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Kysety pahkinapensaan ja sinivuokon levenetnisesta 
eri osissa maatamme. 

K. Linlwla. 

Uudempina aikoina on meilla erityisen selvasti tultu huo
maamaan, kuinka_ hyodyllisia, jopa valttamattomia ovat kasvimaan
tieteelliselle tutkimukselle yksityiskohtaisen tarkat tiedot eri kasvi
lajien levenemisesta alueellamme. On huomattu,· etta jos tietomme 
edes muutamien kymmenien maarattyjen kasvilajien levenemisesta 
olisivat mahdollisimman taydclliset, voisimme paljoa suuremmalla 
menestyksella kuin tata nykya paatella maaperan viljavuussuhteita 
eri osissa rna a tam me, kasvistomme mielenkiintoista vaellushistoriaa, 
jopa kenties korkeampienkin kasvien avulla todella tuloksekkaasti 
selvitella maamme jaakauden jall<eisia geo logisia vaiheita, muita 
seikkoja tassa mainitsematta. 

Valitettavasti ovat tarkoitetut tiedot vieH1 toistaiseksi hyvin 
vaillinaisia. Erikoisesti koskee tama n. s. yleisia kasveja ja niihin 

· laheisesti liittyvia, ainakin osassa maata yleisia tai yleisenpuoleisia 
lajeja. Tiedot naista ovat paitsi vahalukuisia yleensa aivan liian 
ylimalkaisia. Tama on sitakin valitettavampaa, kun kokemus on 
nayWinyt, etta nimenomaan juuri naiden yleisten tai jokseenkin 
yleisten kasvilajien joukossa on useita kasveja, jotka olisivat 
omiaan - eri seuduilla eri lai sten yleisyyssuhteidensa kautta -
antamaan uscinkin llyvin tarkcita vastauksia erilaisiin kysymyksiin. 

Osa nii stH enemman tai vahemman yleisista kasvilajeista, 
joiden levenemiscn tarkka tunteminen olisi erinaisillc kasvirnaan-
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tieteellisill e ,paivankysymyksille" suuriarvoinen, on onneksi kas
veja, jotka ovat siksi yleisesti tunnetut, etta niista voi saada tietoja 
yksinpa rahvaaltakin. Esimerkkeina naista pyydan esittaa p21ri: 
pahkinapensaan ja sinivuokon. Molemmat nama yleisesti tutut 
kasvit ovat sellaisia, jotka levenemisess tHln, mika muuten kum
mallakin on merkillepantavan samanmukainen, kuvastavat (luonnon
varaisina kasvaessaan) maamme eri seutujen viljavuussuhteita ja 
samalla osottavat n. s. vaate liaiden, lahinna lehtokasvien, aikoinaan 
kayttamia vaell usteita al ueellamme. 

Ylla sanottuun viitaten rohkcnen tassa vaivata L. Y:n luki 
joita kyselemalla kunkin. tietamHi lisia mainittujen kahden kasvin 
levenemisesta Etela- ja Keski-Suomen eri kolkilla ja pyytamlilla, 
etta esim. L. y :n , pienten tietojen" osastossa annettaisiin nlii sta 
lisista tieto. Tiedonannot, jos niita karttuu runsaasti, oli sivat apuna 
siihcn, etta edes naista kahdesta kasvista tietomme lahenisi yksitys
kohtaista tarkkuutta. Ensi sijassa kaivataan tietoa siita, onko tar
koitettuja kasveja maamme eri paikkakunnilla (pitajat, kylat) vai ei, 
ja jos on, kuinka yleisina kasvavat; jos ovat enemman tai vahem
man harvinaisia tai maarattyibin ti enoihin rajoittuvia, on tarpeel 
lista mainita lOytopaikat. Toivottuja, vaikkei val1tamattomia, ovat 
selonteot l<asvupaikan laadusta, Juonteenomaisista seurakasveista 
y. m. s., pahkinapensaaseen nahden myos sen runsaudesta, koostn, 
kukkimis- ja hedelmoimissuhte ista y.m. Aivan irralli setkin, pelkkaa 
Ioytymista tai puutetta koskevat varmat tiedonannot ovat terve
tulleita! 

Tamantapaisia kyselyja· haittaa tava lli sesti se, ettei samalla 
tehda selkoa siita, mita jo en nestaan on ti edossa ja mita tayden
tavia tiedonantoja lahinna kaivataan. Taman epakohdan valtta
miseksi esitan tassa pahkinapensaasta maakunnittain nykyiset- leve
nemistiedot 1

) viitaten sa malla vajavaisuuksiin. Sinivuokkoon nah-. 
den taytyy tilan saastamiseksi tyytyli paaasiassa vain kartan nayt
tlirniin selvityksiin. 

1) Tiedot saadut Hjeltin Conspectus Florae Fennicae-teoksesta (Acta Soc . 
F. Fl. Fenn. 21), osittaln myos Faunn & Flora-seuran hallussa olevista vastauk
sista v. l\.H 2 toim ecn pan tuun ti cdusteluun j11 lojen puulajien levenemisest!i maas
sammc (run s. tietoja varsinkin alueiltn Ab ja lk) . Yksityisia ti e1oja on otettu 
rnyos Cajanderin Metsanhoidon perusteista II, ·s. 411 ja muu sta uudemrna·~ ta ldr
j t~ lli suud esta, sa maten kuin yl!opiston ka svikokoelmista. Toht. Hj . Hjelt (Hj.) on 
si tapa itsi antnnut lulwi sa t mulst iinpanon sa l<aytcW!v1.1kseni. Tilan s!iasU1misel<si 
ci ticdollllihddW ylecn sa ole rn erkitty. 
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1. Pahkinapensas (villina): 

AI. 'Pensas on sil<s i yleincn ja ticdot siksi Hiydelli set, cttei Jisia tassa yhtey-
dessa kaivata. · 

Ab. Yl cin cn l<um lingessa, HoutskHrissa, lniossa, Kustavissa ja Nauvossa, 
joks. yl. Paraisissa ja Bromarvissa, s. t. Pohjan pitajassa, Kujalohjalla (ainaldn 
etelaosissll) ja Lohjalla (Hlydent. tietoja kaivatalln), jol<s. hllrv. Vihdiss~ jil Pylla 
j~rvclla. (5 pk.), harvinllin cn Lllitilassa (kirkonk. 2 pk . ; Untamllla), Uudc ii Rkirkoll ll 
(Sundh olm Sorapera), Uudcnl\aupungln Juona (Vili ssa lo), Myn1im11ciH1 {Ritarin
metsa; Kallavuori), Mietoisissa (Saari; Ulllu), Taivassalossa (2 pi<.), Nousialsissa 
(:3-4 pic), MllrttiiClssll (Rahldo), Muurilass1 (Aij all!; Juuslll) ja Pusulllssa (!l<lotla; 
Hyrld\olii). SiUipllitsi on IHlj alli sia tai cpatarkkoja tiedona j, toja, jotkll tarvit scv(lt 
taydennysta Rymattylasta (OkalankyHl), Turun .ymparistolta ja HlhisCla ris tosta 
(y l.?; kuinkll kauas ulottttu sls~lm aaha n ?), Paimiost:l 0~ pk), Sauvosta (" vahcmm. 
yl. • ), Halikos ta (Vaisal<orlllicmi), Uskclasta (H pic), PcrnWsW (Haarla), Fl nnbys t!i 
(S()d erbyga rd) ja Hiitti sista (.ei harv . •) Tie toja puuttuu kokonaan esim Pyh:t
maasta, Lokalahdclta, Vchmaalta, Asl<aisista, Lemulta, M(lskusta, Merimaskusta, 
Liedosta, PiikldosHI, Korposta, lwlw Kemi()n saarelta, Tentllasta ja lukui sist<l s i s~

maan pitajisUl. 
N. Jol<s. yl. Tvarminnen seudu il\a saaristoss11, T11mm isaaren luon<l ja f'a gcr

vildssa; s. t. Espoossa ja ete l. Nurmij iirveW1 (pohj. osissa harv.), joks. hllrv. Kirkko
numm cll a (7-8 pk.) ja Helsinginpitajassa (H pic); llarv. Porvoossa (Karsby; Veck
j ~rvi) j~ Ruotsinpyhtaalla (Skogby). Taydennysta l<alpaavia tietoja on Tuu sulast(l 
(. joks. yl. •; ?), Sipoostil, Porneesista ja Pernajilsta. Tietoja puuttuu tyystin Dcger
bysta ja Siuntiosta; sa maten olisi niita hy v:t sa(lda Mantsalasta, Liljendalista y.m. 

Ka. Tut incttu Vlli n Kymin Munld10lmasta. J:taskesHt (run s. Rouhialassa , l<s. 
L. Y. 1\Jl8, siv. 96) ja Rl.lisalasUi (Napinlahti; J-Il.lrskiansaari) . 

lk. ErMi n vanhan tiedonannon mukaan yl., mil<a ei kuitenkaan pitane pail<
l<aansa. Uttdempia tie toj a ova t seuraavat: Koivistolla (Kotterlilhtl; mal!d . myos 
Vasikkas()aressa), Kivcnnavalla (RantakyHI, 6 puuta), Muola (Lchtol<yHI; Val.lra
maki), Valkjarvi (hyvin y l. pitkin Vuoksen rantojil) ja Sakkolassa (kflhden puolcn 
Suvantoa, my()s kauempana rannasta). · L t s~Hicdot rnonelta scudttlta hyvin terve
tulleet. Ticdonannot suurlmplen ptihkinalehtojen koosta my()s to!vottuja. 

St. Siella taalltl- joks. yl. pitkin Nokianvlrran, Kulovcden ja Rautaveden 
ran tamia, ei kauempana kuin n. 1 km paassa rannasta; harv . YHlneeiH! (l<irko nk . 
Noustinicmi), Raumalla (Sorl<ka), Eurassa (Ka11ttua), Noormarl.;ussa (Posjarv1), 
Vesilahdella (Narva), Kyroskoskclla ja Viljald<alassa (Ansamald; sanotaan aika i
sem min kasvaneen my()s Lieteniemenl<ylassa [Hj .). 

Ta. Siclla UHi iHi S~Hil<smae ll i.l, Hamecnlinoan ymparisWlla (m,tcn laaja lti ?), 
Asikkalassa, Hollolassa ja osittain Palkaneclla ldn; llarv. Kang()snll.t (Hcponiem' ; 
mahd. kirkonl<. ja Messuky)an Kuukajarve11 v:-t l ), Kalvola ss ;'l (Niernis), Lopell(l 
(Leppalahdenkyltl), Hausj~rvella (Varuntn), Haul101lll (Bob:1c k:1), Tuulol<sessll (Sai
ri ala), Nastola ssa (Ruol<ojl:irvi), Heinolassa (ai nakin 3 cri paik.) ja Korp ilahdell a 
(Oittil(lnkyla Vaarunlarnpi). Hydennysta kipe;isti kaipaavia tietoja on Tyrviln
n()sta (Hauki la y. m.), Hattu lasta , Lammilta (G<llnmelgard), Koskeltil (Laurila) ja 
litista. Tyystin puuttuu ilmoituksia esi m. Messuky ltisUI, Lempal!Histll, Al\aalta, 
Rengosta, Janakkalasta, KarkoHhta ja Padasjoclta. .. 

Sa. Tunnettu vain LapvcdeiUI (Karhusaari) ja Ruol<olahdelta (H~ rslda n -
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saari); sitapaitsl ilmoitettu kasvavan Mikkcliss~ (112 km paassa RantakylasHt 
. [luultav. villiytyneena?] ja asketutin my6s Koskentaipaleen Sikomaessa 4 yks.). 
Viimemainituista 16yd6ista olisi va!W~matta saatava lislHietoja. 

Kl. Tunnettu vain Hiitolasta (Pul<inniemi), Kurkijoelta (Otsanlahdenkyla; 
ks. L. Y. 1917, s. 58), Jaakkimasta (Vaarankyla, ks. L. Y. HH7, s. 104) ja Parik
kalasta (Innasennurkka). Todennak6isesti tavattavissa muuallakin. 

Sitapaitsl on pahkinapensaan pahkinoiU! tavattu soista pensaan nykylsen 
levenemisalueen pohjoispuolella ainakin lkaalisista (Parkanojoelta), Parkanosta 
(Hj.), Kurusta (Cajander, Metsanh. per.), Juupajoelta (L. Y. 1908, s. 128), Htm
sasUi (L. Y. 1911, s. 180), Haapamaelta, PetajavedeiH! (ks. csim. L. Y. 1910, s. 232) 
ja Jyvaskylasw (ks. esim. L. Y. UH9, s. 80). 

Taman lis ~il<si on useista paikoin Keski-Pohjanmaan sisaosista, m.m. Karsa
m1ien Kurkinevasta, !Oydetty fossilia siitep6lya, joka mahdollisesti on pahkini:l
pensaan (Backma n, Medd .' F. Fl. Fenn. 44, s. 113 ja 141). Subfosslleista pahkin~i-
16yd6isH1 mainittakoon vic!M pari, jotka ovat scuduista, mista pahl<inaa ei nykyisln 
tunnettane: Karkolassa Lappilan aseman luona (F. 0. Rapola , Harne" s. 50) ja 
Messukylan AitoJahdessa (Hj.) Kaikista subfossileisb loydoi sH1, olivat ne pul!eena 
olevan kasvin nykyisen levenemisalueen ulko- tal sisapuolella, ovat ilmoitukset 
erlkoisen haluttuja. 

Ticdot 1. pahlcinapensaan (Corylus avellana) ja 2. sini
vuokon (Hepatica triloba) levenemiscsH! maassilmme. 

* = nemman tai vilhcmman yleincn. 
+ = siclla tatl lla tai joks. harvinaiscna kasvava . 
o = ylimalkainen ticto seudulta, missa kasvi ei lienc 

harvinainen. 
• = harvinaisena kasvava. 
C:J = subfossilicn pahl<inain l6yto pahkin~pensaan ny-

1\ylscn levcnemisaluecn pohjoispuolella. 
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Nykyisiin tietoihin perustuvat leven·emissuhteet navkyat tahan 
liitetylta kartalta. Taydennystietoja pyydctaan. 

2. Sin i v u o k k o on nahden huomautettakoon Hissa vain 
kartan selitykseksi eraista taman kasvin levenemisen yleisista piir
teista. 

Kuten kartoista nakyy muistuttavat sinivuokon ja pahkina
pensaan levenemissuhteet suuresti toisiaan. Si nivuokko vain on 
enemman levinnyt, ollen enemman tai vahemman yleinen useilla 
niistakin paikkakunnista, missa mainittu pensas on harvin ainen. 
Sitapaitsi tavataan sinivuokkoa seuduissa, missa pahkinapensas 
kokonaan puuttuu, mutta silloin useinkin, jopa Etela-Suomessakin, 
harvinaisena, kuten Loimaan ja Orimattilan seuduilla. Kumpikin 
kasvi puuttuvat paaosasta lantisinta Etela-Karjalaa ja melkein kaikki
alla EteHt-Savossa; niinikaan ei niita kumpaakaan ole tavattu ita
rajamme takana ei Aunuksen- eika Aanisen-Karjalassa. Pohjois
rajat sattuvat nekin melko hyvtn yksiin. 

I<aikkialta, mista tietoja sinivuokosta kartan mukaan puuttuu 
tai missa se on harvinainen, ovat tiedot taman kauniin kevat
kasvimme Jevenemis- ja esiintymissuhteista erinomaisen terve
tulleita . Lahettakaapa siis niitakin L. Y:n toimitukselle . 

Kasvistollisia havainnoita Pohjois-Hameen 
pohjoisosissa. 

H. Rolvainen. 

Pohjois-Hame (Tb.) lienee yl<si niista eteHi- ja keski-Suo
men kasvitieteellisista maakunnista, joihin kasvitieteilijat ovat va
himmin huomiota kiinnittaneet. Mikali tiedan, on ~ainitulla 

alueella tahan saakka vain toht. V. F. Brotherus suuremmassa 
maarin kasvitieteellisissa tarkoituksissa liikuskellut (V. F. Brothe
rus: ,Anteckningar till Norra Tavastlands Flora", Notiser 13, 1871 -
74, sivv. 185-217.) Saatuani Kuopion Luonnon Ystavain Yhdis
tykselta ja Societas pro Fauna et Flora fennica'lta avustusta olin 
viime kesana (1919) tilaisuudessa retkeilemaan Pohjois- Hameen 
pohjoisosissa, Pihtiputaan ja Kinnulan pitajissa. Tohtoreilta A. 
L. Backman'ilta ja K. Linkolalta sain retkiani varten erittain ar
vokkaita neuvoja ja opastuksia. - Kuten helposti voi arvata, 
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on kyseessaoleva seutu sangen koyha n. s. harvinaisista kasvi
lajeista, eika kasvisto mu utenkaan siella ole rikas. Mutt a om a 
erikoinen mielenkiintoisuutensa on senHHin saloseuduillakin, joihin 
viimekesainen retkeilyalueeni on luettava. Niillakin voi havaita 
monia huvittavia seikkoja ja saada selvitettavakseen mielenkiin
toisia kysymyksia, vaikkakin usein toisenlaatuisia kuin kasvistol-
lisesti rikkailla seuduilla. · 

Retkeilyalueeni maisemat eroovat jo itaosissaankin jonkun
verran luonteenomaisesta, minulle kotoisen tutusta Pohjois· Sa von 
maisemasta. Lanteen pain mennessa kay ero yha huomattavam
maksi, kun Pohjanmaan Hiheisyys alkaa tuntua. Pihtiputaan ita
osissa on vieHi runsaasti Savolle ominaisia maennyppyloita ja vaa
roja, mutta lisaksi jo siellakin on Sa vossa harvinaisia aukeita 
nevoja, jotka kuitenkin vasta lannempana esiintyvat taydessa 
runsaudessaan ja laajuudessaan. Samoin lannempana ilmestyy veti
sia nevakorpia, joita itaisimmissa- osissa miltei kokonaan puuttu
nee, kun taas suuremmat maet harvinaistuvat ja maisemat kayvat 
tasaisemmiksi. Muutamin paikoin on myoskin laajoja n. s. luola
kivikkoja, joita niitaldtan en kotiseuduillani Savossa ole nahnyt. 

Tein alueelle kaksi retkea, joista ensimainen oli aivan lyhyt 
(9-17. VI), toinen jonkunverran pitempi (25. VI-31. VII). Ensi
maisella retkellani en ehtinytkaan muuta kuin pikimmiten tutus
tua alueen itaosien yleisluonteeseen . Jo silloin sain teh9a tutta
vuutta myoskin nevojen kanssa, ens iksi ollessani Pihtiputaalla mat
kalla Heinolan kylalta Kanalanmakeen. Tie kulkee talla valilla 
laajahkon Heinasuonnevan poil<ki. Kuten jo nimikin sanoo, teh 
daan neva Ita joka vuosi , heinaa" karjantarpeiksi. Tuo ,heina " 
on kasvitieteilijan silmissa osaksi tavallista arvokkaampaa, l<un 
seassa on runsaanpuoleisesti Carex /ivida'a, joka runsaudellaan 
herattikin ensiksi huomiotani. Kohta havaitsin myos muutamia 
Orchis infarnatus-yksitoja. Varsinaisina nevan tyyppikasveina eli
vat : Eriophorum alpinum, Scirpas caespitosus, Carex dioeca ja Dro
sera longifolia. Sammalista mainittakoon Scorpidium scorpioides 
ja Drepa.nocladus revolvens. · 

Heinolan kylalUi Kanalanmakeen vieva ti e kulkee Tossava i
sen taloon kohotessaan eteHHtn vietUivan niittyrinteen halld. Jo 
hyvan matkan paahan nakyi niitylta kaksi kullankeltaista laikku a, 
jotka eivat nayttaneet aivan tavallisilta. Tuo loistelias koristus oli 
Trollius. Niityn alareunalla kasvoi Thalictrum jlavum. Nama 
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molemmat lajit ovat retkeilyalueeni suurimpia harvinaisuuksia; 
mistaan muualta en niita tavannut. 

Osoitteena siita, miten huomattu Trdllius on seudulla kan
sankin keskuudessa, mainitsen, etta koko Pihtiputaan itaosassa tie
dettiin, etta ,Tossavaisen niitylla kasvaa soma kukka". Kyselin 
taloon kohottuani, miten tuon ,,eriskummaisen" l<oristeen arveltiin 
niitylle tulleen. Talonvaki kertoi, etta eras ,rattilainen" (Viipurin 
puolen kulkukauppias) oli kerran kaatanut rekensa rinnetHi ajaes
saan. Sen jalkeen <;>li Trollius niitylle ilmestynyt, ensin niukkana, 
mutta vahitellen laajemmalle ja laajemmalle levinneena. Sita ei 
tarkoin muistettu, olivatko· ensimaiset yksilot esiintyneet j uuri reen 
kaatumispaikalla. Joka tapauksessa tuntuu kertomus uskottavalta, 
ja niin ollen voi hyv~illa syylla olettaa, etUi Trollius on tullut pai
kalle rna initulla tavalla; kaiketikin Tlzalictrum on oil ut samassa 
kyydissa. - Muuten samalla niity!Hl ja sen ymparistOilla oli pal
jon muitakin mielenkiintoisia kasveja. Siella taalla kasvoi yksi
tyisia Listera ovata-yksi!Oja, ja ylareunalla, missa maasta puhkeaa 
esiin lahde, joka lwstuttaa ymparistoaan siina maarin, etta pai
kalle on muodostunut noin 50 m2 laajuinen pikku lettoneva, kasvoi 
m. m. Selaginella, Camptothecium nitens, Scorpidium, Drepanocla
das intermedius, Dr. relvovens ja Campylium stellatum. Samma· 
lien puolesta olivat viereinen hakalehto ja -niitty poikkeuksellisen 
rikkaita. Merkitsin sielta kiviWi m. m. seur. lajit: Fissidens adian
tlzoides, Lesquereuxia filamentosa, Stereodon incurvatum, St. Hal
danian urn, Amblystegium .serpens ja Pylaisia polyantlza. - Kana
lanmaesta Hinteen olevan Sormulanmaen rinteellli kivikkolehdosta 
loysin pari paiv~Ui myohemmin hiukan Polystichum filix mas'ia 
ja Carex digitata'a . Edellista en tavannut mistaan muualta, jal
kimaista kaiken kaikkiaan va in kahdesta paikasta. 

Jatkaessani retkcilyja samoilla seuduin osuin heti aluksi mi e
lestani erityisen hattskalle nevalle. Tama neva, nimeltaan Rahka
suo, on noin 2 km Halkolan majatalosta (Korpiskyla) Hlnteen, 
maantien va rrella. Tarkemmin tuli sii Hi tutkituksi vain pienempi 
maantien varrell a olcva aukeama, kun taas kapean ramekannak
sen erottamall a laajemmalla osalla vain kiireimmiten pistaysin. 
Seuraava lajiluettelo, jossa huom attavammat lajit ovat merkityt 
plus-(-t-) merkilla, tarkoittaa sii s vain tuota pienempaa nevan osaa: 
+ Se!aginella st. rp. - sp. Agrostis canina 

Equisetum limosum sl.cp. Srirpus caespitosus cpp. 
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f:'riopliorum nlpinuin epp. 
E. polystaehyum pc. 

+ Malaxis paludosa pre . . 
+ l.yropodium irumdntum st. r p. 

~olinia coemlPa 
Carex jilijormis 
C. limosn sp. - st. pr. 

+ C. taxa st.cp .- sp. 
+ C. liv ida prr. 
+ Orchis incarnafus pee. 
+ Salix repens 

Polentilla erecta st. cp . 
Trientalis st. cp . 
Utrirfl !arin intermedia st. pc. 

Kayntini nevalla oli siksi a_ika inen (14. VI), etta useampia Iajeja 
jai luullakseni merkitsematta. Kun myohemmin kesa lla kuljin ne
van ohi, nain s ill ~ runsaasti Rhynchospora aJba'a ja }uncus sty
gius'ta. Eriophorum alpinum oli minulle kaikkialla uskollinen tien
viittaja. Missa va in sen valkoiset tupsut nain, olin vakuutettu, etta 
paikka on lahemman tarkastelun arvoinen. -- Lyhyesti mainittakoon, 
etta Carex taxa ja Lycopodium inundatum nayttivat aina ikaan
kuin vierovan toisiaan. En koskaan nahnyt niita yhdessa, niin 
perikuvallisia nevakasveja ku in ne ovatkin. Sielta, missa kasvoi 
C. laxa, puuttui L. inundatum tai painvastoin. Mainitulla rahka
suolla tosin kasvaa molempia lajeja, vielapa vain vahaisen vali 
matkan erottamina, mutta niiden kasvamispaikat ovat sentaan tun
tuvasti eril aisct. L. inundatum'in kasvupaikka on jonkun verran 
kuivempi; suomuta on puoleksi paljaana Carex spp.- Agrostis ca
nina - Molinia-mattaiden valissa. L. inundatum ei kykene tai s
telemaa n kasvupaikasta minkaan kasvilajin kanssa. Sen taytyy 
tyytya siihen, minldi muut paljaaksi jattavat. Niinpa se Rahka
suoll ak in oli saanut kasvupaikoikseen vain mainitsemani mattai
den valit, jotka eivat muille kelvanneet. - Carex Laxa taas kas
voi nevan vetisem malla nurkkamalla, missa Sphagnum-kohopaik
kojen valissa kevatvesi sailyy kauan; ja jonne pi~nempikin sade 
saa vesilatakot uudell een syntymaa n. Se naytti eniten pitavan 
, kultaisesta keskiti esta," valt~aen seka varsinaisia Sphagnum
kohokkeita, etta myosldn veden tayttamia valikoita ja kasvaen etu 
paassa niiden rajamailla. 

Ensimaisia paikkojal missa toi sella retkellani kavin, oli Tervo
suon-neva (Pihtipudas, Tervojoki). Sielta merkitsi n seuraavat lajit: 

Equisetum limosum 
(+ Selaginella st.pc. 

Agrostis cattina 
Eriopltoram polystncllyum st. cp. 
E. vaginalum pc. 
E. alpinum st. cp. 
Sci rpu s caes pit osus st. r: p. 
Molinia SfJ .- st. cp. 

Carex rostrata cp.-cpp. 
+ C. liv ida cp.- st. cp. 

C. laxa pr. (st. pc.) 
+ C. irrigua 
C. limosa cp. 

C. chordorrhiza 
C. stel/ulata 

C. paurtflora 
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C. dioeca • 
+ Juncus stygius st. cp. 
+ Rhynchospora alba cp. • 
+ Orchis incarnatus sp. 

Salix myrtilloides 
+ Salix repens) lj 

Betula nana st. pc. 
Drosera rotundljolia 
Dr. long1jolia 
Empetrum nigrum 

Peucedanum pal. 
Menynnthes trij. 
Vaccininm oxycoccus 
V. microcarpum 
Andromeda polijolia 
Utricu!nria intermedia 

+ Drepanoc/adus revolvens 
+ Campylium stellatum 

Pohlia nutans 

Kuten huomaa ovat seka Rahkasuon etta Tervasuon tarkeim
mat Iajit paaasiassa samat. Samoin on asianlaita yli kdko retkeily
alueeni. 

Kesakuun loppupaivina liikuskelin Kinnulan piUijan kirkon
kylan seuduill a. Tein silloin retken m. m. Japanjarven etelapaa
han Perhosta laskevan Japan joen vartta myoten jonkun matkaa ylOs
pam . Labella joen suuta kivikkoisella kosken varrella oli muu
tamia kymmenia juur i l<ukkaan puhkeavia Valeriana officina/is- · 
yksiloja (laji on alueella tavattu vain kolmesta paikasta). Kosken 
ylapuolella oli muutaman km matka tasaisempaa maata; sitten 
tuli jalleen koskipaikkoja. Joen nimikin on jo niilla seuduin muut
tunut Piilijoeksi. Sen varrella Piil ijoen talon luona kasvoi m.m. 
Iris, Ranunculus lingua, Sceptrum ja Scrophularia. Heti ylempana 
kulkee joki rehevan, kostean sekametsan halki. Maa on kivik
koista, ja joki miltei yhtamittaista koskea. Merkitsin sielta m.m . 
seuraavat kasv it: tuomi, orjanruusu, nasia, · koiranheisi, Melica, 
Molinia (sp.- st. cp.), Baldingera, Carex caespitosa, Equisetum pa
lustre, Phe'gopteris polypodioides (st. cp.- cp) ja Paris. Lahokan
noilla ja puilla kasvoi useammin pa ikoin Dicranum fragilijolium. 
Joen varsi olisi epailematta oll ut tutkimisen arvoinen ylempaakin, 
Perbon pitajan rajoilta pain, mutta kiireessani en voinut paikkaan 
piternmalti aikaa uhrata. 

Siirryttyani pitajan etelaosiin osuin yhdelle retkeilyalueeni 
parhaista paikoista: Markopuron ja Mckkojarven seuduille. Mek
kojarven etelarannall a kohoaa jokseenkin jyrkka Mekkovuori, ci 
kuitenkaan valittomasti vedesta, vaan on jarven ja sen valillli kapea , 
hyllyva nevarcunus. Tama nevareunus antoi runsaasti sammal 
saalista, m.m. Cinclidium stygium (c. fr.), Dicranum angustum, 
Mesea triquetra (c.jr.), prepanocladus revolvens (c. fr.), Dr. badius 

1) Kasvoi vain aivan nevan laidalla. 
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(c. fr.), Camptothecium nitens ja Thnidium 8/andowii. Siemen
kasveista huomattavimmat olivat Malaxis paludosa ja Carex tere
tiuscula. - Jarvesta juoksevan puron vartta jonkun matkaa kuljet
tuani tuli vastaan alava, l<orvesta raivattu niitty. Sen Iaidalla 
kasvoi: Viburnum, Onoclea (Kinnulassa hyvi n harv.), Carex tenella 
ja luultavasti Poa remota, mika ei kuitenkaan ole aivan varmaa, 
kun ei tullut otetuksi naytteita. Niitylla puron varrella oli run
saasti Carex elongata'a ja niukanpuoleisesti Olyceria remota' a 
(koko alueella hyv. barv.) Laheisen metsan laidassa kasvoivat 
myoskin Daphne ja Ribes nigrum. 

Heinakuun puolivalissa olin Pihtiputaan pitajan Alvejarvella 
ja Muurosjarvella, jotka monessa suhteessa ovat kovin mielenkiin
toisia seutu ja. Aikaisin aamulla 11. VII laksin Alvejarven uudesta 
talosta aikomuksenani kulkea Muurosjarven itapuolitse sen poh
joispaahan . Poikettuani Uusimojoen Iuona maantielta ja jonkun
matkaa metsaa kuljettuani tuli vastaan pienehko painanne, joka 
ei ensi sil mayksell a nayttanyt tavallista merkillisemmalta. Harvi 
naisen kookkaat tuomet vetivat kuitenkin kohta huomion puo
lcensa ja pakottivat pysahtymaan ja paikkaa enemman tarkasta
maan, eikli tuloksetta. Painanteesta lOytyi nliet jokseenkin run 
saasti tuoksuvaa Oalium triflorum'ia, seuralais ina m.m. tuomi 
(suuria puita), Stellaria Friesii, Arenaria trinervia, Fragaria, 
Oxalis ja Viola Riviniana. 

Uusimojoen ja Kotajarven valilla, eralin niityn metsanie
mekkeella kasvoi Vicia silvattca. Kotajarven rantaniitylle laskeu
tuessani merki tsin kostealta, pajukkoiselta niitynlaidalta Petasites'ta 
(ei kovin harv.) ja H1heiselta kuivahkolta Nardus-kedolta otin 
talteen Botrychium lanceolatum'ia (3 eks.). Kotapuron varrella 
kohtasin jlllleen alueen harvinaisuuksia: Triticum caninum, Viola 
umbrosa (pee.), Onoclea sekli likella Orobus vernus. 

Muurosjlirven kansakoulun luona, jyrkan hiekkaharjun alia, 
on pieni nevalampi, nimeltaan Likolampi. Sen rannat ovat erittain 
hyllyviH, tuskin ihmista kantavia . NiilHi kasvoi seuraavia lajeja : 

+ Malaxis paludosa 
+ Polystichum thelypteris cp. 

Eq. uisetum palustre 
Eq. fluviatile 

+ Typha latljolia st. cp. - sp. 
Sparganium mininum 
Calla pafustris st. pc. 

+ Triglochin palustris st. pc.- pc. 

+ Lemna polyrrhiza st. cp. 
Eriophorum alpinum 
E polystachyum 
E. vaginatum 
Carex chordorrhiza 
C. stellulata 

+ C. teretiuscula sp. 
C. vulgaris 
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C. limosa 
C. irrigua 
C. jil1jormis st. ep-sp. 
C. rostrata 
Agrostis canina 

+ Hydroeharis pc. 
Montia fontana 
Viola palustris 
Drosera rotund1jolia 
Dr. longijolia 
Peucedanum palustre 
Cieuta virosa 
Epilobium palustre 
Rubus c!Jamnemorus 

Comarum palustre 
Oxyeoeeu.s palustris 
Utrieularia intermedin pe. 
Menyantlzes · 

+ aalium trifidum st. pe.-sp. 
a. palustre 
a. uliginosum 

+ Bidens sp. pee. 
+ Drepanoeladus vernieosus pe. 
+ Dr. revolvens st. -pc. 
+ Scorpidium pc.-st. pc. 
+ Cinclidium stygium pc. 
+ Paludella squarrosa pee. 

Vaivoin paasin itaiselHi rannalla niin kauas, ettii voin saada 
l<asiini Sphagnum-peitteen lapi kasvanutta Typha'a. Vasta sita 
irroitellessani alysin sievan, pienehkon Polystichum thelypteris'en, 
jota lampisilm~ikkeen rantaayr~is oli taynnansa. Lahtiessani kierHi
mtilin vastapaiselle rannalle, missa naytti olevan su urempia mah
dollisuuksia paasta sen ulottuville, tuli vastaani Hydrocharis, 
Lemna polyrrhiza ja Bidens. Kaksi ensinmainittua kasvoi pienessa 
nevareunuksella olevassa hautapaikassa; Bidens kasvoi sen reu
nalla. - Lemna'a, jota Iuulin aluksi nuoriksi Hydrocharis yksi
lOiksi, kasvoi runsaasti itse lammessakin yhdessa Potamogeton 
natans'in kanssa (mahdollisesti oli seas sa L. minor'iakin !). Kansa
koulun puoleinen ranta oli tuntuvasti kovempaa. SielHi kasvoi 
Triglochin ynna mainitut sammallajit. - Alussa mainitussa julkai
sussaan, m. m. Lemna polyrrhiza'n IOydosta mainitessaan, toht. 
Brotherus . sanoo: , I vattensamli ngar till hoger om landsvagen 
nara Aho gastgg. i Pihtipudas s:n ". Todennakoisesti 'ilmoitus tar
koittaa Likolampea. Siihen viittaa sekin, etta han mainitulta pai
lwlta ,ad deversorium Aho'' ilmoittaa m. m. Typha'n, Hydrocharis'en 
ja myos Lemna minor'in. 

Edellisessa on pikimmiten tehty selkoa retkeilyalueeni par
haiden kasvupaikl<ojen loydoista, sivuuttamalla kuitenkin yhta ja 
toista. Mainituista laje_ista useimmat (lukuunottamatta luetteloissa 
mainittuja!) ovat yleensa muuallakin 1 uonnontieteelliselH1 aluecl
lammme enemman tai vahemn;an harvinaisia. MuUa Pihtiputaalla 
ja Kinnulassa eivHt yksista~in n. s. harvinaiset l<asvit ole harvi 
naisia, vaan myosldn l<oko joukko n. s. ,yleisista" (Vrt. A. L. 
Bacl<man: Odemarksfloran i mellersta Osterbotten, Meddel. 44. 
1918). -- Jonkinlaisena vHlilauseena mainitsen, etteivat viimeke-
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saiset retkeni lahimainkaan kykene selvittelemaan retkeilypit~jieni 

monia floristisia kysymyksUi . Senvuol<si esiUinkin vain aivan lyhy
esti muutamia mieleenipainuneita seiJ,koja. 

Alueen eri osien valilla on l<asvistollisessa suhteessa hyvin 
kin tuntuvia eroavaisuuksia, ei kuitenkaan niin huomattavasti 
pohjoisten ja etel~isten, kuin it a i s t e n ja 1 anti s ten osien 
valilla. Suuri osa alueen kasvilajeista on yleisimmillaan iUiosissa 
ja harvinaistuu lanteen pain mennessa. Luullakseni Pihtiputaan 
ja Kinnulan pitajien valinen pitka eramaan taival on ikaankuin 
erottavana seinana, jonka itapuol ella moni kasvilaji esiintyy tuntu 
vasti yleisempana kuin lansipuolella. Missa maarin tuo otaksuma, 
etta jyrkka ero olisi juuri mainitsemani korpiseudun eri puolien 
valilla, pitaa paikkansa, selvinnee lahempien tutkimusten kautta. 
On vain varmaa, etta sanomani erotus itaisten ja lantisten osien 
valilla on olemassa. Calamagrostis arundinacea esimerkiksi kas
vaa Pihtiputaan itaisimmissa osissa miltei joka ainoalla sille so
veltuvalla makirinteella, mutta muualla en sita koko alueella nah
nyt. Joka tapauksessa se on lannemp~na alueella hyvin harvi
nainen. Samallainen aivan jyrkka ero on Potentilla erecta'n 
evenemisessa. Kinnulassa se on + harvinainen, Pihtiputaalla 
taas, etenkin itaisemmissa osissa, yleinen. Muitakin cs imerkkeja 
voisi runsaasti luetella seka yleisemmista etta harvinaisemmista 
Iajeista. Mainitsen seuraavat (plus-merki!Hi varustettujen kasvien 
levenemisessa on jyrkcmpi ero): 

Lycopodium selago 
+ L. clavatum 
+ Hierochlo i! borealis 

Phegopteris polypodioides 
Polypodium vulgare 

+ Pteris aquilina 
Onoclea struthopteris 
Phalaris arundinacea 
0/yceria jluitans 

+ Scirptts si/vaticus 
Carex pallescens 
C. sparsijlora 

}uncus bujonius 
Paris quadrifolius 
Coeloglossum viride 
Urtica urens 
Silene in/lata 

+ Cardamine pratensis 
( +) Pimpinella saxijraga 

Myosotis palustris 
Orobus vernrzs 

+ Knautia arvensis 
+ Campanula patula 

Luettelosta nakyy, etta eroavaisuutta on ~ seka kulttuurista 
riippuvien lajien etta muunkinlaisilla , vaatimuksilla" varustettujen 
kasvien levenemisessa. Syyt Uihan ilmioon ovat epailematta hyvin 
moninaiset, ja niiden perinpohjainen selvittely vaatii erikoisen 
tarkkoja tutkimuksia myoskin. aluetta ymparoivilla seuduilla. 
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Toiset noista ,yleisista" lajeista ovat koko alueella hyvin 
harvinaisia. Sellaisia ovat: Dianthus deltoides, Coronaria flos 
cuculi, Potamogeton pusillus, Oymnadenia, Nasturtium palustre, 
Barbarea stricta, Salix nigricans y. m. Tahanastisten tietojen 
mukaan alueclta kokonaan puuttuvat m. m. seuraavat lajit: ./uncus 
conglomeratus, Turritis glabra, Viola tricolor, Stachys paluster 
ja Veronica longifolia. 

Muutamista kasveista on sentaiin painvastaistakin sanottavaa 
kuin edellamainituista. On naet joitakuita lajeja, jotka ainakin 
kotiseuduillani Savossa ovat erittain harvinaisia, mutta jotka 
Pihtiputaalla ja Kinnulassa ovat melko laajalle levinnein~. Ne 
ovat etupaassa nevoi lla, nevakorvilla t. m. s. kasvavia, kuten 
Carex livida, Orchis incarnatus, ./uncus stygius, Rhynchospora 
alba, Carex tenuif/ora, Sceptrum seka osaksi myos Carex laxa 
ja Lycopodium inundatum. 

Laajalle on levinnyt myoskin Salix repens, joka esiintyi 
milloin minkin nakoisena, niin etta useinkin teki mieli pitamaan 
sita aivan toisena lajina. Kukkiin ja hedelmiin en niin kiinnitta
nyt huomiota kuin lehtiin. Useimmiten nain sellaisia pensaita. 
joissa oli lehdet hyvin kapean suik,eita, alta enemman tai vahem
man kiiltavan valkokarvaisia, kuivattaessa vakisten mustuvia. 
Vain yhdessa paikassa (Pihtipudas, Heinolan kyla) oli p ~Hi muodon 
nakoinen pieni pensas. Useammassa paikassa nain myoskin Mela 
Cajanderin Kasvion f. argentea'n kaltaisia muotoja. - Mieluimmin 
se nakyi kasvavan marilla suo- tai hiekkaperaisilla rannoilla ; 
runsaimpana sita tapasin juuri hiekkarannoilla. - Samoin kuin 
se muotojensa puolesta on monivivahteinen, samoin se myoskin 
saattaa kasvaa useamman laatuisilla paikoilla. Joskus se esiintyi 
nevojen laiteilla, parissa paikassa nain sen kosteassa haassa , 
jopa muutaman kerran kankaallaldn maantien varrella. 

Kaikkiaan tapasin retkeilyalueeltani 386 putkilokasvia, joista 
usea kuitenkin esiintyy vain Pihtiputaalla. Eri lehti sammallajeja 
on tahanastisten tietojen mukaan 141, mutta luku voi jossain 
maarin muuttua, silla osa kerayksistani on vieHi parhaillaan maa
rattavana. Tapaamistan i korkeammista kasveista lienee kuusi 
Pohjois-Hameelle uutta, sammalista parisenkymmenta. 

Kuten alussa sanoin, on liian vahtln kasvitieteellisitl tutki 
muksia tehty sellaisil la seuduilla kuin Pohjois-Hameenkin poh
joisosat ovat. Vanhan tottumuksen mukaan niita yleensa on nai
hin saakka valtelty, eiktl ole maltettu niihin tarkemmin tutustua, 
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mika kuitenkin epailematta on valttamatOnta, jos mieli saada ehja 
kuva maamme kasvi stosta. Kalkkiseudut t. m. s. erikoisluontoiset 
paikat vetavat tutkijoita puoleensa vastustamattomalla voimalla, 
mutta huoleti voimme olla vakuutetut, etta mielenkiintoisuutta ei 
puutu saloseudui ltakaa. 

Kahden nuoren luonnontieteen harrastajan muistolle. 
Einari Merikallio . 

Nama rivit ovat omistetut kahden aivan nuoren luonnontieteen 
harrastajan, Oulun Ensimiiisen Lyseon VI:n luokan oppilaiden A r v i 
I I m a r i P a I o m ii e n ja R e i n o E 1 j a s Me r i k a I I i o n muistoll e. 

A r v i I 1 m a r i P a I om a k i oli syntynyt Oulussa 25 p:nii elok. 
1900. Kay tyaan Hipi kansakoulun siirtyi han v. 1911 Oulun Ensimai
seen Lyseoon . Jo varhain yhdessa useain luokkatovereittensa kanssa 
hL-in osoitti suurta harrastusta luonnontieteisiin, etup~Uissii Iintuhavainto
jen tekoon. Niinpa lliin alleldrjoittaneen pyynn ostii teki vv. 1915-- 17 
sHa nnollisesti elilinfenologisia havai ntoja, osoittaen siinu erinomaista uut
teruutta ( esim. v:lta 191 5 oli h ~in elUi Hihes 70 merkintoa). Luonteel
taan han oli hiljainen , vaa timaton ja ahl<era, ja ennen kaikkea oli han 
luonnonystava , niin sanotaan hanen koulunsakin hanelle omistamissa 
muistosanoissa. 

Rei no E I j as Me r i k a 1 I i o oli syntynyt myos Oulussa v. 
1900 tamm ik. 15 p:na. Kaytyaan Hipi Oulun Valmistavan kou1un tuli 
han v. 1912 Oulun Ensimaisen Lyseon oppilaaksi, oll en koko ajan 
Iuokkansa primus Elainfenologisia muistiinpanoja hankin teki innok
kaasti ja ominaisella perinpohjaisuudellaan (esim. v: lta 191 6 hUnella oli 
176 (!) merkintoti; vuosina 1917 ja 1918 tekemansa, tiettavasti eriWiin 
runsaat merldnnot seu ras ivat lwitenkin hiin ti:i uskollisesti tuntematto
maan hautaansa). Kesan 1917 han seurasi preparaattorina ja apulaisena 
retkiku ntaa, joka tutki luonnonsuojelu saluemahdollisuuksia Kuusamossa 

ja Kuolajarvella. Luonteeltaan han oli hyvin ujo, vaatimaton ja hil
jainen, toirninnassaan uuttera, perinpohjainen ja perin tunnollinen. 

Kun vuosi sitten tuo suu ri kutsumus saapui uskaltaa kaikkensa 
isanmaan hyviil<si, eivat kummatkaan nyt mainitut nuoret vitkastelleet. 
Ryhmatovereina riensivat he ensin suojeluskunnan salaisiin harjotuksiin 
ja sodan liekin puhjettua ilmoille Oulun Ensimaisen Rintamakomennus-
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kunnan mukana Satakunnan rintamalle. TiHilla joutui Arvi Palon;ilki 
rohkealla tiedustelutetkella vihollisten ldisi in, ki:irsien tietojen mukaan, 
sankari llisen kuoleman. Reino Merikalliota taas kuolema karttoi sota
tantereella, huolimatta 18 taistelustaan, mutta otti hanet uhrikseen .sen 
sij aa n juuri kotiin palanneena merelHi myrskypyorteen muodossa, joka 

nieli purjeveneen sisalto ineen loytymattOmiin kiitkoihinsa. 
Riihimaella, 24. VI. 1919. 

Pienia tietoja. 

Mal{efn kasvi. Stevia Rebaudiana (Bertoni) Hems!., jonka 
kotimaa on Paraguay, lien ee makein l{a svi koko maailmassa. Tama 
laji luettiin ennen Eupatorium-sukuun. Se sisa ltiHi estevin-nimisUi glu
kosidia ja ti.iman kali- ja natriumyhdistysHi, rebaudinia. Molemmat 
li eneviit 150- 180 kertaa mnl<eampia kuin sokeri. Kuivatut lehdet, joi
den ilmoitetaan olevan 40 --50 kertaa makeampia !min mikiiiin muu luon
nollinen aine, voidaan kayWili pulverisoituina. Kun ne eivut lainkaan vai
kuta myrkylli sesti, voivat ne osaksi korvata sakkarin in- (, Botaniska 
Notiser", 1919, s. 240.) 

Hilleri EteHi-Hameessa. Hillerin (Foetorius putorius) ampui 
Evolla (Lammin piUijassa) sep.pa Rantala tammik. 20 p:nH 1920. Nahka 
myytiin kauppias K) osti Salolle, jonka luon a allekirj. naki sen. 

Otto Collin. 

Hilleri Kakisalmessa. Hil lerin (Foetorius putorius) esiintymi
seshi Kakisalmen seudussa ilmoitetaan meille, eWi se on tapansa mu
kaan tiinakin talvena ldiynyt ihmisten kanaloissa ja tappanut kanoja 
ja eWi se n jalkia usein niikee kaupungin laidoissa . 

Suomalainen harmaa-lokki ammuttu Ranskassa. Elokuun kes
kivaiheilla 1919 ammuttiin Malo-Termin·us -nimiscllii hi ekknrnnnalla 
Dunkerque'ssa Pohjois Ranskassa nuori lokki, jonka oikeassa jalassa oli 
prof. J. A. Palm en-vainajan merkkirengas D 604. Tied on Uistii on ys
WvUilisesti lahettiinyt hra D. Michel Rambouilletissa. Kyseessa oleva 
lintu on harmaa loldd (Lams argentatus), jolui poikasena oli mer
kitty Siuntion LapptrHskissa kesi1 k. 13 p, 1917. Merkin nan oli toimit
tanut tri I. Hortling. - Ttimll tapaus osaltaan valaisee suornalaisen 
harmaan-Iokin vaellustien suuntaa ja pituutta. K. M. L. 

Malian kansallispuistosta. Mielihyviilla ilmoitamme, eWi meille 
an netun tiedon mulman tuo Malian lumsalli :; puistoa koskeva, sanoma
lehdistosti.\ lainattu uutinen, joka oli L. Y:n viime vihkossa, on sisal-
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lykse ltiHi n, li evimmin sanoen, hyvin liioiteltu . Hyva oli si, jos lopulli 
sestikin osottautui si, ettei kyseessa olevalla rauhoitusalueella, jonka 
paikasta hiilyytysuuti sen kirjoittajalla ei li ene ollut oikeata tietoa, ole 
mainittavaa vahinkoa tapahtunut. 

Lisahuomautul<sia varpusista, jotka rakentavat vapaita pesia 
puihin. Viime vuoden L. Y:ssi:i. (n:o 5, s. 138) oleva selostukseni W. 
Schuster 'in ja B. Hoffm an n'in ha va innoista, jotka koskeva t kotivarpu 
se n taipumusta rakentaa vapaita pesiti puihin, ei ole toistaiseksi 
aiheuttanut yhti:i.kaan tatii asiaa lwskevaa ti edonantoa omasta maasta. 
Luultavasti l<yseessa oleva ilmi6 onkin sa nge n harvinainen. Kuitenkin 
tavataa n kirjallisuudessamme, kuten Hskettain olen huomannut, ainakin 
yksi tuhUn kuu luva ilrnoitus, joka mainitun selostuksen johdosta an
saitsee muistamista. Seuran pro Fauna et Flora fennica helmikuun 
kokouksessa 1906 ilmoitti ntiet bra J. T e g c n g r e n (Meddel. .'32, 
1906, s. 7 1) jo kesallti 189 1 Ioytnn eensa Suo jarven talon puutarhassa 
SaarijLi rven pitajassa kahdessa kuusessa kotivarpusen pesan mtmineen. 
Pesi.it sijaitsivat noin 3 it 4 m:n korkeude lla; ne olivat rakennetut yh
teen pa lmikoiduista hein ankorsista, haranrakon muotoise t, mutta kool 
taan hiukan pienemmat, varustetut sivulli sell a lentoaukolla ja sisalta 
verhotut pehmeilla untuvilla. Naiden pesien l6yt6 sa ttui sii s melkoista 
varh emmin lmin mainitut saksa laiset lin tutietei lij Ht teld vU t ha vaintonsa. 
VieHi huomautettakoon siitakin, etta jo ,Nordens faglar"- teo ksen van
han painoksen mukaan on Pohjoi s-A merikassa n:1hty kotivarpusten ra
kentavan pesii.i puihin, kun toise t yksilot olivat va llanneet kolot. 

!(. M. ! .. 

Kakisalmessa talvehtivista linnuista. Ni ista kirjoitetaan (~ I. I. 
1920) meille: , ..... Mita sitten talvehti viin lintuihin tulee, niin 
meilla on kai ldd entiset, kuten tiklit, sini sorsat koskcssa, koskikara sa
moin, y. m. Paitsi harakkaa , joka tiina ta lvena on asettunut vakinai
seksi lGikisa lm en kaupunkiin, Uiti lla li sUksi on oleskellu t yksi · peltova
ris (Corvus jrugilegus), nrihty viimeisel<si tammikuun pu olivH li ssa . Met
sare tldlHi olen nahnyt . taviokuurnan, jota UiDIHi ei satu jolm talvi nU
kemaan. Ti lhi t ja urpiaiset olivat runsCJa t alkutalvesta, mutta rnenevHt 
keskitalvella yha etel ammaksi. " 

Lintutietoja Savonlinnan seudulta. ViirupollojLi (Symium ura
lense) on ollut tavalli sta runsaammin tan ~i syystal vena Savonlinnan se u
dulla, kymmenkunta kpl, on ollut tliytettavantini. Mainittakoon, ettii 
8 vuoden aikana ennen HWi ja viime vuotta on ainoastaan pari kp l. 
nHilta tienoilta saa tu. 

Lapi npoll6ja (Syrnium lapponicum) on myos joitakin saatu, mutta 
ei yhUHin hiiripoll 6H (Sumia ulula), jota on ennen ollu t runsaasti. 

Kosldkara (Cinclus cinclus) on esi intynyt tavalli sta runsaampana 
Kyron salmen virrassa. 

Kolmivarpa inen tikka <Picoides tridactylus), jota toi ssa syksyna ja 
syystalvella oli runsaas ti ; on havinnyt, samoin mustatiainen (Parus ater). 

Savonlinna 14. I. 1920. Aug. Edv. Fri. 
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Tatvehtivia peipposia Turun seudussa. Tanakin talvena olen 
jonkun kerran nahn yt peippose n (Fringilla coelebs) Turussa ja sen 
ymparistOssa . Marrask. 19 p. 1919 huomasin 2 kpl. itse l<aupun gissa 
ja tammilntun 13 p. tii na vuonn a tapasin 2 o"f o"f lw upungin ulko-

/ puolell a uuden ra uta ti elinjan luona, mi ssU ne es iintyvat yhdessa urpi ais
te n (Acanthis linaria) ja punatul kk ujen (Pyrrhula rubicilla) seurassa, 
scldi samana pi.i ivll nii 2 Q S2 ja 1 O"f Heildd lan talon lu ona. 

Turussa 9. II. 1920. Thorsten Berg. 

Sinitiainen Turun seudussa. Talven kulu essa on taa llii taas 
esiintynyt sinitiain en' (Parus caeruleus) ,· ta m mi l<. 10- 16 p. oleskeli 
eras yksil o itse kaupun gissa , kHyden tri R: n lintulaud all a , ja helmik . 
. 5 p. ntihtiin muuan Ruissalossa. 

Turussa 9 . II. 1920. Thorsten Berg. 

Tavataanko muikku Lounais-Suomen saaristossa? Asl<e tuiin 
ilmestyneessH arvo kkaassa teoksessaan Keiteleen muilwsta ja muikku
kann oista (Su omen Kalatalous , n . • 5, 191 9) ylijohtaja tri T. I-1 . .Jar v i 
huomauttaa m. m ., cWi ,Suomen Luurankoisissa" tava ttava tieto muikun 
(Coregonus albula) esiint ymi sestii Lounai s-Suomen saa ri stossa l<a ipaa 
vahvistami sta . Ttima vahvistaminen oli si s itakin suotava mpi , kun mai- . 
nittu tieto ehld:i johtuu pclldisHi nimien sekoittamisesta eli sii W, etUi 
kyseessH olevassa saari stossa kalas ta jat kutsuva t salakkaa ( Alburnus 
alburnus) nim ellll ,sikloj ti" , joka on tu on heill e tuntemattoman muikun 
va rsinainen ru otsa lainen nimi , erotukseksi , pamp!Oja" -nimises ta pikku
kalas ta eli mudusta (Phoxinus aphya) (vrt. 0 . M. R e ut e r, O till fO r
litli gheten af diverse · allm oge-uppg ifter om vi ssa fisl<a rs fO rekomst. 
Medd el. Soc . F. Fl. fcnn ., 29, 1904, s. 8). Samoin on minulleldn 
askeWiin kerrottu, eWi Nauvossa sa lakka tunn etaa n ,sikloj ti "- nimella, 
e tenkin kun tahdotaan jyrldisti ero tt aa se mudusta, jonka kansa nomai-
sena nim ena siella on , loj a'' tai , pamploja". /(. M . L. 

Uutisia. 

Yliopl sto. Hclmi k. 11 p. tarkas tettiln fil. rnaist. II a r r y W a r c n I n 
ldrjoittama ylioplstollincn vaitoskirj a : • Re lnkultmen von Flecllt engon idicn•, 79 siv. 
ja 9 lmvataulua. Viralli sena vastava! ttajii nl:t oli tri K. L i 11 k o I a. 

50-vuotta H!ytti tamrni k. 28 p. Hclsingin suomalaiscn normalilyseon 
yliopettaja, fit. tri K. E. K i v ir i k k o, tunnettu luonnonti cteillj tt ja tuottclias 
luonnonhistoriallincn klrjailija, ctenldn ti eto- ja opplld rjojcn tekij a. Tri K. on 
m. m. ollut mukana Himan ail<a kauslehd cn pcrustamiscssa ja kuulunut sen ensi
mMislin toimittajiin . 
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Kuo11eita. Tammik. 1 p. kuoli Helsingis!'a entinen rehtori, fil. tri K a r I 
A If r c d Pop pius. Han oli syntynyt 1816 Jaakl<imassa, tuli ylioppilaaksi 
1868, fit. kandidaatiksi 188G ja lisentiaatiksi 1887. O!tu <1a n opettajana crl kou
luissa vainaja nimitcttiln 1888 luonnonhistorian ja maantietccn lchtoriksi Turun 
ruotsalaisecn realilyseoon. Saman koulun rchlorlksi IJHn tuli 1895 ja hoiti taUt 
tointa kunnes erosi opettaiauralta 1H04. Rchtori P. l! arras ci perhosten tutkimista: 
hancn Hlrkcimmat julkaisuns(l koskevat Suomen millaripcrhosi(l (.Finlands Dcndro
mctrldae", 1887, ja .Finlands Phytomctridae*, 189 1). 

Helmlk. 2 p. kuoli nnkaran taudin murtamanri Tikknri lassa, Anasin maan
viljelystaloudellisella koclaitoksella ylioppilas, vanrikki V e I i 1\ u r t A b t. Han 
oli syntynyt 1892; tultuaan ylioppilaal<si 1~14 hiin ;Jnlautui innolla opiskelcmalln 
luonnontieteiUi ja ollsi tlina kevl'lana va lmistunut fil. ka11didaatiksi. Ahkeruud el
laan, tunnolllsuudellaan ja lahjakkuud cllaan Abt oli erittl'!in lupaava nuori tiede-
m!es. 

Kokouksia. 

Suornen Tiedeseuran kokouksessa t a m m i k u u n 19 p:na pitt ylijolt
taja tri T. H. Jarvi sldoptikonkuvilla valaistun esitelman Keiteleen muikkukannastil, 

· varsinkin kymmcnvuotiskautena 1908- 17 siina tapahtuneita vaihteluja lwskevista 
tutkimuksistaan. 

Aluksi teki esittlija selkoa muiklwjen elintavoista ja niid en riippuvaisuu
desta ulkoisista ml1lWtajisH1, kutcn cnncnl<aikkca jarven aluc- ja pol!jfirnuodosta, 
vcden Htmmon valhtelu!sta j. 11. e. Saadun saaliin miUir~an nahdcn oli l<ymmcn
vuotiskausi ollnt jyrk:tsti la skeutuvaa aikaa. Esittiijii osoitti U!m~n seikan riippu
van n. s. Eilert Sund'in lain rail<castii cs iintymiscsH1 muil<kukannolssa. Uscita 
vuosiluokkia, vietlpa perak l<l:iin, oli llilllitlain uusiutumisessa kohdannut l<atastrofi, 
aihcuttaen vuosi luokkakato ja . Nl'!iden ailleuttajina olivat kaikcn todennW<oisyy
den mukaan ollect kevatmyrskyt, jotl<a, tavoittaen viela voimatlomat poil<asct 
l<eskitetyilla kutupaikoilla, olivat nc tuhonneet. Mainitusta syystti oli muildm
kanta Keitclcessa joutunut v. 1917 kriisitilaan, joka, jos sita olisi pitemmHlli jat
kunut, olisi vaatinut erikoisia l!allinnollisia toimenpilci ta , joiden laadusta esiW!ja 
myOs ma!nitsi er~iita viittauksia. Kuluneena vuonna (1 010) on kuitenkin tapa!J
tunut kaanne. Edelleen esiWija huomauttl eri:Uista kannan harventumisen aiheut
tamasta, criWiin selvasta sivuvaikutuksesta, nim. muikkujen l<esl<ikoon jatkuvasta 
su urenemisesta. (Tutkimus on julkaistu ,Suomen Kalataloudessa", nldc 5, myo
hemmln ruotslksi sa rj assa . Finlands Fiskcrier•, Bd 5.) · 

Tri 1-I. Lindberg csit ti tri Hans Buchin kirjoittamaa kaksi tutkielmaa • Physio
logische und experlmentcll-morpl!ologische Stud len an bebll'!tterten Lebermoosen " 
L .. Ober die Keimung" ja II. • Ober die inneren Bcdingungcn der Sprossbildung 
am Protonema". Kysymys niiden jull<aisemisesta siirrettiin Seuran hallitukselle 
lausunnon saamista va rten . 

Kalatalousklubin vuosikokouksessa t a m m i lc 30 p:na valittiin klubin 
puheenjohtajaksi prof. K. M. Levander. varapuheenjohtajaksi agr. E. B!Mield, 
sihtecrlksi kalastusneuvos P .• Brofeldt, edellisten li sM ksi johtokuntaan yli johtaja 
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T. H. Jarvi ja rnaist. 1-1. Jarnefelt. Kalastusassistcntti, maist. K. J . Valle te l<i 
selkoa ka lojemme kasvunopeudesta crikoisten va lmistamiensa tau luesitysten avutla. 
Yl ijohtaja T. H. Jarvi csltti eritu.lin kauniita ja valaisevia varjokuyia huomatta
vimmista lohi -, si lka-, nahkiais- ja ankeriaispadoista milamme suurlmmissa vir
rolssa. Jatkettlin keskustelua l<alatalousopin ottamisestll y liopistolliseksi opctus
aineeksi. 

Suomen MetslltieteeJIIsen Seuran kokouksessa h e I m i k u u n 3 p:nH 
pit! metsaniJoitaja toht. V. T. Aaltonen csitclm~n pulden juuril<ilpailusta. Esi
telmoitsijan alb iscmmat tutkimuksct Lapin l<angasmetsissa olivat johtaneet sii 
hen tu lokseen, etta metsan synnyssa ja kehityksessa n. s. juuril<ilpailulla otis 
Hirkelimpi merkitys kuin valaistussuhteilla. Nyt tehtyjen tutkimusten tarkoituk 
sena oil ollut ll:themmin selvi tellll Hila l<ysymyst::l. Selviteltaviksi oil otcttu osaksi 
yksityisten puiden juuristo, osaksi puunjuurien levHlmincn ja runsaus metsikossa 
ja tutl<ittu n. 800 mantyll, 50 kuusta ja 50 l<aivua seka hehtaarin suuruisill koc
aloja mannikOissa 8, kuusikoissa 2 ja koivikoissa 2. · Tutkittujen puiden, joistai 
uurin oli 20.5 m pitka, juuriston suurin syvyys oli n. ~.5 m. Kuivilla kanl<aillr~ 

menevat juurct jonlmn verran syvcmmalle lmin tuorellla. JakitH1tyypiiH1 ulottuu 
2-3 m ja s·ta lyhempien m~ntyjen juuristo korkeintaan 0,5 m syvalle, l<anerva 
ja puolul<katyypeilla jonlmn vemm mata lammalle. Kun jakaliHyypllla 1 G-20 m 
pitkicn puiden juuristo ulottuu 1,5-2,o m syva llc, on vastaavll syvyys puolukka
tyypilla n. 1 ,o m. Puolukl<a- ja kanervatyype i!Hl on noin puolclla pui sta selva 
paalujuuri, jii l<iiJl:ltyypilla jonkun verran uscammln. Knusell::~ ja koivulla on paalu
juuri harvinainen; pal<susammaltyypilla tutkittujen isompicn 15- 18 m pitldcn 
lmusien juuristo ulottui 80-100 em syv~l lle . M1:!nnyn juurien leviamista ja run
sau tta metsikossa kosl<evat tutkimul<se t osoittivat, ctul mctsan tillcyden ollessa 
saman, jakHWtyyplll ~i junria on runsaammin lwin kanerva- ja puolukkatyypeilla 
Suhdelul<u, jol<a saaclaan, l' un lasketaan, paljonko jumia tulcc yhU1 l;ltvusneliO
melri~i kohti, on FtkaHltyypi iH! O,Rn, l< ::m c rv(ltyypill ~i 0,73 ja puolukbtyypill il O,o:~ 

- Kun P'liclen juuristo t siis lwivill a l<a ,tl<ai ll a ulottu va t lalljemm:!llc scldl pysty 
• etta VM1knsuoraan suun1aan lmin tuorcilla l<ankailla, Idly ymmarreWlv1i l<sl. miksi 

puut crl metsHtyypcilla vaativat cri suuren tilan ja cri mctsii tyyppicn mets:H 
muodostuvnt eri tihcil<si, huonojcn harvcmmiksi kuin liyvien. - Latvusyhteyclen 
I. mcts!t n tih eyde n suuretessa su urctt cc myos jtJuriyhtcys I. juuri en lul<u, eikH 
olisl Vllil<ena todi st(la suor(lan, mltcn tnimiston csiintyminen mctsil<i.issa on rilp
puvaincn junriyhtcyd en suuruudcstil. Kun taimisto n1iin on riippttvaincn juuri 
yhteydesta jn tamH on pi encmpi II yvilla mdstl tyypcillii kuln huonoilla, k ~iy ym
marrcttuvaksi, mil<si taim isto cmametsan tihetcssti k:tr sii cnemman vllmemaini
tuilla !min edellisilla. Ainakln niin kauan kuin ci ole voitu tyydyltilvasti sclltui~. 
miksi taimet lihavalla maalla tuli sivat toimcen vahemmallii va lolln lmin l:Jihalla, 
lmten vii itetaan, Utytyy ilmiOn seliWlmi s t ~l j uuriyhtcycJ ' 11 nvulla pittia yks inl\c r
tal simpana ja luonnollisimpana. - Niim ~lldn tntldmul<sct sii s osoittavat, tui mc ts~l 

tietcellisissa tutkimuksissa mita suurinta huomiotn on kiinnltettavii metsamaan 
laatuun, metsa tyyppi in. 

Metslitieteellisen koclaitol<scn v. t. toht. Olli I Icikinhclmo pili esltc lmiin 
kuuscnij~n mallraamises Ui ja kuu scn myohiiisjuurista. EsitelmllnpiUi jti osoitti maan 
cri osissa suoritettujcn mahdollisimman tarkoin tehtyjen ikamaaraysten avulla, clta 
kuusen todellisen ijan arvioimincn on paljon vaikeampaa ja cpavnrmcmpaa kuln 
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rnannyn. Vuoslkasvainten lnskemlsta ei U!llan tarkoitul<secn voida ollcnkaan 
kllyttaa, ja tyvcsH! laskcttu vuosilustoluku ci rnyoskaan HihesldHin aina vastaa 
puun todclli sta ika:i. Tatakln menettelya kayttaen voi virheel lisyy l<sia sattua jo 
taimimaassa ·kasvancissa taimissa, puhumattal<aan l<y lvon ja istutuksen jiHkeen 
syntyncista scka luonnon siementamlstl1 vanhemmista kuusista. Viimem<linltulssa 
on tul<k ipuid cn mitt::tisiss<l puissa erotus todellisen ja tyvesta las l<e~ tun ijan valilllt 
tava11isesti: Ete la- ja Keski-Suomessa 10-20 vuotcen ja Pohjois-Suomessa, erit
H!inkin paksusa mmaleisissa kuuslmetsl ssa, 30-100 vuoteen. - Suurimpana syyna 
edc!Htmainittuun on sc, etta lwusi rnuodostaa syntymakohdan yHtpuolelle n. Jc 
myohaisjuuri<t, joista ylimmat kehittyvat valtajuuril<si. Naita syntyy aina kun 
kuusen taimcn tai nuoren puun tyvi syysta taikka toisesta joutuu sammalcn, tur
peen tai m(lan sisaa n. Muutamilla metsatyypel iLi ovat ne niin yleisia, etul niiiHt 
tus ld n tapaa puuta, jossa alkuperaislllll juurilla olisi sanottavaa merldtystll: taval
liscsti ovat vlimemalnltut kokonaan lahonneet. Myohaisjuurien ja juurien kor 
kcuskasvun takia siirtyy n. k. juurenni ska, josta ikama3rllys tehdiHin, hyvin uscin 
O,:i, Polijois-Suomcssa 1 m puun syntymalwhdasta. Aina sWi mukaa, kuinka 
nopeas ti lalll si ta imcna ollessann kasvaa pituutta, tulevat todellinen ja laskettu 
ika eroa maan toisistaan. Pohjois-Suomessa on ero suuri , silll1 siella on kuusen 
pituuskasvu allwijalla useimmiten ainoastaan 1 em vuodessa. Taman lisaksi vai
keuttaa ·ikamaarayksia eritnlinkin Ula lllt sc, etti:i vuosil ustoja kehlttyy juurennis
kaan epas1Utnn6llisesti. 

Tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, ettll myohaisjuuria syntyy kuusen 
rungolle ja oksiin oksakiehkuroiden kohdalle ja vuosikasvalmlen tyvlin, jolssa 
on n. k. uinuvia oksa- ja neulashanl<asi lmuja (preventivisi lmuja) . Tavallisesti ke
hittyy nii sUl tarvittaessa (es im. hallan ja hyonteistuhojen sattuessa) oksia, mutta 
sammaieen, turpeeseen tai maahan jouduttuaan myohaisjuuria. 

Toisessa csitelmasslHin tcl<i es ite lmoitsija selkoa Suomessa tavattavista 
kuu ~ imuodois ta, criW!inkin oksien eroavaisuuksiin perustuvista seka kuusimuoto
jen kasvitietcellisesta ja metsMaloudellisesta arvosta. - Mlta kuusen neu lasten 
muotoon, kolwon ja ik lilin tulee, ovat tutl<imul<set osoittaneet, etul niita on yleensi:l 
vaikea kayttaa eri kuusimuotojen erottamiser n, silla uselmmiten riippuvat ne ulko- -
naisista se ikoista, kuten valaistuksesta, metsatyypista, korkeussuhteista y. m. Suu
rempi arvo on sita vastoin oksien muotoon perustuvi!la lmuslmuodoll la, jotka 
eroavat toi sislaan erittainkln metsa taloudelliselta kannalta, puiden kasvuun, kapy
rikkauden y. m. selkkojen kautta . Yleensa onkin pysyvien identisten kuusimuo
toj en erottaminen, johon botani stit yleensa ovat pyrkineet, epavarmaa; kunnes 
viljelyskokcilla on tamll kysymys voitu lopullisesti ratkaista, on tyydyttllva nii
hin muotoihin, jotka eroavat toisistaan paaasiassa kapyjen ja ok!'ien muodon 

. kautta, ja jolla tutkimuksista paattaen on crilaiset biologiset omlnaisuudet. Tolset 
naista soveltuvat paremmin maaratyille rnetsatyypeil le lmin toiset, ja Pohjois
Suomessa ovat voimakkaampia toi set muodot kuin etelampana. 

S i sa I I y s: 1\yscly paltkinapensaan ja sinivuokon Ievenemlsesta eri 
osissa maa tarnmc (2 kuv.), kirj . K. Llnkola . - Kasvlstollisla havainnolta Pohjois
H~mccn pohjoi sosissa, ldrj. H. Roivainen. - Kahden nuorco luonnontieteen har
rastajan muistolle, kirj. E. Merikallio. - Pienilt tietoja. - Uutisia. - Kokoui<sla. 
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LUONNON YSTAVA 
ELAIN- JA I(ASVITIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 

N:o 2 24:s vuostKERTA 1920 

Julkaisija: VJ\NJ\MO-SEUI<i\ :-: Toimittaja: I<. M. LEVJ\NDEI~ 

Tama alkakaus lclitl ilmcstyy kuutcna vil!kona, joista lwlme jaetaan kevtlt
lulwl<audclla, l<olme syyslukukaudella. Se on tllattavissl\ kaikista posti
toimistoista maalla sc ld! suoraan toimituksclta. Vuosik crran tilaushinta on 
H mk. Tolmitul<scn osoitc: Iicl sinl<i, Konstantininkatu IG. Puhelin 8317. 

Eras ehdotus Korkeasaaren vastaisesta kaytosta. 

Helsin gin kaupunginvaltuuston otettua cntiselta vuokraajalta, 
Helsingin anniskel uyhtiolta, huostaansa · Korkeasaaren ja siina 
olevan elaintarhan seka Scurasaaren se viime vuonna asetti korni
tean laatimaan eildotusta mainittujen saarten vastaisesta hoitami
sesta, erittain huomioonottamalla Korkeasaarcn elaintarhan edel 
leen pysyttamisen. Taman komitean lausunnosta, joka mainitullc 
valtuustolle annettiin kuluneen ilelmikuun alussa, otamme tah an 
nc kohdat, jotka koskevat Korkeasaaret1 eli:iintarhaa ja ptiakaupun
gin ymparistbjen luonnon suojelusta. 

Komitea huomnuttaa aluksi, etta Korkeasaari ja Seurasaari 
afkuaan olivat aiotut yksinomaan .kansanpuistoiksi, joissa paakau
pungi n yleiso, etenkin sen lukuisa tyovaesto, voisi viettaa kesaisia 
joutohetki aa'f1 ja pyhapaiviaan vapaassa luonnonhelmassa. Myo
hemmin on kuitenkin Korkeasaarellc (v. 1889) perustettu eHiin
tarha ja Seurasaarelle (v. 1909) ulkomuseo. Ntiilla molemmilla 
laitoksilla, sanotaan lausunnossa , on tosin sellaisenaan suuri kas
vattava ja opettava tehtava, mutta ne pyrkivat yha euem man 
ottamaan alaa varsinaiselta puistoalueelta. Niilla on omat tarkoi· 
tuksensa ja omat vaatimuksensa, jotka osittain ovat ristiriitaisia 
kansanpuistojen tarkoituksclle. Tasta molempain saartcn kahta
laisesta tarkoituksesta jobtuvat suurimrnut vaikcudet saarten hoi 
dossa ja hallinnon jarjestelyssa, jota komitea on suunnitellut seu
raavalla tavalla. 

K or k e as a a r i. Kun cHiintarha aikanaan su unniteltiin, 
lau sui kysymyksen valrnistamista varten anniskeluyhtion asettama 
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komitea useita epailyksia elaintarhan sijoittamisesta Korkeasaarelle . 
Niinpa esitettiin rn. m., etta paasy Korkeasaare ll e on suurena 
osana vuotta vaikeaa ja jaahanrnenon- ynna jaanlahtOaikoina 
melkein rnahdotonta, etta elaintarhan sijoittaminen saarelle olisi 
poikkeus alkuperaisesta tarkoituksesta piHH\ saarta rauhaisana vir
kistyspaikkana kaupungin tyovaestolle ja etta saari on lisaksi 
merituulille alttiin asemansa vuoksi vahemman sopiva elaintarhan 
paikaksi, koska useimmat elaimet ovat arkoja kylmankostealle 
ilmastolle. 

Nama epailykset pitavat kieltamatta paikkansa. 

Kokem us on lisaksi osoittan ut saarella a levan tallaisellc 
laitokselle jokseenkin epaedulliset luonnonsuhteet maanpintaan ja 
laatuun nahden, joten elain tarhan yllapitaminen on vaatinut suh 
teelliscsti suurempia kustannuksia kuin jos se olisi perustettu 
varta vasten ja yksinomaan tata tarkoitusta varten luovutetulle, 
kautta vuoden helposti paastavalle ja topografisten suhteiden 
puolesta suotuisammalle paikalle. Edell een on huomattava, ettei 
elaintarhaa ole voitu rajoittaa kansanpuistosta edes joissakin maa
rin erillaan olevaksi alueeksi. Naista syista komitea on harkinnut 
mahdollisuuksia elaintarhan siirtamiscsta johonkin sopivampaan 
paikkaan. Muuan tallainen, joka hyvin vastaisi elaintarhalle asetta
via vaatimuksia ja joka sitapaitsi voisi pelastaa tulevaisuudelle 
viela nykyaan esiintyvan, erittain runsaan lintumaailman, on Wiikin 
lahden pohjukka. Sen rannoi lla on vaihdell en mctsamakia ja 
viljeltavia paikkoja, jotka muodostaisivat edullisen alueen elain
tarhalle. Vastaisu udessa kaupungin kasvaessa tan nekin pain tulee 
seutu varmaan liitetyksi hyvilla kulkuneuvoilla muuhun kaupun
kiin. Elaintarhan siirUimiseen olisi nykyinen ajankohta sopiva sen
kin puolesta etta suunnitellu t uutisrakennukset ja kaikki suurernmat 
korjaustyot ovat sodan vuoksi jaanect sikseen, joten taloudellinen 
tappio siita paaomasta, joka on pantu Korkeasaaren elain tarhaan, 
vahenisi suhteellisen pieneksi. Mutta kun Wiikin alueelle on 
suunniteltu laajaa tehdasaluetta satamalaitoksineen, taytynee maini
tusta ajatuksesta luopua. [ika kaupungilla nayta olevan elain
tarhalle tarjottavana muutakaan tahan vcrrattavaa paikkaa. 

Kun nain allen Korkeasaari on ainoa kysymyksccn tuleva 
paikka, olisi se komitean mielesta kokonaan luovutettava elain
tarhan kaytettavaksi, jotta tama voitaisiin jarjestaa tarkoitustaan 
vastaavalla tavalla. Sen sijaan olisi laheinen, paljoa suurempi 
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Mustikkamaa, joka kaupungin rakennusviranomaisten eri kertoja 
esittaman mielipiteen mukaan olisi luovutettava kansanpuistoksi, 
mahdollisimman pian Uihan tarkoitukseen kaytettava. · 

Elaintarhan - sen tarkoitusta ja hyodyllisyytta komitealla 
annetun tehtavansa mukaan, ei ole syyta ottaa puheeksi - tulisi 
entisen ohjelmansa mukaan rajoittua paaasiallisesti kotimaiseen 
ja pohjoiseen ela imistoon ynna sellaisten clainten piU1miseen, 
joita sille lahjoitta vat laitosta suosivat henkilot ja joiden hoi to 
tuottamatta sanottavia lisakustannuksia muuten menee mukiin. 
Niin olisi elaintarha, sika.li kuin voidaan hankkia tilavia ja muu
ten tarkoituksenmukaisia hakkeja ja suojia, kartutettava siihen 
18ajuuteen, mika silla oli ennen sotaa. Tami:i elaintarhan uudes
taan kuntoonpano on paaasiallisesti rahakysymys. Komitea on 
arvioinut, etta elaintarhan uudistaminen entiselleen kohottaisi 
Korkeasaaren vuotuiset yll apitokustannukset nykyisin hinnoin ja 
palkoin arviolta noin 250,000 markkaan, lukuunottamatta puiston 
ja siihen kuuluvain laitosten hoitoon tarvittavaa noin 100,000 
markan summaa. Talloin on rehukustannukset arvioitu 140,000 
markaksi, rehumestarin ja elainten hoitajain palkat 60,000 mk., 
ku lut elaintenostosta, korjaustyosta, polttoaineista, valaistuksesta 
y. m. 50,000 mk. S'Opivinta kuitenkin on, etta puheenaoleva 
uudistus tapahtuu asteettain, es im. viidert vuoden kuluessa, joten 
kustannukset alussa eivat nousisi nain suuriksi. 

Laitoksen luonteen kannalta katsoen tuntuu muuten koh
tuulliselta, etta · kavijoilta kannettaisiin pieni paasymaksu, kuten 
kaikkialla muuallakin zoologisissa tarhoissa. Sellainen ol isi 
omansa myos jossakin maarin poistamaan epakohtaa, joka johtuu 
siita, etta rajattoman vapaa paasy saarelle houkuttelee sinne kuri
tonta nuorisoa ja muuta itsensa hillitsemiseen tottumatonta kan
sanainesta . Jo kuluneena vuonna on koetteeksi kesakuun 1 p:sta 
kannettu laivalipun yhteydessa paasymaksuna aikuisilta 25 pennia, 
joten kertyi noin 20,000 markkaa. Tulot paasymaksuista, jotka 
voisivat olla pienempia sunnuntaisin ja juhlapaivina, isompia arki
paivin, kasvaisivat varmaankin vastaisuudessa, jolloin kaupunki 
lisaksi voisi ottaa kulkuneuvotkin haltuunsa. Vaikka elainten 
viihtyminen ja hoito seka istutuksien kunnossa pita onkin vaativa 
suurempaa yleison liikuntovapauden rajoittamista saarella kuin 
varsinaisessa kansanpuistossa, saanee p1taa varmana, etta Korkea
saari edelleenkin tulee olemaan yleisena virkistyspaikkana tyo
vaellekin erittai n suosittu. 
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Mustikkamaan asema Sornaisten puolen kaupunginosain 
laheisyydessa puoltaa osaltaan taman saaren luovuttamista ulko
ilmapuistoksi, niinkuin kaupungin asemakaava-arkitehdiu viras
tossa on suunniteltu. Siten luotaisiin myos Korkeasaaren eHHn
tarhalle pal jon otoll is em mat edellytykset kui n tahan asti muodostua 
varsinaista tarkoitustaan vastaavaksi ja samalia yhdeksi kaupungin 
nahtavyyksista. 

Komitea ehdottaa sen vuoksi Valtuuston paatettaval<si, 
etta Korkeasaari luovutettaisiin yksinomaan elaintarhaksi, 

joka vahitellen on uudistettava entiseen laajuuteensa, ja 
etta Mustikkamaa en si tilaisu udessa luovutetaan varsinaiseksi 

kansanpuistoksi. 
S a a r t e n h o i to. Puheenaolevain saarten ja etenkin 

Korkeasaaren elaintarhan hoitoa varten voidaai1 lahinna ajatella 
kaupungin useiden muiden laitosten tapaan lautakuntaa, johon 
kuuluisi m. m. inn'okkaita asian harrastajia, niista ainakin joku 
luonnontieteilija. Mutta toiselta puolen vaatii naiden saarten 
hoito ...., niiden rakennukset, elainhakit, rehujen hankinta, istutukset, 
ravintolaliike, kulkuneuvojen jarjestely y. m. - siksi rnonipuolista 
kokemusta, etta on vaikeata saada tata edustetuksi vuosittain 
uudestaan valittavassa lautakunnassa . Komitea ei ole senvuoksi 
tahtonut ehdottaa kaupungin lukuisain lautakunta in lisaksi yhta 
uutta lautakuntaa, vaan luulee asian olevan kaytannoll isimm in 
jarjestettavissa siten, etta naiden . saarten hallinto jatetaan kaupun
gin_ yleisten toiden hallitukselle, ja etta taman kaytettavaksi saarten 
seka elaintarhan hoitoa varten asetetaan erityinen (nykyisUi in-. 
tendenttia vastaava) virkamies, jolta olisi vaadittava toimeen tar
vittavat edellytykset. Taman virkamiehen tehtavaksi voitaisiin 
jattaa muidenkin kansanpuistojen hoito, eritoten luonnonsuoje
luksen si lmallapito. 

Viimeiseen eli luonnonsuojelus-etujen valvomiseen nahden 
on eraassa suhteessa paljon toivomisen varaa, kuten tassa lopuksi 
sallittakoon huomauttaa. Olisi suotavaa, etta huolehtiminen alku
peraisen ruonnon, luonnonkauneuden ja erikoisten luonnonmuisto
merkkien sailytUimisesta ulotettaisiin myos niihirt kaupungin 
ymparistas sa oleviin, kunnalle kuuluviin maihin, jotka eivat viela 
ole otetut kaytantoon m uutakaan tarkoitusta, kuten vilje lysta, 
asutusta, kauppaa tai · teollisuutta varten, kunnes ne osittain joutu
vat kaytantaon. Nyt tallaise t maat, kaytannoll isesti katsoen, 
nayttavat olevan vailla riittavaa valvontaa ja hoitoa, joten luon-
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nonraiskausta harjoitetaan niilla melkoisessa miHirassa. Tama tila 
ei voi olla vaikuttamatta tylsistyWivasti yksityisten ja yheiskunnan 
edesvastu u ntuntoon ja turmelematta I uonnon kauneusarvoille altista 
aistia ja mielta. Senvuoksi olisi hyva, jos mainittu virkamies 
saisi silma!Hipidettavakseen myos kunnan n. s. luonnonalueet 
tassa koskctcllulta, etupaassa aatteellisessa ja kasvatuksellisessa 
su llteessa tarkca Ita nakokan nalta. 

Komitca ehdottaa siten, 
etta Korkeasaaren ja Seurasaaren hoito jiHettaisiin Yleisten 

tbiden hallitukselle, johon tata varten olisi asetettava erityinen 
virkamies, seka 

etta tama s~isi tehtavakseen muidenkin kansanpuistojen ja 
n. s. luonnonalueiden hoidon, eritoten luonnonsuojelusta sil
mallapiHien. 

EUiineUimasHi Norjan Fro-saarilla. 

Suomcnnettu R o If Nord ha ge n' in tutkimul<scst;l: Planteve!?sten paa 
FrotJene og ntirliggende tJer. Bidrng til kundskaben om naturforholdene i 
Norges sl<jargaard. (K. Norsl<e Videnskabcrs Selskabs Skriftcr, 1916, 2:det Hefte. 
Trondhjem 1917.) 

Fro-saaret sijaitsevat Norjan lansirannikolla Trondhjeru-vuonosta luotec
secn, aavan Atlantin tlarelltl. T11mHn saarlston pohjolsimrnalla saariryhmallll, 
johon kirjoitus patlasiallisesti l<ahdistuu, on yhtcisen~ nimena Fro an; Him~ on 
no in 45 km pltldt saaristo, 63° 52' ja 6-t o l 0' pohj. lev. vMiiiHI. 

Froan on tunnettu runsaan 1 i n n u s ton sa vuoksi, joka 
suuresti ha.uskuuttaa oleskelua tassa karussa saari.stossa. Ylenpaltti
sesta linnustosta Idinnittaa ensinnakin h a a h k a (,afugl", Soma
teria mollissima) huomiota. Kaikkialla, kaikissa lahdissa ja pouka
missa se lepaa ja keikkuu laineilla, leveana ja v;:trmana, ja raa
kattaa sydammellisen tyytyvaisesti ja rauhoittavasti, poikasten 
viilettaessa sinne tanne kuin mustat untuvapalloset. Froanissa 
Iasketaan olevan n. 5000 untuvapesaa, joita voidacm hyodylli sesti 
verottaa, ja kun naihin 5000 haahkapariin viela lisaa ne nuorct 
linnut ja lledelmattQmat eli sellaiset, jotka eivat ole laatinect 
pesaa, niin tullaanpa jo useihin tuhansiin. Niiden pahin vihollincn 
on mer i l o k k i (,svartbaken" Larus marinus), joka vuosittain 
ryostaa joukon poikasia. Sen vuoksi haahkanaaraat lyottaytyvat 
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parviksi suojellakseen poikasiaan, jopa kalastajat kertovat, etta 
hedelmattomatkin naarakset tassa auttavat. Usein oli sattunut, 
etta haahka oli voittanut merilokin ja saanut sen hengilta veta
malla sen mukanaan veden aile. - Omituista haahkoilla on, 
etta niita kovasti vaivaavat, kuten kerrotaan, jonkinlaiset , kirput". 
Kun untuvain kerays (n. s. ,dungang") toimitetaan ja untuvat 
pakataan sakkeihin, kay naiden ulkopinta usein aivan tummaksi 
noista elukoista, kerrottiin minulle. Valitettavasti en kuitenkaan 
saanut nahdakseni tata hyonteista, joka kuuluu olevan hyvin 
ki usallinen ihmisellekin, eritoten pikkulapsille. Todennakoisesti 
se kai kuuluu lintutaihin eli vaiviin (Mallophaga). 

Noista tavallisista neljasta Larus-1ajista edella mainittu L. 
marinus ansaitsee erittain huomiota. Kayttaen laakeita paikkoja 
pesimasijanaan se pesii suurina yhteiskuntina useilla asumatto
milla saarilla, niinpa Sau-saaresta etelaan olevalla Presto-saarella. 
Siella l<avin heinak. 16 p. 1914 ja samana aamupaivana huoma
sin, etta kaikissa tarkastamissani pesissa oli m unan toisessa 
paassa reika t2 munaa joka pesassa), ja nain, etta merilokin
poikanen puhki ja laahatti kuoressaan. Tasta paattaen tapahtuu 
kuoriutuminen (ja siis myos muniminen ja hautominen) erinomai
sen Hismallisesti koko yhteiskunnassa. (S c h a a n i n g sanoo 
lintufaunassaan merilokin yleensa munivan toukokuun edellisella 
puoliskolla. Froanissa muniminen· siis oli tapahtunut tavattoman 
myohaan kesalla 1914. Kuitenkin on mahdollista, etta saarella oli 
keratty munia, joten Iinnut olivat munineet uudelleen.) Poikasia 
viedaan usein kotona pidettaviksi taloihin ja voivat ne kayda 
hyvin kesyiksi. Ne ovat erinomaisia nielemaan suuriakin paloja; 
niinpa nain Mausundissa muutamia merilokin poikasia, jotka nie
livat lintujen kokoon nahden jtltti lai smaisia kappaleita kuivakalaa. 
Lintu nielee tuollaisen sitkean palan kokonaisena, vaha~en aina 
kerrallaan, samalla tavoin kuin kaarme saaliinsa. Taman niele
mistoimituksen kestaessa kaula muuttui leveaksi ja Iitteaksi ja 
pingoittui niin voimakkaasti, etta oli melkein kasittamatonUl, ettei 
lintu tukehtunut. Kriitillisimpina hetkina poikaset eivat jaksancet 
seisUi, vaan laskeutuivat mahalleen. - Jonkun aikaa sen jalkeen 
ne taas marssivat tiehensa, voiden mita parhaiten. 

Muista Larus-lajeista L. canus, kalalokki, usein on hyvin 
kiusallinen sille, joka Hihestyy sen pesaa. Kerran Halten-saarella 
jouduin todellisen vainon alaiseksi. Lintu piti kauheata metelia 
ja heittaytyi ilmoista kerta toisensa jalkeen jyrkasti paatani kohti 
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tai lensi vinkuen aivan sivuitseni. En 'saanut si!Hi rauhaa ennen
kuin poistuin paikalta. 

Syksylla saapuu ko1mivarpainen-lokki (,llrokka'\ 
Rissa tridactyla) Froaniin suurin joukoin. Nain komean parven 
naita lintuja jo elok. 26 p. 1915, mutta Uima l<Uuluu o1evan tavat
toman aikaista; muuten sen on tapana saapua melkoista myo
hemmin. -- Myohempaan syksylla saapuu 1 u n n i ("loinn", Fra
tercula arctica), ja ta1vella vieraita 1okkilintuja, lisaksi s u u 1 a 
(Sula bassana), m y .r s k y 1 i n t u (Fulmarus glacialis), Puffinus-
1ajeja y. m. - Ulkoisilla ka1astuspaikoilla tapaavat kalastajat toi
sinaan pienia m y r sky p a ask y s i a (Procellaria pelagica); yksi 
sellainen, joka oli ollut hyvin tunkeileva, ammuttiin syksylla 1914 
ja myos viime kesana (1915) huomattiin muuan yksilo merella. 
- Tama viittaa todella valtamerisiin eli ,pe1agisiin" 1uonnon· 
suhteisiin. 

K a I at i i r a (Sterna hirundo) pesii monin paikoin joukoit
tain. Halten-Maaneskjarilla on niita niin paljon, etta nayttaa pie
nelta pyryilmalta kun y~teiskunta lahtee lentoon. Ulkona Fin
varetilla sattui minulle, etta muuan huo1estunut kalatiira lensi 
nuolena alas ja nykasi tukkaani, mika osoittaa, kuinka akdiset ja 
·pe1ottomat nama elaimet ovat, kun tu1ee liian Iabelle niiden pesia. 

Mer i m e t s o (Phalacrocorax carbo) elaa useina melkoi
sina yhteiskuntina aarimmaisilla luodoilla. Erasta sellaista ko1o
niaa kavin katsomassa Skaaskjar-saarella, joka kaukaa katsoen 
nliytti kalkkivalkealta, seurauksena lintujen ulostuksista-. Ainoa 
kasvillisuus, jonka siella huomasin, oli - joitakuita tuntematto
mia jakalia lukuunottamatta - yksinomaan levia, jotka erittain
kin muodostivat tiheita vihreita peitteita useissa luodon ylem
missa, hyvin lannoitettua vetta sisaltavissa latakoissa. Ne olivat 
varmaan hyvin nitrofilisia . (typpea rakastavia). - Koko pesima
paikalla vallitsi ikaankuin jokin erikoinen huolimattomuuden ja 
epajarjestyneisyyden henki ja yli luodon levisi vakevan paha haju 
kaloista, jotka siella matanivat kuumassa pfiivan paahteessa. Muu
tamissa pesissa oli munia, toisissa vasta kuoriutuneita poikasia, 
ja toisissa taas poikasilla oli jo pitkalle kehittynyt hoyhenpuku. 
Asianlaita oli siis aivan painvastainen kuin mita meriloldsta havait
sin. Merimetson poikaset olivat jokseenkin akaisia; ne sihi~ivlit 

ja iskivat jaljesta ohikulkevaa ja toisinaan ne ojensivat paansa 
kohtisuoraan ilmaan ja varahdyttelivat omituisella tavalla kaula 
nahkaansa, paastfien ilmoille kimeiH1 aania. Miten olikaan ne 
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oksensivat maallc puoleksi sulatettuja kalapaloja, kampelaa y. m., 
joihin taas kavivat kasiksi nalan lullcssa. - Kala stajat kertoivat, 
etta mcrimetso-yhteiskuntien ymparistot olivat huomattavan kalat
tomia ja etta ne ka lamaarat ovat melkoiset, jotka tama vahinko
lintu vuosittain kayttaa hyvaksecn. - Myos k a rime t so (Phala
crocorax graculus) pesii monin paikoin Froanissa, erittainkin 
Horsan jyrkilla pohjoisilla kallioilla. 

Viela siella oli k o s k e I o j a, r i s t i so r sa (Tadorna 
tadorna) ja h a r m a a - h a n 11 i · (Anser anser). Viimemainittu 
pysytteleikse keskella kesaa uloimmil)a saarilla ja luodoilla. Se 
pudottaa naet kaikki siipisulkansa yht'aikaa, ollen jonl<un aikaa 
,.siipirikkona". Kerran moottorialuksessa ollessani tavattiin parvi 
naita hanhia. Linnu t koett1vat kohota lentoon, mutta siita oli 
vel in seurauksena voimatonta loiskimista siivilla kun ne pakenivat; 
sitten ne painuivat syvasti veteen, kurottivat paansa eteenpain ja 
tekeytyivat niin litteiksi kuin mahdollista, joten usein olikin var
sin vaikeaa niita nahda. - Kesyja harmaan-hanhen poikasia, 
jotka alkukesalla olivat kuljetetut kotiin, pidettiin yleisesti useilla 
saarilla. 

Muista tunnusomaisista linnuista mainittakoon h a i k a r a, 
ja sitten nuo pienet k a h 1 a a j a t kuten r a n t a h a r a k k a, 
k u r m i t sa t, p u n a j a 1 k a-vi k 1 a y. m. Vihdoin v a r is, 
joka vaaniskeli kuivakala-kallioilla ja ryosteli vesilintujen munia, 
milloin vain paasi tilaisuuteen. - K ott a r a i s i a esiintyi ham
mastytUivan yksilorunsaasti; Mausundissa nain talonkaton musta
naan pelkkia kottara isia. - Saaristossa on vahan p i k k u 1 i n
t u j a. Eras niista kuitenkin antaa leimaa ulkosaariston luon
nolle, nim. I u o to k i r vi n en (Antlzus rupestris), pieni ruskean
harmaa, miUHon lintu, jonka vaatimaton ulkomuoto oival li sesti 
sopii noihin yksitoikkoisiin, kanervaa kasvaviin ymparistOihin. 
Mutta se vaikuttaa ta_vattoman elahyttavana tunnusmerkillisella 
laulullaan; lampimina heinakuun paivina tayttyi ilma todellisella 
riemulla, kun kaikki luotokirvis-urokset lau lelivat. Luotokirvinen 
on buomattava siitakin, etta se talvehtii lauhkei ll a rannikoillamme, 
kun sita vastoin kaikki muut saman heimon linnut (Motacillidae) 
veUiyiyvat talveksi Norjasta pois. [Varmaan on Froanissa myos 
n i itt y kirvin en (A . pratensis), mutta naita kahta lajia ei ole 
helppoa erottaa toisistaan.] - Vie Ia olen nalmyt k i vita sku n 
(Saxicola oenanthe) ja merkillista kylla I e h toke r t u n k i n 
(Sylvia salicaria) Froanissa, paitsi v a s t a r a k k i a. Kesan alussa 
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1914 saapui parvi p a ask y s i a Sau-saareen, mutta ne siirtyivat 
pian sen jalkeen mannermaalle; eivat nakyneet viihtyvan no in 
kaukana merclla. 

Varsinaisessa Froanissa ei tavata sam m a k k o a, r up i-
kon 11 a a tai k y y k a a r m etta. Miten asianlaita on Mau-
sundissa ja Sulenissa, on rninulle tuntematonta. 

Enncnkuin piUWin taman kyllakin vaillinaisen elainelamaa 
koskevan kuvauksen, mainittakoon naiden saarten ehka suurin 
zoologinen nahtavyys, nim. b arm a a- h y I j e eli h a 11 i (,stor
kobben", Halichoerus grypus). Tama on lahinna luettava ,atlanti -
1aiseksi" elaimeksi, joka ennenaikaan on asustanut lukuisilla pai
koilla maamme Hintisella ja pohjoisella rannikolla. Silla on naet 
pysyvaiset poikimispaikat, jotka vuosisatojen kuluessa ovat olleet 
kansalle tunnettuja. 

Mutta eri syista, etenkin seurauksena ihmi sen harjoittamasta 
vainoamisesta, harmaan-hyll<een luku on vahentynyt ja nyt tama 
e1ain on havinnyt useista noista vanhoista, tunnetuista paikoista. 
Ainoa huomattavampi seutu, jossa se viela oleksii, on Fro-saa
risto, etenkin Haltenin ka1astusasema. Taman saariryhman omis
tajalla on vanhoista ajoista saakl<a oikeus hall in pyyntiin (, kobbe
veide"). Syyskuun viimeisina paivina naarashylje syn nyttaa kii
vettyaan jollekin matalalle saarelle tai luodolle ainoan poikasensa. 
Talla on heti synnyttyaan vaalea, keltaisenvalkoinen, silkkipeh
mea nahka, joka on hyvin arvokas. Hienoimmat nahkat kuu1uu 
saatavan sikioisUi, mutta nykyaikana ei enaa veroteta hallikantaa, 
joka vuosien kuluessa on luvultaan kovin vahentynyt, tuollaisella 
raakamaisella tavalla. 

Hy1keita nain me1kein joka paiva tuolla u1kona, mutta o1i 
vatko ne aina harmaita-hylkeita vai noita yleisia v u on o h y 1-
k e i t ~ eli k i r j a v i a h y 1 k e i t a (Phoca vitulina), sita en 
rohkene vaittaa. Suurimman hyljeparven, jonka olen nahnyt, 
tapasin Sulenin suussa syksylHi 1915. Matalalla I uodolla jokseen
kin 1ahell:i hoyrylaivaa, joka kulki hiljaista vauhtia, lepasi 10- 15 
kpl. Mutta kun laivan sireenista paastettiin peloitukscksi ilani, 
niin koko parvi liukui mere en niin etta loiski; vahan sen jalkeen 
katosi joukko pullistavia ja puhkuvia paita Hihimrnan saaren 
takaa. (Edella mainitut, harmaan-hylkeen biologiaa koskevat seikat 
ovat, kuten tekija itse huomauttaa, osaksi saadut ,Co 11 e t t' in 
teoksesta: Norges Pattedyr, osaksi paikkaku nnan vaestolta.) 
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Muutamia sanoja kasvillisuusvarityksesta. 

Sen esiintymiscsUI ja mcrkltyksesHt, erikoisesti sllm~lHlpitl:len k~yUtnn<>lli s UI. 

n~k<>kohtia. 

H. A. Jarnefelt. 

Jo sangen kauan on ollut tunnettua, etta vesi ajottain saat
taa varjaytya melko vahvastikin. Varsinkin punavaritys on kiin
nitHinyt ihmisten huomiota. Keskiajalla, jolloin taikausko kukoisti, 
otaksuttiin etta "verisade" oli korkeampien voimien antama varoi
tus, ennustaen jonkin kauhean tapauksen olevan tulossa. Ensi
maisia, joka koetti saada luonnolli sen selityksen Hl.lle ilmiolle oli 
E h r e n berg in mukaan ranskalainen P e i res c. Han huomasi 
1608, etta si lloisen verisateen ai~euttaja oli eras perhonen. Namat,. 

. jotka Hilloin juuri esiintyivat suurin joukoin, heti kotelosta tule
misen jalkeen pusersivat ulos pari punaista pisaraa. Tasta havain
nosta johtui, etta sangen kauan senjalkeen selitettiin kaikki tapauk
set samasta syysta johtuviksi. Omituista on, etta Ehren berg, 
joka naita se1ostaa, mainitessaan ruotsalaisen papin H i 1 de
b r a n din v. 1711 0 r s j 6 s sa tekemasta havainnosta, itsekin 
yhtyy vallitsevaan kasityskantaan, vaikkakin Hi I d e b r a n d sel
vasti puhuu pienista pallon- ja sukkulanmuotoisista e 1 a i m is t a, 
jotka uiskentelivat ylOs ja alas. Myohemmin on N a u m a n n 
havaintoa selittaessaan tullut siihen varmaan kasitykseen, etta 
kyseessa olleen varityksen aihcuttaja oli Euglena sanguinea. 
Lin n e, joka myos tunsi varitysilmion, vaittaa sen johtuvan 
Daphne pulexista. Ainoastaan kerran (1747) on han ollut tilai
suudessa nakemaan tapauksen, jossa varitys oli syntynyt jonkun 
muun organismin vaikutuksesta. Tama Byssus, kuten han sita 
kutsuu, on N au m ann in mukaan myos Euglena sanguinea. 

Veisi liian pitkalle selostaa kaikkia vanhempia tunnettuja 
tapauksia. Riittaa, jos huomautan, etta ilmiO on S c h w e its i s sa 
sangen tuttu ja tavallinen (n. s. verijarvet). 

On sangen luonnollista, etta entisina aikoina etupaassa kiin
nitettiin huomiota veden punaiseksi varjaytymiseen, koska se eni
ten pistaa silmaan jo verta muistuttavan varinsa vuoksi. Nykyaan, 
jolloin paahuomio on kohdistettu ilmioiden syiden selvillesaami
seksi, ovat muutkin varitykset tulleet tutkimuksen alaisiksi. 

Huomattavimmat nimet talla alalia ovat Zacharias, 
L o h m a n n, K o I k w i t z L i1 t t g e n s, ja ennenkaikkia N a u-
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mann. Seuraavassa perustan esitykseni etupaassa viimemaini
tun tutkimuksiin. 

Kasvillisuusvarityksen perusteellinen tutkiminen ei ollut mah
dollinen niin kauan kuin pyyntivalineena kaytettiin haavia. Tama 
selviaa m. m. siita, etta MUllerharson N:o 20 silmukoiden sivu
pituus on vahintain O,oso mm, kun taas esim. Trachelomonas-solun 
lapimitta on ainoastaan n. O,o1n mm. On siis luonnolli sta, etta 
voimakkaankin varityksen aiheuttaja vain hyvin pienessa maarassa 
esiintyy naytteessa. Vasta kun K o 1 k wit z v. 1911 esitti n. s. 
kuutiosenttimetrikammionsa, paasi tutkimustyo oikein vauhtiin. 
Taman metallikehyksissa olevan lasikammion halkaisija on 22 
mm ja sisainen korkeus 2,G3 mm. Otamme talla, tai jollain suu
remmalla astialla naytteen seka tutkimme ja laskemme eliot joko 
elavina tai fikseerattuna. Kayttaessamme fikseerattua materialia 
on meidan tehtava pienia korjauksia laskuissa riippuen kaytetysta 
formoolimaarasta. Virheellisyydet ovat kuitenkin hyvin picnia, 
eika niiden laskeminen ole valttamatonta, ellemme tahdo olla 
aivan eksakteja. 

Ennenkuin siirryn esittam~ian tarkemmin itse kasvil li suus
varitysta, sanottakoon pari sanaa .terminologiasta. Luontecltaan 
saattaa kasvillisuusvaritys olla kahdenlainen. Se voi johtua joko 
siita, etta elioformatio peittaa vedenpinnan ohuena keltaisena, 
vihreana tai punaisena kerroksena tai kalvona, tai voi vat varityk
sen aiheuttavat eliOt olla tasaisesti jakautuneita koko vesimaaraan. 
Namat molemmat tyypit ovat ekologisessa suhteessa taydellisesti 
erilaiset, ja niilla on vedenlaadun ind.ikaattoreina, seka varsinkin 
ravinnontuottajina hyvin eri arvo. Erityisesti tehostaal<seen tata 
eroavaisuutta on N au m a n n kayttanyt pintaformatioita muodos
tavista elioista nimitysta neuston ja sailyttanyt toiselle nimen 
plankton. Neustonin tyypillisimmat ja tavallisimmat edustajat 
ovat Chlamydomonas ja Euglena sukujen lajeja. 

Koska neustonformatiot ylecnsa eivat esiinny kautta koko 
vedenpinnan, vaan rajoittuvat pienemmille alu eille, usein pitkin 
rantoja seka tyveniin poukamiin ja n_iiden kuutiosenttimetrituo
tanto on suhteelli sesti pieni, joten niiden mcrkitys produktioni
biologiassa planldonin rinnalla on sangen vahainen, rajoitun seu
raavassa puhumaan etupaassa jalkimaisista. 

Riippuen kasvillisuusvarityksen crilaisista mahdollisuuksista, 
voidaan ne jakaa niihin, jotka esiintyvat vesissa luonnollisten 
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olosuhteitten vallitessa, seka niihin, jotka aiheutuvat kultuurin vai
kutuksesta. Namat viimemainitut ovat melkein yksinomaan olleet 
havaintojen esineena. 

Jo K o 1 k wit z oli huomannut, etta sangen monet elaimet 
ja kasvit ovat riippuvaisia, mitka suuremt1.1assa, mitka pienem
massa maarassfi niista lika- ja jateaineista, joita vedessa usein 
tavataan. Han perusti taman johdosta yhdessa M a r s s o n i n 
kanssa tunnetun saprobiteoriansa, jonka selostaminen tassa veisi 
liian pitkalle. Myoskin kasvillisuusvarityksen esiintyminen on 
riippuvainen naista seikoista ja varsinkin mineralisuolapitoisuu
desta. Kuta ravintorikkaampi joku vesi on, sita voimakkaampi 
on varitys. Sen aiheuttajat toimivat veden puhdistajina, kayttaen 
hyvakseen ja hajoittaen niita aineita, jotka muuten saattaisivat 
kayda tuhoisiksi muulle vedessa olevallc elamalle. Samalla hapet
tavat ne veden. On kuitenkin itsestaan selva, etta likautuminen 
voi olla niin voimakas, etta se kay puhdistajille ylivoimaiseksi. 
Talloin tapahtuu veden elamassa jyrkka kaanne. Flagellatit, jotka 
juuri ovat tarkeimmat varityksen aiheuttajat ja veden puhdistajat. 
kuolevat akkia seka painuvat pohjaan synnyttaen madatessaan 
yha pahemman tilanteen. 

Yllamainitut seikat ovat sekf:i teoretisesti etta varsinkin prak
tillisesti erittain tarkeita. Ne antavat meille osviittoja moniin 
menetelmiin, varsinkin kaytannollisen kalanviljelyksen tai selvem
min sanottuna lammikkoviljelyksen alalia. 

Naumann in tutkimukset ovatkin tehty osittain viime
mainittua tarkoitusta silmal1apitaen ja havaintopaikkoina ovat 
useimmin olleet An e b o d a n kalalammikot. 

Saadaksemme selvan kasityksen kasvillisuusvarityksessa esiin
tyvien elioiden runsaudesta, tahdon tassa mainita eraita valaisevia 
lukuja, ennenkuin ryhdyh tarkemmin kertomaan sen k1iytannolli
sesta merkityksesta. 

Euglena sanguinea, joka kuuluu neustoniin, aiheuttaa punai
sen v~rityksen. Vedenpinnalla saattaa olla aina 150- 300 kappa
letta mm2/ kohti. Kuutiosenttimetrituotanto ei ole kuitcnkaan 
enemman kuin 600 yksi!oa. Kellanvihrean varityksen synnyttaa 
Dinobryon cylindricum, jota on esiintynyt jopa 1,000 koloniaa 
cm 3 kohti. Jos otaksumme, etta· koloniojen yksilOluku on keski
maarin 15-30, saadaan 15- 30,000 yksiloa cm3 kohti. Viherian 
varityksen saavat useimmissa tapanksissa aikaan m. m. Oscillato
riat, Chlamydomonas, Scenedesmus ja Oolenkinia. Suurin maarfi 
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Oolenkinia radiata'a, joka on havaittu nousee 40-50,000 cm 3 

kohti ja Scenedesmus quadricaudaa jotenkin saman verran. Paljon 
su urempiin lukuihin nousee Chlamydomonas sp., jonka individi
luku sangen usein on- sadassatuhannessa ja tiedetaan tapauksia, 
jolloin on ollut yli 240,000 yksilOa cm3 kohti. Chrysococcus 
porifer varjaa veden kellanruskeaksi. Sen korkein tunnettu yksilo
luku on 320,000. Trachelomonas, jonka synnyttama kasvillisuus
varitys on likaisen vaalean suklaanruskea on An e b o d.a n 
lammikoissa saavuttanut maksimin 162,000 yksiloa cm·1 kohti. 
Kaikki mainitut arvot koskevat n. s. monotonisia formatioita, s. o. 

I 

formatioita, jotka ovat joko yhden ainoan lajin muodostamat, tai 
on yksi laji varsin huomattavassa maarassa toisia yleisempi. Seka
formatioissa saattavat luvut tulia vielakin su urem miksi. Tallainen 
on m. m. Trachelomonas-Chrysococcus-formatio (veden vari kellan
ruskea), joka toisinaan on ollut niin voimakas, etta sen yksilO
luku on noussut 500,000 cm 3 kohti. 

Ei pida luulla, etta main itut arvot sinansa ovat mitaan 
maksimiarvoja, silla ne ovat saadut etupaassa kalalammikoista, 
missa olosuhteet eivat ole kehittyneet aivan yksipuoliseen sapro
bilisointiin. Erityisissa tapauksissa saattavat mainitut eliot lisaan
tya huomattavastikin enemman ja yksilOiden lukumaara nousta 
merkittaviin summiin. Naista seikoista kuitertkin jalempana. 

Paitsi biokemiallisena regulatorina on kasvillisuusvaritys toi
sell akin tavalla Uirkea kaytannolliselle eHimalle. An e bod a s sa 
tehdyt tutkimukset osoittavat, etta kasviplanktonproduktion nousua 
scuraa elainplanktonin seka pohjaelaimiston runsaampi kehitys. 
Koska nyt kalakanta on suorastaan riippuvainen naista kah
desta viimemainitusta tekijasta, varsinkin jalkimaisesta, on sel
vaa, etta taten myos lammikoiden kalatuotanto epasuorasti ·kas
vaa. Tama johtuu siita, etta elainplankton ja pohjaeHiimisto kayt
tavat ravinnokseen levaformatioita. Tassa on kuitenkin mainittava, 
etta ravinnonmuodostajina esiintyvat usein hyvinkin suuressa maa
rassa aivan toisenkinlaiset faktorit. Silti on luonnollista, etta 
planktoninen levatuotanto silloin, kun se indisoi veden ravinto
pitoisuuden, mika tapahtuu kasvillisuusvaritykscn aikana samall a 
suorastaan on hyvin tarkeana osana alkuravinnosta. Sanoin tahal
laan planktoninen levatuotanto, silla neustonin cmB arvot tul evat 
mitattoman pieniksi, oli niita veden pinnalla miten paljon tahansa . 

Tarkeampaa kuin tietaa kuinka monta yksilOa kutakin cm 3 

· kohti esiintyy, on sa ada selville paljonko organista substanssia 



34 Muutamia sanoja kasvillisuusv~ritykscsHL 

syntyy. Tasta on N a u m an n tehnyt seuraavia laskelrnia: Hyvin 
suuri osa lammikoiden nanoplanktonista on pallomaista raken
teeltaan. Lapimitta vaihtelee O,oo5--0,ou mm (Chlamydomonas, 
Chlorella, Trachelomonas, Euglena). Kuiva-ainemaara tammoi
sessa eliossa on tietysti mitattoman pieni. Euglena sanguinea, 
joka on suurimpia lammikkomuotoja, on lapimitaltaan n. O,or> mm. 
Sen kuutiosisallys on O,ooo oso mm 3 ja paino O,ooo ooo 10 mg. 
Jonkun pienemman levan, esim. lapimitaten O,o1 mm, vastaavat 
arvot ovat O,ooo ooo 52 mm 3 ja O,voo ooo ouo1 s mg. Tam a su u
ruus on likipitaen keskirnaarainen. Luvut tuntuvat hirvean 
pienilta, mutta katsoen esiintyvien elioiden runsauteen saamme 
kuitenkin arvoja, jotka ovat verrattai n korkeita kuten seuraavasta 
ilmenee: ·kasvillisuusvarityksen muodostava leva oli esim. lapi
mitaten O,ot mrn (jalkimainen tapaus) ja sen lukumaara oli 50,000 
cmt~ kohti. Narnat arvot ovat kuitenkin Naumann in mukaan 
todellisia minimiarvoja. Silloin sisaltaa kuutiosenttimetri O,o2s 
individikuutiomm ja O,ooto7 mg kuiva-ainetta, tama viirnernainittu 
on tehtyjen havaintojen mukaan 4 °/o tilavuudesta. Laskemalla 
keskisyvyys · 1/2 m ovat narnat arvot 130 1 ja 6,2 kg ha kohti. 
Muistakaamrne kuitenkin, etta produktio useimmiten on tuntu
vasti suurempi. Monasti on meidan laskettava yllamainitut luvut 
enemman kuin 5 kertaisiksi. Nain ollen on ha-tuotanto 650 I ja 
26 kg. Edellaesitetty kuvastaa kuitenkin vain produktiota jonakin 
maarattyna hetkena. Kasviplanktonformatioiden epapysyvaisyys 
ja suuri uudistuskyky on pantava rnieleen. Alempi claimisto 
kayttaa nim. naita erittain runsaassa maarassa hyvakseen. Taman 
johdosta seka riippuen luonnollisesta kuolevaisuusprosentista 
haviaisi mainittu produktio pian kokonaan, ellei sen uudistus
kyky kuten sanottu olisi suuri. K o 1 k w i t z in ja L o h m a n n in 
havaintoihin perustuen katsoo N a u m a n n voivansa ottaa Iahto
kohdaksi taydellisen uudistumisen joka toinen vuorokausi. Jos 
nyt laskemme, etta kasvuperiodi kestaa 3 Ide vastaa tama minimi
tuotantoa 5,850 I ja 234 kg pro ha tai suuremmalla tuotannolla, 
cm 3 frekvenssin ollessa 250,000 yksilOa 50,000 sijaan, 29,250 1 ja 
1 170 kg. 

Jos kasvillisuusvarityksen edella esitetyissa tapauksissa olisi 
muodostanut esim. Trachelomonas volvocina, joka on erittain 
yleinen ja jonka lapimitta on O,ot5 mm, saisimme arvoja, jotka 
olisivat enemman kuin 3 kertaa suuremmat kuin yllaolevat. 

N a u m a n n on naita laskelmia tehdessaan tahallisesti otta-
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nut lahtOkohdakseen minimimahdollisuudet, m. m. koska aina osa 
tuotannosta joutuu ennemmin tai myohemmin uudelleen kasvi 
planktonin hyvaksi. Voimme siis n ~iiden laskelmien avulla saada 
kuvan siita organisen aineksen maarasta, joka kesan kuluessa 
ennattaa syntya yksinomaan mikroskopisista levista. Jos nyt 1 
kg kalanlihaa, kuten otaksutaan, vastaa 5 kg levakuiva-ainetta, 
on yllaolevien laskelmien lopputulos 46,6 jopa 234 kg kalanlihaa 
pro ha. Vertauksen vuoksi mainittakoon, etta myohemmin kasi
teltavassa Liet z ens e e tapauksessa huomasi K o I k w i t z pro
duktion, jonka paaasiallisesti muodostivat Oscillatoriat, nousevan 
vahintain 2 800 kg kasvup eriodia ja ha kohti. Tama vastaa 560 
kg kalanlihaa. 

Edella olen kertonut, etta cm3-tuotanto voi saavuttaa hyvin
kin korkeita arvoja, jos olosuhteet siihen ovat otolliset. Kasvilli 
suusva ritys riippuu n. s. agilisen s. o. kayttamattom an organisen 
aineksen olemassaolosta. Koska kuitenkin on mielenkiin toista, 
ei vahimmin kayUinnolliselta kannalta, tietaa mikali eri substans
sit vaikuttavat erilailla ja missa maarin, on N a u m a n n taman 
selville saamiseksi tehnyt An e bod ass a joukon tutkimuksia, 
joiden Iahempi selostus ei tassa yhteydessa ole tarpeen. Mainit
sen ainoastaan muutamia frekvenssilukuja li sava lai stukscks i. Koe
altaina kaytettiin vanhoja poikkisahattuja oljytynnyreita, jotka oli 
vat huolelli sesti puhdistetut. Jotta kol(eet antaisivat sita selvem
man tuloksen, otettiin hyvin ravintokoyhaa vetta ohitse virtaavasta 
purosta. Kokeet alettiin v. 1915, mutta vasta v. 1916 oli cmH
tuotanto suurin. Analysi 28. VIII osoitti seuraavaa: Luonnonvesi
allas: norm ali luonnonform atio; oli koko kesan a jan samanlainen . 
Alias, jossa oli verikakkua: 5 a 10 milj. levasolu a pro em a. Raa'at 
peru nat: pari milj . Si ll ijauheall as : 5 a I 0 milj. Sianlanta-all as: 
10 milj. pro cm n. Seuraavana vuonna tehti in muiden ohell a 
myos kokeita kasvil annoitu ksell a; niista oli paras tulos siina 
altaassa, jossa lepanlehtien obeli a oli superfosfatia , ka li a ja ka lk
lda. F rekvenssi nousi 8 milj. pro cm3• Naiden kokciden yhtey
dessa huomatt ii n myos, etta elainplankton ja pohjaelaimistO li saan
tyivat runsaasti ja cniten siella, missa kasviplanktonia oli en iten. 

Kun nyt muistamme, eW1 k a 1 a 1 a m m i k o t, joissa ensi n
mainitut bavainnot tebtiin, eivat varsi naisesti ol e lanno itettuja, 
huom aamme helposti mika merk1tys kasvillisuusvaritysta aiheutta
villa elioilla saattaa olla lannoitetui ssa lammikoissa. 

Niilla tiedoilla, joita olemme saaneet kasvillisu usvarityksen 
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olemuksesta on vie1a toisessakin suhteessa kaytannollista kanta
vuutta. Kaikki tietanevat mika 1ikavesien kokoontumispaikka 
To o 1 on 1 a h t i on ja miten i1ettava haju siita, kesaiseen aikaan 
varsinkin, lahtee. Vesi siella on usein sangen vahvasti viheriai
nen. Samansuuntainen tapa us on esiintynyt 8 e r 1 i n in esi
kaupungissa, C h a r 1 ott e n b u r g issa olevassa jarvessa Lie t
z e n see. Sen likaantumisesta ja puhdistumisesta on seuraavat 
tiedot, jotka myos valaisevat ·hydrobiologian kaytannollista mer
kitysta. 

Vuosisadan vaihteessa oli jarvi viela luonnontilassa. Kor
keampi kasvillisuus oli me1kein kokonaan vallannut sen ja veden 
syvyys oli keskimaarin vain pari dm. 1900-luvun alussa paatet
tiin ,puhdistaa" jarvi ja siksi havitettiin rantakasvillisuus ja pois
tettiin n. 100 000 m3 liejua; taten saatiin keskisyvyys n. 2 m. 
Mutta kaksi vuotta perkauksen jalkeen (1906) tapahtui mullistus. 
Vesi varjaytyi vihreaksi ja suuria levalauttoja uiskente1i pinnalla. 
Tila paheni vuosi v.uodelta, yha suurenevat Ievalautat ajautuivat 
jarven lasku-uomaan tukkien sen pian kokonaan. · Tanne lahe· 
tettiin miehia ja ne korjasivat paivittain pois useita m3 1evia. 
Tasta tyosta ei kuitenkaan ollut mitaan hyotya. Silloin kutsut
tiin avuksi prof. K o 1 k w it z, joka a1oitti tutkimuksensa syk
sylla 1908. Han huomasi, etta varityksen aiheutti Oscillatoria 
Agardhii Gom., jonka tuotanto o1i vahintain 700, enintain 4 000 
levarihmaa cmtl kohti. Vuosina 1909 ja 1914 ilmestyivat hanen 
selontekonsa, joihin puhdistusmenetelma perustui. Akkinainen 
tuotannon kohoamrnen, joka tapahtui v. 1906 johtui seuraavasta. 
Lietzensee oli ennen perkausta kuten muistamme melkein umpeen
kasvanut. Liejussa olevat ravintoainekset joutuivat .kyllakin osit
tain korkeamman kasviston hyvaksi, mutta suurin osa peittyi 
lahoamattomilla kasvinjatteilla. Perkauksessa poistettiin korkeam
mat kasvit ja samoin lahoamattomat pohjakerrostumat; jalelle jai 
ravintorikas lieju. Seurauksena oli, etta 'tasta liukeni runsaasti 
ravintoainetta veteen ja voimakas Oscillatoria-kasvillisuus kavi 
mahdolliseksi. Olisi voinut odottaa, etta tilanne olisi vahitellen 
parantunut itsepuhdistuksen vaikutuksesta, mutta niin ei Hilla ker
taa, siiH1 osittain naytti 1 ieju sisaltavan toistaiseksi loppumattomia 

favintomaaria, osittain lannoittivat kuolevat levarihmat uudelleen 
pohjaa. 

Voidaksemme havittaa pahan on iskettava juureen. Oli siis 
koetettava poistaa syy ylituotantoon. ' Toisin sanoen oli joudu-
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tettava pohjaliejun uuttamista. Tata varten rakennettiin jarven 
pohjoispaahan suuri pumppulaitos, joka ottaa vetensa kaivoista. 
Jarveen tulee vesi tasta Iaitoksesta joko suoraan tai suihkukaivo
jen kautta. Nain huuhdottiin jarvi jo vuosina 1913 ja 1914 n. 
viisi kertaa. Tilanne parani huomattavasti, m. m. havisivat mata
nevat levajoukot rannoilta ja rikkivedyu hajua ei enaan tuntunut. 
Nyttemmin on Lie t s zen see hyvin miellyttava pikkujarvi. 

Lietz ens e e-tapaus tarjoaisi muitakin mielenkiintoisia 
seikkoja, jotka selvittaisivat ptoduktiobiologisia kysymyksia, mutta 
niiden selostamiseen ei tassa ole tilaa. 

Njillc, jotka haluavat IMhempla tietoja edella kasitellyist!i ja niita Iahe!Ht 
olevista asioista, voidaan suositell a K o I k wit z:in kasikirjaa • Pflanzen physiologic • 
(Fischer, Jena 1914); uscat E. Nauman n'in l<i rjo)tukset i<asvillisuusvarityl<sesta 
ja vedcntuotanto-biologiasta ovat julkaistut Lundissa ilmestyvis~a aikal<auskirjoissa 
• Botaniska Notiser" ja .Skrifter utgivna av SOdra Svcriges Fiskerif6rcning•; 
nail1in kirjoituksiin ja mainittuun kasildrjaan liitctyt kirjallisuuslucttelot opastavat 
Hthcmmln alaan kuuluvaan kirjallisuutcen. 

[5<5iJ . 

Toivomuksia uuteen ,Suomen kasvioonH nahden. 

Mela-Cajanderin ,Suomen kasvion" tultu a kirjakaupoista 
loppuunmyydyksi on varmaan jokaisen suoma laisen kasvinkerai
lyn harrastajan ajatus tuontuostakin kiintynyt kysymykseen uuden 
ajanmukaisen tieteellisen kasvion aikaansaamisesta. Niinpa on jo 
maist. M. E. Huumonen ottanut asian sivumennen puheeksi L. Y:ssa 
1917, siv. 137. Sallittanee taman kirjoittajankin esittaa asiasta 
toivomuksia, joita mielessani on maaseudun syrjakulmilla asuvana, 
suurempia kokoelmia ja ulkomaalaista kirjallisuutta vailla olevana, 
herannyt. 

Paatoivomus on tietenki n se, etta uusi ,Suomen kasvio" 
tava lla tai toisella saataisiin piakkoin ilmestymaan. Siita asiasta ' 
ei siis sen enempaa. Esitankin senvuoksi yleensa vain toivo
muksia niihin uudi stuksiin ja korjauksiin nahden, jotka haluaisin 
uudessa kasviossa enti siin Icasikirjoihil)lme nahden tehdyiksi. 

Mita ensinnakin kasvion nimistOon tulee, yhdyn siina suh
teessa taydellisesti si ihen, mita maist. Huumonen on asiasta es tt
tanyt. Olisi tosiaan aika rohkeasti tehda ajanmukaiset uudistuk-
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set nimistOssa. Kuitenkin olisi entiset nimet, sam·aten kuin muutkin 
meikalaisessa kirjallisu udessa yleiscmmin esiintyvat synonym it sul
kujen sisalla valttamatta mainittava. Lajinimien historian valaise
miseksi olisi varsin mielenkiintoista saada samanlaatuiset vuosi
lukutiedot kuin Mela-Kivirikon ,Suomen Luurankoiset" sisaltaa .. 
Eika olisi haitaksi, jos vaikeammista lajeista viitattaisiin alkuperai
seen lajiselitykseenkin tai erinaisiin, varsinkin kotimaisiin erikois
selvityksiin. Sekavissa ja viela riidanalaisissa laji- ja muotoeroit
teluissa olisi viitattava laajempaankin kirjallisuuteen. Silloin valt
tyisivat edes osaksi sellaiset kiusalliset tapaukset kuin tata nykya 

n laita esim. Orchis incarnatus-ryhmaan nahden, josta ei nykyisten 
kasvioittemme avulla saa mitaan selkoa. 

Nimistoon nahden toivoisin viela sitakin, etta vieraskielisten 
suku- ja lajinimien merkitys ja johdonmukaisuus lyhyesti selitet
taisiin joko kunkin asianomaisen lajin kohdalla tai kenties par
haiten yhteisessa luettelossa kirjan lopulla. 

Entista enemman olisi kasvioon otettava erilaisia pikkumuo
toja, samaan tapaan kuin on tehty esim. Neuman'in kasviossa. 
Nekin saattavat naet monessa tapauksessa herattaa kasvistollista 
harrastusta ja siten johtaa hyodyllisiin havaintoihin. Joka tapauk
sessa ovat ne omiaan kellitHimaan muotosilmaa ja saattamaan 
kasvinkerailijoita omakohtaisesti huomaamaan, kuinka ,juoksevia" 
ja hailyvia meidan systematisten muotojen kasitteemme ovat ja 
kuinka helposti siis niiden arvioinnissa saattaa syntya erimieli
syyksia. 

Enemman kuin ennen olisi kasviossa kiinnitettava huomiota 
sellaisiin muualla (esim. Ruotsissa) tavattuihin lajeihin ja muotoi
hin, joita ei viela ole meilla loydetty, mutta jotka nayttavat mah
dollisilta . - Subfossiliset kasvimme (esim. Trapa natans) olisivat 
myos mainittavat ja selitettavat ja niiden IOytopaikat lueteltava. 

Kasvion lajiselitykset tulisi tehda entistaan paljoa yksityis
kohtaisemmiksi, niin etttl nekin, jotka joutuvat aivan omin neu
voin ottamaan selkoa loytamiensa kasvien nimista, todella saisivat 
taman selon. Talla tavoin autettaisiin paljon kasviharrastuksen 
leviamista entista laajemmalle, silla moni nykyisin vaikeuksista 
vasahtaa. Vertailu laheisiin sukulaislajeihin ja varsitikin kuvat 
olisivat monasti omiaan auttamaan kasvien tuntemista. Kuvia 
sois in painettavaksi varsinkin vaikeammin · tunnettavista lajeista , 
ioiden levenemisen tunteminen on syysta tai toisesta erikoisen 
tarkeaa, samaten lajeista, joita kasvaa vain maaratyissa rajoite-
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tuissa osissa maata, mutta sielHi enemman tai vahemman yleisina. 
Varsin tarkeita olisivat kuvat kriitillisten lajien parhaina tunto
merkkeina kaytetyista kasvinosista rinnakkain eri lajeista asetet
tuina. Sanallisetkin selitykset olisi usein saatava helposti verratta
viksi esim. siihen tapaan kuin ,,Suomen Luurankoisissa" on Parus 
palustris ja P. borealis-lajeista. Kirjan mukavaa kayttOa ja ver
tailua edistaisi, jos yleensa kaikista Iajeista Iajiselityksissa kasvin 
eri osien nimet (varsi, lehdet j. n. e.) tai niiden lyhennykset pai
nettaisiin mahdollisimman silmiinpistavina ja aina samassa jarj es
tyksessa ilman etta yksikaan niista puuttuu. Saman tarkoituksen 
saavuttamiseksi olisivat tietysti tarkeimmat tuntomerkit aina har
vennettava. Naiden tuntomerkkien joukossa olisi muuten esitet
tava siementenkin erikoisominaisuudet, milloin niiden huomioon 
ottaminen suuresti auttaa lajimaaraysta. 

Kasvion mielenkiintoisuutta ja merkitysUt olisi omiaan suu 
ressa maarin lisaamaan se, etta esim. kukkimisajat edes niista 
kasveista, joista on lukuisampia havaintoja olemassa, ilmoitettai
siin entista tarkemmin ja maamme eri osista erikseen. Varsinkin 
kukkimisen alun keskimaarain en paivays erailta eri paikkakunnilta 
ilmoitettuna hankkisi varmaan monta uutta fenologisten havain-

, tojen tekijaa. Kukkimisa jan tarkasta merkitsemisesta voisi erinai
sissa tapauksissa (Epipactis latifolia ja E. rubiginosa, Ranunculus 
auricomus ja R. cassubicus) olla lajimaarayksellekin hyotya. 

Tiedot eri lajien kasvupaikoista soi sin viimeaikaisten tutki
musten nojalla aivan uusituiksi . ,Metsassa", ,suolla" j. m. s. yli
malkaiset maaritykset jaisivat taten entistaa n harvinaisemmiksi ja 
sijalle saataisiin kasvupaikan luontoa tarkemmin kuvaavat maari
telmat. Monen lajin (esim. Eq uisetum scirpoides ja E. tenellum, 
Malaxis monophyllos ja M. paludosa, y. m.) eroittelu Hista paljon 
helpponisi. Kasvien suhtautumin en kalkldin ylee nsa ja eri osissa 
maata, samaten suhd~ kulttuuriin olisi myos ilmaistava. Jos kasvu
paikat ovat samall a lajill a eri osissa maata cril aiset, olisi siitakin 
lyhyesti mai nittava. 

Levenem isti etojen ylimalkaisuus tahanast isissa kasvioissa on 
saanut paljon pahaa aikaan. Kauan saa itseopiskellut, jollaisia 
paaosa kasviston kayttajista on, kuluttaa aikaa ja ajatuksiaan, 
ennenkuin hii n piiasee noid.en ylimalkaisten tietojen lumoista. 
Tilaa ei uudessa kasviossa siis sa isi saastaa levenemistiedoi lta, 
jotta ne tuli sivat tarkoitustaan vastaaviksi. Etenkin olisi huomi ota 
kiinnitettava enemman tai vahemman yleisiksi katsottavicn laj ien 
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erilaisiin levenemissuhteisiin eri tienoissa aluettamme. Lajeista, 
joiden levenemisesta erinaisia tutkim ustarkoituksia varten tarvitaan 
erikoisen tarkkoja tietoja, olisi erikseen huomautettava ja niiden 
levenemisesta esitettava esim. pienei kartogrammit. Kaikki taman
laatuiset tiedot varmasti lisaisivat vahitellen kasvistomme ystavien 
lukua ja kartuttaisivat aikaa myoten myos kasvitieteen todellisia 
tutkijoita maassamme. Kasvienkertiilija 

Kertomus Suomalaisen EHiin- ja Kasvit!eteellisen Seuran 
Vanamon toiminnasta 26. IV-31. XII. 1919. 

Mennyt vuosi muodostaa Vanamo-seuran toiminnassa tavallansa 
kaannekohdan. Hyvaksymalla uudet saannot seura on ottanut itsellensa 
entista laajemman ohjelman. Alkuperaisissa, toukokuun 29 p:na 1897 
vahvistetuissa saannoissH m1Hiritellaan ,Suomenkielisen, luonnontieteen 
ysUivain yhdistyksen Vanamon" ohjelma seuraavalla tavalla: , Yhdis
tyksen tarkoitus on edisUia suomenkielen ldiyWntOa luonnontieteiden, 
varsinkin kasvi- ja eHiintieteen alalia. TUUi tarkoitusta koettaa se 
saavuttaa etenkin seuraavill a keinoilla: kokoomalla suomenkie li sHi sanoja 
Hiydellista suomenl<ieli sta tiedesanastoa varten seka jo lOytyvasta kir
jallisuudesta etta kansankielesUi ja myoskin laatimalla tarpeen vaatiessa 
uusia sanoja; koettamalla mikali mahdollista, rikastuttaa suomenkielista, 
luontoa koskevaa kirjallisuutta etenkin suomentamall a sopivia vieras
kielisHi teoksia; keskusteluilla ja esitelm ilHi ." 

Uusissa saannoissH, jotka lopullisesti hyviiksyttiin seuran kokouk
sessa toukokuun 11 p. 1919 ja reldsteroittiin toukokuun 31 p. 191 9, 
matirittelee seura, joka nyt esiintyy nimellti , Suomalainen EHiin- ja 
Kasvitieteellinen Seura Vanamo", tehUiviinsii seuraavasti: ,Seuran tar
koituksena on olla yhdyssiteenti suomenkielisten elain- ja kasvitieteen 
harrastajien kesl<en ja edisUHi elain- ja kasvitieteellista tutkimusta seka 
suomenkielen kayttoa ja kehitystti talla alalia. Seura pyrkii tarkoitus
taan toteuttamaan: piUimalla lw lwuksia es itelmin een ja tiedonantoineen; 
julkaisuilla; hankkimalla kokoelmia; toimeenpunemalla retkeiJyjH; otta
malla vastaan lah joituksia ja testamentteja seldi muilla sopivi lla l<einoilla." 

Poistamatta miUiiln oleellista alkuperaisestil ohjelmastaan on seura 
siis, hyvaksymalla uudet siian tOns~i, tahtonut astua Yarsinaisten tietcel
li sten seurojen riviin. Sen pyrkimyksena on koota yhteen kaikld maamme 
suomenkieliset seka varsinaiset elain- ja kasvitieteiliji.it eWi muutldn 
naita tieteita harrastavat kansalaiset. Sen pailmtUira on kahdenlainen: 
ed istaa kysymyksessi:i olevia tietcitH ja tehda niita tunnetuiksi niin laa
joissa piireissa lmin mahdollista. 
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Selostettavanamme olevana lyhyena - vain vahi.in toista luku
kautta kasittavana - ajanjal<sona ei seuramme luonnollisestikaa n viela 
·ole ehtinyt saavuttaa mitaan erinomaisempia tuloksia valitsemallaan 
uralla, mutta alku on joka tapauksessa tehty, ja erinaisHl askeleita, 
jotka suorastaan johtuvat laajennetusta ohjelmasta, on jo ennatetty 
·ottaa. . 

Kokouksia, jotl<a kaikki ovat pidetyt yliopiston maantieteellisella 
laitoksella, on kyseessa olevana aikana ollut 7, nii stH 1 ylimllarii inen. 
Seuraavassa luetellaan kokouspaivat seka liisnaoll eiden jase nten luku
m~Hiriit: 

Huhtlkuun 
Toukokuun 

. 
Lokakuun 
Marraskuun 
Joulukuun 

26 p. (vuosikokous) Hlsna 26 FlsenUi 
6 p. 9 

11 p. 15 
20 p. (ylim. kokous) .. 7 
11 p. 25 
15 p. 28 
13 p . 24 

Saapuvilla olleiden kesldmaaraincn jasenlulw kokousta kohti on 
·o llut 19. 

Kokousten ohjelmistossa ovat esitelmat muodostaneet paaosa11. 
Niita ovat pitiinee t seuraavat henkilot: Y. V u ore 11 t a u s 26. IV. eWin
tieteellisesta tutkimusmatkasta Kamtschatkaan, W. M. L i 1111 a ni em i 
11. V. viirukaskaasta (Deltocephalus striatus), uudesta vi ljan tuhohyon
tei sestii Suomessa, K. Link o 1 a 11. V. Peltigera-lajien Nostoc-gonidio
v iljelyksista, G. Ekman 11. X. biologian asemasta ja tehtavistii meill a 
se ka 13. XII. eriiiden lintujen umpisuolen toiminnasta, V. K u j a I a 
15. XI. hamahakkien hengityselimia koskevista tutkimuksista sel<ii 13. XII. 
Kuusamon se udu11 kasvillisuud esta, T. J. Hi 11 t i k k a 15. XI. eriian tie
teelle uuden eriophyidi -lajin aiheuttamasta kasvitaudista, seka K. A b t 
15: XI. kertomus seuran stipendiea ttina kesi.i lla 1919 tekemisUUin tut
kimusmatkoista. 

Kolwuksissa on pidetty seuraavat puheet: K. M. Lev and e r 
26 . IV. muistosanoja professori J. A. Palmeni sta ja maisteri Alii Heis
karista ; J. I. L i r o 26 . IV. puh e eroavalle puheenjohtajalle prof. K. M. 
Levanderille ja sihtee rille yliopp. K. Abtille, 11 . V. Vanaman vastai sista 
tehtavistii, 1 1. X. tervehdyspuhe jase11ille lukukaude11 all<aessa sekti 
muistosanoja toht. W. E. Brotheruksesta. 

Esitelmill ja puheita on sii s ollut 14 ja niitii on pitiinyt 9 jasenta. 
Pienempia csityl\sHi ovat suorittaneet tai ovat ottaneet osaa esi

telmiel1 johdosta syntynci siin keskusteluihin scuruavat I 0 henkiloa: 
Liro (5 kerta a) , Linkola (2), VUlikangas (2) , Valle (2) , sekil Hintiklm, 
Rainio, Saalas, Tolva11en, Wecksell ja Vuorentaus (kukin 1). . 

Seuran johtokunta on toimintakaud en kuluessa kokoontunut Yli
opiston Kasvipatologisella laitoksella 4 kertaa pohtimaa11 seuran taloutta 
sekH kokouksissa esille tulevia asioita, suunnittel emaan ohjelmaa kokouk
siin j. 11. e. 

Ti:irkeimpanii puolena seuran toimi11nasta on aina pidetty sen 
julkaisutoimintaa. Kute11 enne11, 011 seura nytki11 koettanut, - lw l-
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liista painatuskustannuksista ja naista johtuvista melkoisista taloudelli
sista uhrauksista huolimatta, - ylli:ipiUHi aikakauslehtei:i , Luonnon 
YsUivai.i " , joka v. 1919 on ilmestynyt 170 sivun laajuisena prof. K. M. 
Levanderin toimittamana. Tilaajamaari:i on ollut n. 300:n vaihei!Ia. 

Luonnolli sena seurauksena siitti, etta Vanamo on paattanyt astua 
tieteellisten seurojen riviin, voimme pi rHa seuran 1 1. X. tekemaa · paa
tOsti:i, jonka mukaan Vanamo tulee julkaisemaan puhtaasti ti eteellisea 
juikaisusarjan . Tata varten on puheena olevana toimintakautena ji.itetty 
julkaistavaksi seuraavat teokset: 

K. Link o I a: Kulturen mit Nostoc-Gonidien der Peltigera-Arten . 
T. J. Hint i k k a: Phyllocoptes tussilaginis n. sp. ja sen esiinty

minen Tussilago ja;jarus'e n lehdi lia. 
V. K u j a I a: Kulttuurisuosijakasveista Kuusamon syrjaisemmilla 

sa loilla. 
V. K u j a I a: Kuusamon huonekasveista. 
Uusi toimintamuoto, johon Vanamo-seura myos kyseessti olevan 

ajanjakson kuluessa on ryhtynyt, on tieteellisten apurahojen myonta
minen. Kesaksi 1919 jaettiin seuraavat stipend it: 

Yliopp. Kurt A b tille hyontei sbiologisia tutkimuksia varten Smk. 
400: -- . 

Yliopp. N. A. V a p p u 1 a 11 e ldrvojen ja HkamasHUskien keraile
mi sta ja tutkimista varten Smk. 300: - . 

Yliopp. T. Put k o s e II e fanerogamien loissienien tutkimista varten 
Ahvenanmaalla Smk. 300: -. 

Yhteensti jaettiin s iis apurahoina Smk. I ,000: -. 
Kysymys seuran rahavarojen kartuttamisesta on ollut esillii useissa 

sekii seuran ettii sen johtokunnan kokouksissa. Toimintakauden kuluessa 
on valtionvaroja saa tu Smk. 2,000: - ja yksityiseita henkiloitti lahjoi
tuksena Smk. 200: - . 

Komitea, joka pari vuotta sitten asetettiin laatimaan t u h O· 

h y 6 n t e is- n i mist 6 a, on toimintal<auden kuluessa hiljaksee n jatl<a
nut tyoUUin. 

Kirjastonhoitajan maist. V. Auerin antamien tietojen mukaan on 
k i r j as too n toimintakauden kulu essa lahjoite ttu 5 teosta. 

Kas'vitietee lli sten kokoelmien hoitajan maist. T.J. Hin
tikan antamien tietojen mukaan ovat mainittuihin kokoelmiin, jotka 
toimintakauden kuluessa pantiin alulle, lahjoituksia tehneet seuraavat 
henkil6t: tri S. Ptil si, tri K. Linkoia, mais t. V. Ra si:inen, rnaist. T. J . 
Hintikka ja yli opp. Tauno Putkon en. Kotimaisiin kokoelmiin Iahjoitettiin : 

putkilokasveja 360 kpl. 
j ald1l i tl... . . . . 1 1 1 • 
sicnUt . . . . . . . 40 • 
lcvHI . .. . . . .. 10 • 

Yht. 521 kpl. 

Vielti oli seura saa nut ensim ii isenti kasvitieteelli sena lahjoituksena 
vastaanottaa tri S . Piil sin Kamtshatl<alta keratimi.in lwicoelman, yht. 4() 
arkkia. 
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Seuran virkailijoina ovat toimintak:I uden kuluessa ollcet: 
puheenjohtajana tri J. I. Liro, 
varapuheenjohtajana tri V. M. Linnaniemi, 
sihteerina tri U. Saalas (han en estettynii ollessaan on tointa vali-

aikaisesti hoitanut maist. V. Auer), 
rahastonhoitajann tri K. Linkola, 
kirjastonhoitnjana maisteri V. Auer, 
johtokunnan muina jasenin ti mnisterit J. A. Weck se ll ja M. E. 

Huumonen, 
elaintieteellisten kokoelmien hoitajana maist. K. J . Wa ll e, 
kasvitieteellisten kokoelmien hoitajana maist. T. J. 1-Iintikka, 
tilintarkastajina kalastusneuvos E. Hell evaara ja maist. I. Olander 

seka varatilintarkastajina maist. K. J. Walle ja kuraattori Y. Vuorentaus. 
Toimintakauden lwluessa ovat seuraan valitut scuraava t 10 uutta 

jasenta: maisteri J. 0. Sau li (11. X), v. t. professorit trit 0. Heikinheimo 
ja 0. J. Lakari, tri Kaarlo Terasvuori seka yli oppilaat Armo TerUsvuori , 
Niilo Rudolf Kanerva ja Aa rne J.P . Rainio (15.XI.), liUiket. li s. , hammas
liHildiri Mielo Puolanne seka ylioppilaat. Jaakko Li sto ja Hannu Porl<ka 
(13. Xll). 

Kuoleman kautta on seura meneWinyt yhd cn jasc nisUill n: ltiUket. 
tri Wilfrid Euge n B r ot h e ruk sen, joka kaatui Aun uksessa 13. VI. 
1919. Brotherus oli syntynyt Hel singissii v. 1988, tullu t ylioppilaa l<s i 
v. 1906, suorittanut HHiket. kand .-tutkinnon v. 1909 ja Hiaket. li sens .
tutkinnon v. 191 5. Vana moon valittiin B. 20 . IV. 1907. B. on toi 
minut sekii kaytiinnolli senLi liiaki rin il etui HiHket ieteelli senii ldrjailijana. 
Mutta ulkopuolella varsinaista alaansa han on myoskin harrastanut 
kasviti edettLi. Nuorena han oli innokas ka svien keratijU, ja muistona 
nai!Ui ajoilta on · Luonnon Ystavassa muutamia han en kyntistiHin Hihte
neiUi kasvitieteellisiti kirjoituks ia v. 1904-10 (m . m. VlihHsen Lounais
Vihdin kasvikunnasta, Mui stelmia kiiynni stl:i Juum an kalliolaaksossa ja 
Garda-jarven rannoilta) . 

Sen johdosta, ettii se uran uusicn satintOjcn mu kaan ne jiisenct, 
jotka vuoden lmluttua siiU ntojen voimaanastumisen jti lkeen ovat, mak
samalla siUidetyt li siimaksut, ilm oittaneet haluava nsa edell een pysya 
seu ran jtisenin ~i sen m1d essakin muodossa, mutta etta mainittu aika ei 
vieHi ole umpeen kulunut, ·ei ole mahdollista Uil li.i hetkellLi ilmaista 
seuran jiisenmaaraa. Varmoja jtisenHi - joko yll timainitulla tava ll a 
ilmoittautuneita tai toimintakauden kul uessa valittu ja - oli rahaston
hoitajan antamien tictojen mul<aan vuoden lopussa 45, ni m. 5 kan 
nattajajUsentti ja 40 va rsina ista jUsenta .. 

Helsingi ssii 19 p:na tamm ikuuta 1920. 
Uunio Saalas. 

Si hteeri. 
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PienHi tietoja. 

Kupukaalia tuhoava bakteeri. Jurvenpaassa Westermarckin kar
tanoiden Seutulan tilan kaalimaassa huomasin syyskuulla 1919 joitakin 
kaaliyksilojti, jotka olivat nopeasti tuhoavan taudin saastuttamat. Lehdet 
naissa kaaliyksiloissa olivat veltot, manta vasten painuneet, ja kun nii
hin heikostildn kosketti, ne irtaantuivat varresta. Van·en yltiosa oli tau
din johdosta muuttunut ruskeaksi, pahalta haisevaksi puuroksi. Naista 
seikoista seka varsinkin siita, eWi tautisten yksiloitten Iehdissa niitii va
loa vastaan katsottaessa voi nahdi:i. tunnusmerkilli sHi ruskahtavia Jaik
kuja, voinee paiiWia (vrt. L i r o: Tarkeimmat tuhosienet s. 51), etta kaa
leja ahdista va taudin aiheuttaja oli bakteeri Pseudomonas campestris 
Pamm. Ttima on, mikUli tiedeHiiin, ensimmUinen P.· c.: n esi intyminen 
maassamme. 

Taudin vaivaamia kaaliyksilojii oli etupaassii vain rajoitetulla osa lla 
kaalimaata, ja turmeli tauti kaaliyksiloja riviWiin viereisten rivien yksilo
jen sailyessa terveina. Harvassa siella HHilla kaalimaalla oli muita tau
din saastuttamia kaaliyksiloja. 

On syyUi kiinnittaa huomiota siihen seikkaan, etta varsinkin siina 
osassa kaalimaata, jossa tauti erilwisesti teki tuhojaan, kaalin lehdille oli 
ripoteltu keisarinvihreaa tuhohyonteistoukkien tappamiseksi. On toden
mukaista, etta tamii myrkky on voinut syovytUia lehtiin pienia haavoja~ 
joitten kautta baktecrit helposti ovat voineet paiistti lwsvi in tuhojaan te
kemaan (vrt. L i r o, I. c., siv. 52). 

Niinii paivina, jolloin tein havantoja taudin kulusta, oli mahdol
Ji suus todeta, etta taudin va ikutus oli nopea ja tuhoisa. Muutamissa 
paivissa elinvoimainen, terve yksilo muuttui kuolleeksi lehtilajH l<si. Luon
nollisesti ryhdyttiin toimenpiteisiin taudin levenemisen ehldiisemiseksi. 
Tautiset yksilot nyhdettiin maasta ja havi tettiin. Nain saatiinkin tau
din leven eminen ehkHistyksi. Noin satakunta yksiloa kuitenkin jo tar
veltyi. 

Mitenka on selitetti:ivissa Pseudomonas campestris'en yht'akkinen 
esiintymin en UUilla? On mahdollista, etta se on tanne kulkeutunut Tans
kasta sieltti ostetun kaalinsiemenen mukana. Mainittakoon lisaksi, etta 
tassa samassa pellossa kasvoi myos edellisena vuonna kaalia, joka seikka 
yhdessa jo mainitun keisarinvihrean kayton kanssa on voinut heikon
taa kaaliyksilojen vastustuskykya tautia vastaan. 

Vilho A. Pesola. 

Reseda lutea Turun Linnankentalla. Syyskuun 3 p:na 1919 
loys in 2 yks. mainittua kasvia Linnanlwntaltti, liih eltii laivalaituria, 
radnn iiUre lta erHiin vahtikojun vieresUi. Kasvi, jota ei mainita V. A. 
Pesolan luettelossa LinnankenUin kasveista (L. Y. 1917, s. 39), on 
ilmeisesti saapu nut rautatieliikenteen mukana, kaiketikin Venajalta. 
Aikaisemmin, 1880-Juvulla, on kasvia jo tavattu Linnankentalla (Saelanin 
mukaa n), mutta silloin varmaankin painolastin mukana Lansi-Euroo-
pasta tulleena. 0. Callan. 
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Suomessa merkitty varis tavattu Tanskassa. Tammik. 31 p. 1920 
ammuttiin Jyllannin Uldumissa (== Ullumissa , Kesl<i-Jyllannissa) varis, 
jolla oli suomalainen merkkirengas: J . A. Pal men , Helsingfors, Finland 
538 C. Tiedon on Hihettanyt Svend Andersen Uldumissa. Tama 
varis on prof. J. A. Palmen-vainajan luettelon mukaan mcrkitty poika
sena Hattulassa kesiik. 1 0 p. 1916. Merldnnan oli toimittanut yliopp. 
I. Hilden. !(. M. L. 

Tappeleva korppi saatu ldisin kiinni. Korkeasaaren eHiintarha 
osti maalisk. 10 p. preparaattori Aug. Edv. Fri'lta Savonlinnassa eHiv~in 
korpin (Corvus corax). Lintu oli pari paivtHi ennen saatu paljain 
kasin kiinni jtHilta, missa se jostakin ruoasta oli niin tulisessa tappe
lussa variksen kanssa, ettei huomannut mitililn, ennenkuin jo oli my6-
hHista. Varis karkasi. R. P-n. 

Lintujen pyrstorauhasesta. Linrujen ohuclle iholle on hyvin 
tunnusomaista, etHi- Iukuunottamatta muutamien kanalintujen korva
kaytllvtissH tavattavia talirauhasia - siina esiintyy ainoana ihorauhasena 
vain n. s. pyrstOrauhanen (glandula mopygii), jolla on sijansa pyrst6-
sulkien kynien Iuona viimeisten hiinti.inikamien selkapuolella. Vasta
kohtana nisakkiiille, joilla on rauhasrikas iho, linnuilla on kuten 
matelijoi lla kuiva iho. Pyrst6r<;tuhanen on kal<sinkertainen rauhanen, 
jonka molemmilla puoliskoilla on oma keskusontelonsa ja lukuisia, 

. paaasiallises ti rasvaa erittavHi putkiloja. Sen pinnassa on nystyra, 
jonka p~Uihan molempien rauhasten ontelojen ulkotiehyeet aul<eavat. 

Vallitsevan kasityksen mukaan pyrstorauhasen tehtaviinH on val
mistaa rasvaista eritetta hoyhenist6n voitelemiseksi, jota lintu t:oimittaa 
nokallaan. Taman ldisityksen kanssa on sopusoinnussa, etui vesilin
nui1la, joille ymmarreWivasti on mitii tarkeinUi, ettei hoyhenisto Hiptiise 

1 

vetta, pyrstorauhanen on eritUiin kehittynyt, kuin myos se, etul ne 
harvat linnut, jotka ovat taHi elinUi vailla. ovat wtrsinaisia maalintuja 
ja samalla huonoja lentujia tai lentoon kykencmatt6miii (strutsit, trapit 
ja muutamat muut). 

Nain ollen on mielenkiintoista, etta eras uudempi tutkija, P a u 1 
P a r i s, laajassa tutkimuksessaan eri lintujen pyrstorauhases ta, esittaa 
poikkeavan, vaikka tuskin vahvistusta saavan mielipiteen kyseessii ole
van elimen fysiologi sesta tehtilvilsUi. Toimittamiensa kokeiden no
jalla - joko siten, etta rauhanen puistettiin, tai siten, cttli sen toiminta 
ehldiistiin nystyrlin sitomi sella - han niiet ei pidii todcnmuknisena, 
ctui rauhasen eritteella on merkitysta hoyhenten voitelemiselle ja puh
distamiselle, vaan viiittaii sen olevan varsinaisesti tuoksmauhasen. 
Tiillaisia tavataan ni si.ikkailla hyvin moninaisina, mutta siellii UWlla 
myos matelijoilla, toimien ne eritttiin kiima-aikoina. Mainittua kasi
tystiitin han tukee myos viittaamalla erikoisiin yhtaHiisyyksiin lintujen 
pyrst6rauhasen ja muitten amniotien tuoksurauhasten rakennelaadussa. 
Suman tiedemiehen mukaan harjalinnun ja mehiliii ssyojiin pesista 
Hihtevi.i loyhka aiheutuu etupatissU nHidcn lintujen pyrstO rauhasen erit-
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tecsta; ehka ne silla voivat varjella munia ja poikasiaan erikoisilta 
vihollisiltaan. (P. P a r i s, Recherches sur Ia glande · uropygienne des 
oiseaux. Archives de Zoologie experimentale et generale. T. 53. 1913). 

K. M. L. 

Uutisia. 

Ylloplsto. Hclmik. 28 p. tarkastcttiin fil. kand. I. Lass i Ian l<irjoittama 
akateemlnen viiit6skirja • Tutkimuksia mantymetsien synnysta ja kehityksesta•, 
VI+95 siv. ja 1 diagrammi. Viralllscna vastavaiW!jana oli tri 0. La k a r i. · 

Maalisk. 3 p. tarl<astettiin fil. maist. V a i n b A 11 t e r in ldrjoittama aka
tccminen vaitoskirja • Ober die ·Entstehung der StrHngc auf den Torfrnooren •, 
VI+l45 siv., 37 tekstikuvaa, 7 kuvataulua ja 1 liite. Virallisena vastavaitHijana 
oli tri E. H a y r en. 

Koutulaitos. Nimitettyjit: fil. tri E. F i e a n d t Helslngin suomalaiscn 
tyttblyseon vanhemmaksi lehtoriksi, fil. kand. M. E. H u u m one n Tampereen 
klassill! sen lyseon luonnonhistorian ja maantiedon nuoremmaksl lehtoriksi, fil. 
kand. K. P. Ned erst rom samaan virkaan Kuopion tyttokoulussa, fil. kand. 
V . . I-I or n b or g samaan virl<aan Viipurin suomalaisessa tyttokoulussa ja fil. 
kand. M. V. K u r k i samaan virkaan Salmin kestdkoulussa. 

Kuotlut. Helmik. 10 p. kuoli Rajamaella Nurmijarven pitajassa Mikkelin 
lyseon ent. lchtori A n d c r s Vi I h e I m Nordstrom 76 ikavuodellaan. 
Lelltori N.; joka toimi 44 vuotta mate rnatiik:~n opcttajana malnitussa oppilai
toksessa, on vuosikymrnenicn kuluessa Suomcn Tiedeseurallc vuosittain laheW!nyt 
runsaita kasvi- ja eHl infcnologisia havaintoja. 

Kokouksia. 

Entomologlsen klubin lwkoukscssa s y y s k. 31 p. 1919 esitti yliopp. 
HAkan Lindberg scuraavat harvinaisct, Longicomia-kovakuoriaisct: Obrium can
tharinum (Karjalohjillta), Notorfzina muricata (Altvenanmaillta), Xylotrechrzs pan
therinus (KMjalohjalta) ja Clytus arietis (Ahvcnnnmaalta), jotka h~n tai hanen 
istlnstl tri H. Lindberg oli tavannut, seka Saperda simi/is (Ruovedeltll). 

Sihteeri maist. R. Frey sclostl er~ita A. Thicnernann'in ja Kicffer'in CIIiro
nomidi-tcoksia , piUien suotavana, etta Chironornidi-toul<kia y. m. vcsihyontei sHI 
ruvettaisiin encmman tutkimflan mei!Hikin, sel<a toi Uirnan jalkeen naytteille mu
seon Neuroptera planipennia-kokoelmat, jotka askettain olivat olleet tanskalai 
sella crikoistuntijalla P. Esben-Petcrsen'illa mMraW1vln:t. 

Klubin ensimmaisel<si lwnniajascnel<si paatettiin vallt<t prof. John Sahlberg. 
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Kokouksessa I o k a k. 21 p. ilmoitettiln, eWi klubin jarjesHtm:t retkeily 
Hagalundiin oli toimeenpantu lokal<. 4 p. Maist. I<. Valle naytti museon troopll
lisesta perhoskokoelmasta Papilio-suvun lajeja sisli!Utvan lwkoclman. 

Prof. J. Sahlberg csiintol lampimat kiitoksensa sen johdosta, etta han oli 
valittu klubin kunniajasencksi. · 

Puheenj . tri R. Forsius esitli 4 Suomelle uutta puupi stH!lslajia, nlm. Pte
ronidea pseudonotabilis (Karjalohjalta), Pontania jorsiusi (Kittil lls tll), Entodecta 
pumilus (levinnyt Ete111-Suomessa) ja- Amauronematus excellens n. sp. tKarja
loiJjalta.) 

Prof. J. Sahlberg teki sellwa ruotsalaisen insinMrin I. B. Ericson'in me
netelmasta joukoittain l<erata Triclwpterygiidae-heimoon kuuluvia, erinomaisen 
pienia kovakuoriaisia. 

Maist. K. Valle niiytti maallemme uuden, komean sudenlwrennon, Libel
lula depressa, josta lajista reht. M. Salokas oli viime kesana loyUtnyt Terijoclta, 
Karjalan kannal<sella, 2 kpl. 

Yliopp. · HAkan Lindberg esitelmoi Heteropterien esiintymisestll ja talveh
tlmisesta. 

Arkl<itellti G. Stenius toi nahtavaksl konstruoiman sa .entomologisen satcen
varjon.", joka oil osott<tutunut hyvin kayttlnnollise ksi va linecksi puilla ja pen sCi illa 
olcskelevien hyonteisten keraamista vartcn. 

Uusiksi jaseniksi valittiin maist. A. Wegelius, reht. G. Munstcrhjelm, rva 
Ebba Pontan-Munsterhjelm ja yliopp. I--L Klingstedt. 

Kokouksessa m a r r a s k. 18 p. reht. R. Krogerus esitelmoi Agrilus-lajien 
(A mendax, elongatus, integerrimus ja viridis) elamantavoista ja kehityshis
toriasta, tuodcn samalla naytteillc toukl<ien sy6makuvioita, toukkia ja imRgoja. · 

Yliopp. Hflkan Lindberg esitti kaarnalmoriai sen Hylesinus jraxini toukan 
aiheuttamia sy6mllkuvloita saarnessa, seku maai!Cmme uudct nivelktlrslt islajit Ta
plzropeltis hamulatus ja Cariomeris denticutatus, molemmat viime kcsHn~ saa-
dut Ahvenanmaalta. ' 

Tri R. Forsius teki ilmoltuksen kahdesta, Suomen faunalle uudesta puu
pistHtisest~: Tenthredo vespa (Ahvenanmaalta y. m.), Macrophya rufipes (Ah
venanmaalta.) 

Maist. R. Frey toi nayttellle Etela- ja Kesld-Suomesta kerattyjli Stenus--la
jeja, jotka olivat olleet maarattavina hra L. Benik'illa Lyypekissa ; U\ssa kokoel 
massa oli edustettuna m. m. eras faunalle uusi laji, St. coarcticollis (Pirkkatasta 
ja St. cautus, ennen tavattu vain Kuollan niemimaalta. Myos to! hra Frey nah
Hiviksi museon palcarktiset Locustidae-, Oryllidae- ja Oryllotalpidae-kokoelmat, 
jotka han tlsketU!in oli tarkastanut ja j~rjesUtnyt. 

Rva Mary Hellen esitti Suomel lc uuden l<ovakuorialsen Olophrum piceum, 
jonka han oli v!ime kesana IC>ytllnyt Ahvenanmaan Getan piUtjasstl. 

Puheenj. niiytti tri Tullgren'in konstruoiman yksinkertaiscn Jaitteen seulo
ma-alnelston sailytHtmiseksl kotona (ks. Svensk Entomologisk TidskJift, vsk. 1917.) 

Keskusteltiln mahdollisuudesta Hlhltulevaisuudessa toteuttaa tuuma oman 
aikakauskirjan julkaisemiscsta. Asia siirrettiin johtolwnn:~ ll e enempHI valmisteluja 
varten. 

Uusiksi jaseniksl valittiln Kuopion Luonnon Ystavain Yhdistys, ylioppilaat 
N. R. Kanerva ja V. Karvonen . 
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Ylimaaraiscssa lwkouksessa j o u lu k. !.> p. arnanucnssi W. Hellen piti 
csitel man loisina elavisU1 hyonteisista ja toi samalla nay tteille useita c rityisesti 
huomattavia !Jyontcisloisia. 

Maist. K. Valle piti esitclman sud enkorento-lajiemme esiintymisesta ja 
naytti nii sta laad itun kokoclman, jossa lajit olivat ryhmitetyt es iintymispaikottain. 

Yliopp. E. forsius kilrinitti lasnaolijain huomion eraaseen kov.dmoriaisecn, 
Lasioderma serricorne, jonka han oli tnvannut tupakka-paalui ssa Helsin gin EteHt
satamassa. TaUt Anobiidae-heimoon kuulu vaa lajia ei ole ennen meilla !Juomattu. 
Taman johdosta tehtiin muitaldn ilmoituksia hyontcisis ta, joita oli viime ai lwina 
h:~vaittn Helsinldin tuotetuissa tavaroissa : kaura- ja rii si ryyn eissa Tribolium con
jusum, Silvanus surinamensis, Calandra; pavuissa Bruclllls- !ajeja; Drosophila 
ampelophila viilmnoissa). 

Hra B. Lingonblad esitti perhosfaunallemm e uuden yokkolajin, Agrotis 
gelida , Wytopaikl<a Nuorti. 

Sihteeri toi Hisnaolljain katseltavaksi museoon askcWiin hankitun kokoel
man eksotisia rukous- ja aavesirkkoja (Mantideja ja Phasmideja). 

Uusiksi jaseniksi valiltiin leht. K. H. Enwald ja yliopp. K. E. Sundstrom. 

Kokouksessa tam m i 1<. 25 p. 1920 dosentti H. Federley piti mieltaldin
nitU!van esitelman ,perhosilla toimitetuista risteilykokeista ", tehden selkoa 
omista laajaperaisista kokelstaan talla alalia, seka nayttaen joukon kuvia kuln 
myos risteilyihin kaytettyja perhosia ja niid en jalkelaista ensimmalsHt ja toista 
sulwpolvea. 

Tri H. Lindberg naytti kokoelman suoma laisia Maltlzodes-lajeja (kovalmo
riaisia) , mainitcn m. m. omituisuuksia sukupuolten runsaussuhteissa. 

Yliopp. Hakan Lindberg nay tti kokoelman Etc la-Suomessa ja Ahvcnan
maalla kerattyjli Haliplus-lajeja, pien:a sukcltajia ; puolusti mielipidetta ctHt 
riidanalaiset H. heydeni, H. wehnkei ja H. striatus ovat l<asitettltvlH eri lajeiksl. 

Uudeksi jaseneksi valittiin nefti Hanna Salzman. 

Klubin v u o s I k o k o u k s e s sa h e I m I k. 10 p. luki sihteeri maist. R. 
Frey vuosikertomuksen ldubin toiminnasta v. 1919, sen ensimma i sen~ toiminta· 
vuonna. Si ita mainittakoon, etUt klubi oil mainittuna vuonna kokoontunuU.l ker
taa ja eWt kol<auksissa, jotka oli pidetty yliopiston claintieteclli sen museon cnto
mologi sessa osastossa ja joissa keskim ~i a rin oli ollut lD jasenta lasna , oli yhteensa 
tehly 59 pitempaa tai lyll empaa hyonteisti cteellisHI tiedonantoa ja ctHt jtlscnten 
Juku oli vuoden lopulla 52. Arkl<itehti G. Stenius luki tilintarl<astajain l<erto
mukscn, jonka johdosta johtolwnnalle myonnettiin taysi vastuuvapaus. Toi
mitetussa virkailijain vaa lissa tulivat entiset virkailijat uudelleen valituiksi, nim. 
puheenjohtajaksi tr! Runar Forsius, varapuhecnjohtajal<si tri W. M. Linnaniemi, 
sihteer!ksi maist. R. Frey, rah astonholtajaksi ma!st. W. Hellen, kirjasto nholtajal<s i 
tri H. Lindberg, tilintarl<astajiksi arkl<itehti G. Stenius ja protokollaslhtcerl B. 
Wasastjern<l, va ratilintMkastaji ksi leht . A. Nordstrom ja tri U. Saalas. - Jasen
maksu Ul na vuonna m~HirMtiin 10 mk:ksi. Saannoll lset kuukauskokoukset palt 
tettiln pitaa jok<l kuun 3:ntena tii staina. Klub in kayttovaroista piUitettiin myon 
taa n. 200 mk. ail<akauslehtlen tilaamiseksl 

Puhecnjohtaja lu l<i muistosanoja kluhin jasenesta prof. 0. I. Engstrorn
valnajasta. · 

Uusiksl jl:lseniksi valittiln insinMri G. Fabricius ja ylioppllaat 0 . Winter, 
B. Olsoni ja B. Petterson. 
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Societas pro Fauna et Flora fennica. Seuran kokoukscssa h c I m i 1<. 
7 p. omistcttiin l ~impim Hi tnuistosanoja joululmun kolwukscn jall<cen lmolleille 
scuran jasenill e joh taja C. J. Finni Ui ll c, fi t. tri K. A. Poppiukse ll e ja nuore llc lu
p.iaval le Juonnontutkija ll e yliopp. Kurt Abti ll e. 
, Ylijohta ja tri T. H. Jarvi sclosti Keitel ccn muikkua ja muil<kukantaa kos
l<cvia Hirkeita tutkimuksiaan , valai "ten mi elt likiintt ittavaa csitelm aansU lukuls illa 
kuvilla ja diagrammoilla 

Rehtori M. Brenner oli lahctuinyt ti edonannon "fin lands Rosae !zetcro
sepalae i ny belysning" ja tri W. M. Linnanleml sa moi n tiedonannon ,Astero
chiton vaporariorum (Wesiw.) tavattu Suomessa" scka metsanltoitaja J. Man
te ll l<irjoitelman , Granserna fOr Malia skyddsomrltde utvidgade". 

Tri H. Lindberg cs itti: 1) Epilobium advenocaulon lajista asl<c ttilin ero
tet un lajin E. rubescens, joka on kasvistoll emme uusi; 2) maamme kasvistolle 
unden sekamuodon Veronica longijoliaxspicata, tavattu Ahvena nmaa lla; 8) se
liWim iinsa uuden, Veronica spicata lajin muunnoksen arachnoidea (Ahvenan
rn aa lta 1904, Arthur Dahl); 4) harvinaisen Cerastium glutinosum laj in yksiWja 
Ali venanmaan Signil sk:i r- saa relta. 

Yliopp 0. Fabricius es itti faunalle uuden makro-perhoscn Cucullia argen 
tea, jonka in s. A Fabricius oil heinalmu ssa 1919 !OyU:i tJ yt Bromarvissa. - Yli
opp. Hal< an Lindberg toi naytteille seuraavat niinik i.ia n uud et koleop t cri- l <~jit: 

Oyrinus colymbus Karjalohjalta, Helophorus griseus Lohjalta, Cercyon lugu
bris Vihdist,a, Stenus pallipes Lohj alta , Demosoma testacea, Byrrlws arietinus 
usei lta eteHiisilta paild<a lmnn!lta, seka. Calodera nigrita I lelsin glsta ja Oymne
tron melanarium"Ruissalosta, jotka molemmat viimemainitut yliopp. P. H. Lind
berg oil tavannut. 

Uusil<si jascniksi valittiin rouva Mary Hell en sekii ylioppilaat Lydia Eli se 
Eriksson ja Berte! Aschan. ' · 

Scuran kokouksessa m a a I i s 1<. 6 p:nii tri V. Brenner es itii Snappcrtu
nassa tapaamansa omltulscn. Yadermapensaan epamuodostuman , jossa kail<ki 
kul<ka-verhot olivat muuttuneet norkkomaisiksi muodostuksiksi (Rubus idaeus f. 
phyllanthus Lange = f. strobitaceus Forke). Hra Ttt. Gr6nblom to! n:iy tteille 
kaksi Suomell e uutta pcrhosta (Hepiolus sylvinus ja S tauropus jagi) ja maist. 
W. Hellt~n samoin kaksi petokuorlaista (Bembidium punctulatum ja Dromius 
linearis) seka metsa nhoitaja J. E. Ekstrom ison keski-europalaisen kovakuoriaisen 
Oryctes nasicomis, jol<a viime kesana heinakuussa oli Wydctty Espoon Ad hol
men-saarella eraasta kaivosta ja luultavasti tullut rannikoll cmme jonkin tuonti
tavaran mukana. 

Rehtori G. Munsterhjelm ilmottl seuran Acta·sarjaan julka istavaksi laa jah
kon tutkimukse n: "Om chironomidcrnas agg l ~ggning och aggrupper", tehden 
sellwa sen sisa llyksesta. Myos jatettiin palnettavRksi ja sclostcttiin seuraavRt l<ir
joitukse t : I. Va li kangas, .. Ein Fall von gehemmter Entwickfung der postrena len 
Vena cava inferior bel der Katze"; R. Forsius, "Kleine Mitteilungen iiber Tenthre
dinoiden, Ill"; W. fi ellcn, "Bcitrflge zu r Kenntnis finn landischer Carablciden". 

Yliopp. HAkan Lindberg esitti liel si ng in Hy6nteisvaihtoyhdlstyl<sen uuden 
luettelon n: o 7. 

Pi.Ultettiin, e tta matka-avustuksia koskevat anomukset ovat maaliskuun 
kuluessa j:itettava t puhcenjohtajallc, professori K. M. Lcvanderille ja etUl seu
raava lwnkausikokous on paas iaiscn tald a pidcWivti huhtik. 10 p:n:l . 
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Suomalaisen EH\in- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanaman v u o s i
k o k o u k s c s sa yliopiston maantieteelliselHt laitoksella 21 p. he1mik. piti 
puheenjohtaja, tri ]. I. L i ro avajaispuheen, jonka yhteydessa han lausui 
muutamin muistosanoja yhdistyksen jasenesta, ylioppilas Kurt Abtista,. 
joka kuoli espanjantautiin 2 p. helmikuuta. Kuraattori Yrjo Vuorentatts 
piti esitelman Pohjanmaan vedenjakaja-aluecn suovesien miluofaunasta eli 
pikkuelaimisWsUL Esitys perustui esitelmanpitajan Myllymaen jn Oulujarven 
v:ilisella alueclla kesilla 1916, 1918 ja 1919 tekemiin tutkimuksiin. - Veden
jakaja-alueen suojarvet ja 1ammet ovat kooltaan enimmakseen pienia sel<a mata
lia, liejupohjalsia. Kasvillisuus on niukka; tavallisesti, ellei sc puutn kokonaan, 
kasvaa Nuphar luteum, toisissa lisaksi joitaldn muita vahemman vaateliaita vcsi
kasveja. Samoin on mikroflora eli pikkukasvisto lajikoyhaa; niinpa puuttuu 
kokonaan jarviemme tavalliset planktoniset levat. Mikrofaunan muoclostavat pl:ia
asiallisesti ldadosecrit, jolta on 1 U tutkitussa jarvessa esiintynyt kaikldaan 29 
lajia. Lisaksi esiintyy joitakin rotatooreja ja kopepoodeja. Mikrofaunan laji
runsaus on suoranaisessa suhteessa jarvessa tavattavain vesikasvien lukumaaraan. 
Varsinaiset planktooniset muodot joke puuttuvat tai ovat harvinaisia. Ylecnsa 
suojarvet ja lammct ovat hyvin lajikoyhii:l, ja eslintyvien lajien joukossa tav<~ta<~n 
pohjoisia muotoja, vielapa arktisiakin, kuten vastaavissa vesissa Siperlan tundralla. 
- Vedenjakaja-alueclla on useita Lapissa ja ylecnsa pohjoisimmilla alueilla tavat
tavia rimpisoit(l, joissa esiintyy avovetisia rimpia. Esitulja naylti muutamia maistL 
Auerin ottamia skioptlkonl<uvia ·tallaisista avorimmista. Avovetisissa rimmissa 
kasvaa alueclla tilvallisesti Nymphaea candida seka Utricularia, Equisetum ja 
Menyanthes. Mikroflora on my(}s run saampi kuin suojarvissa. Rimmissa. tava
taan ominainen mikrofauna. kladoseerit ja rotatoorit paaasialllsena osana. Yksi
tyisten avorimpien miluofauna eroaa huomattavasti ja riippunee se rimpea ymplt
r6iviin maapera.n laadusta; kuta ravintorikkaampaa vetta. rimpeen valuu, sita. lajl
runsaampi on sen mikrofauna. Rimpien mikrofaunassa on my6s arktisia muotojaL 
- Yleisl<atsaul<sessa totesi esiWlja Pohjanmaan vedenjal<aja-alueen suovesien 
mikrofaunan olevan yleensa lajikoyhan, mika scikl<a saanec selityl<sensa naiden 
aluciden maaperl:1n vahaisesta ravlntopitoisuudesta. Alueella esiintyvat pohjoiset 
muodot ovat ka.sitettavat reliktisil<si ky1memmalta alkakaudelta ja niiden s:tilymi
nen taalla johtunee nyky!Hi.n vallitsevista ilmastollislsta olosuhteista. 

Maisteri H. A. Jarnefelt piti esitelman kasvullisuusvarityksesUt 
sen eslintymisesta ja merkityksesUI, erikoisesti silmall!ipiH!en kaytann61lisia nakO
kohtia. 

Maisteri V. A. Peso I a teki selkoa Pseudomonas campestris nimisen 
bal< teerin alheuttamlstn tuhoWista kanlimaissa. 

Yliopp. N i i 1 o A. V a p p u I a luki kertomuksen seuran stipendiaattina suo
rittamnstaan klrvoja ja akamH1 koskevista tutkimuksista. 

Sihteeri luki vuosikertomuksen ja johtokunnnlle scka ral!astonhoitajalle 
myOnnettiin tilinvapaus. 

Toimitettiin virkailijoiden vaalit. Valitufksi tulivat: puheenjohtajaksi tri 
.I. I. Liro, v.-puh:ksi tri V. M. Linnanieml, sihteeriksi tri U. Saalas, rahaston-
hoitajaksi tri K. Lin ko I a, kirjastonhoitajaksi maist. V. Au e r, johtokunnan Jisa
jasenil<si maist. J. A. Wecksell jaM. Huumonen, kasvitiet. kokoclmien hoita
jaksi maist. T. J. Hi n ti k k a ja elaintiet. kokoelmien hoitajaksi malsi. K. J. W a 11 e.
Uudeksi jaseneksi valittiln tri 0. L u k k a 1 a. 
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Suomen Metsiltieteetlisen Seuran kokouksessa maalisk. 5 plilvana piti 
maist. A a r n e L a i t a k a r I esitelman v u or i p e r tl n s u h t e e s t a m a a n 
he d e lm ~~ IIi s y y teen. Esitelman pltl1 jl1 teki sellwa niisttl havainnoista, joita 
han geologina oli tehnyt vuoriperan, varsinkin l<alkkikiven ja gabbron vaikutuk
scsta vaate liaille kasveille ja rehevalle kasv illisuudellc otollisen maaperan syntyyn. 
- Mell<cin l<aikilla kall<ldldylalucilla on silmllnplsUI.vlina piirteenli monilajinen 
kasvisto jll rehev~l. kllsvillisuus, eikli ainoastaan itse kolkklldvialucclla, vaan myos
kin jonkun matkaa si ita jaal<autisen maajai1n kulkusuuntaan. Mitcn pitkalle kalk
l<lkiven vai l<utus tuntuu, riippuu kulloinl<in kyseessa olevan ka lkl<ikiven laajuu
desta. - Jossain tapauksissa oli esitelmoitsi ja hyva ll li menestyksclla kayttanyt rche
vaa kasvillisuutta oppaanaan etsiessali n k<1ikl<ikivia. - Todisteena sii UI , etul kansa 
on huomannut kalkkikivialueittcn rcheviin kasvi lli suudcn, ovat nlmet sellalsct kuln 
Ryytimaa, Lehtomaki, Huosianrnaa y. m., jotka viittaavat rehevatln kasv illisuuteen 
niilla pail<oin. 

Samaan tapaan !win kalkkil<ivi, vaikuttaa rnaaperaan useaan helposti rapau
tuva, tumma, runsaasti kalsiumia ~s i sa ltava vuorllllji, kuten gabbro, peridotiti, amfi
boliti y. m. Esimerkkina tallaisesta on Satakunnan ct'iabasi, joka Pyhliji:lrven lan
sipuol ella esi intyy vierekkain rapakivigranitin kllnssa. Rapakivi-alueella on luonto 
karu ja l<asvisto lajikoyha , jota vastoln diabasi-alueella kasvisto on monilukuinen 
ja kasvillisuus erituiin reheva. - Siella on lchmusta lehtoina ja uscita pensaita 
tiheina viidal<koina ja eritulin runsaasti kasvaa ta lla alueella mansikkaa, kuten kalk

:kikivipaikoillakln yleensa. 
Toiselta puolen mainitsi esilelmanpitajii esimerkl<eja viljavista kasvupai

koista (Vllnaja n seudut) , joissa ci ole tavattu kalldda. 
Esitelmlin piH1j an hovainnot osoittivflt nain ollen, eWi kalkilla ja kall<ki

pitoisilla vuorilajeilla on varsin suuri merkitys maaperan hedelmallisyyteen, mutta 
myoskin, etta viljavia maita voi 16ytya se llaisl llak in seuduilla, joissa kalkl<ia ei ole 
tavattavissa, ainakaan ei ole onnistuttu !Oytamaan. 

Ylioppilas J a r I L i n d f o r s piti esitelman p c r I n n 6 I I is y y d e s t a 
ja sen m e r k i t y k s e s t ~ m e t s ~ n h o i d o s sa. 

Esitclmtiitsija lot ensi n lyhyen l<a tsauksen yleiscn pcrinnollisyystutkimuk
sen kehitykseen ja sen nykyiseen kantaan sci<H lluornautti, miten U1sHI tutklmuk
sesta on tullut cksal< tinen tiede vasta sitten lmln se on omaksunut l<aksl pcrus
ajatusta: Mendelin lain ja puhtaan lin jan periaatteen. Sen jalkeen csite lmoitsija 
kuvasi niita kahta alaa, joilla metsat ietcellinen perinnollisyystutkimus on Jiikku
nut: historiallises ti vanhempaa tutkimusta metsapuidcn maantietecllisisHI roduista 
- mihin oli saa tu aihe sellaisten viljc lysten epaonnis tumisesta, joissa oli l<aytetty 
toiscnlaisesta ilmastosta peraisin olevaa siemenUI, - se l<tl nuorcmpaa tutklmusta 
n. s. biotyyppien erottamiscs ta ja puhdasviljclyi<scsta, jol<a mencttclytap;~ on maan
viljelyksesstl jolltanut suurenmois iin tuloksiin. Maantieteellisten rotujon tutkimi
sen oli alottanut G i e s I a r Mariabrunnissa (Itava llassa) 1880-luvu lla. Sen j al 
kecn mielenkiinto kasvoi nopeasti,ja v. l UOO otettiin namii "provcnicnssitutldmukset• 
metsatieteellistcn koelaitostcn kansainvnliscn liiton ty6ohjclmaan. SW1 npudatta
essa t ~ h ti n menness~l j ulkalstusta kokcitten tu loksista, - joista kokelsta laajimmat 
<>vat E.n g I e r i n Ziirichissa ja S c h o t ten Ruotsissa toimeenpanemat, selvHt lt, 
etHt meid i:l n metsapuulajimme, kuten usei mmat l<asvi- ja elliinlajit, kli sittlivlH jou
kon muoto]a, jotka ovat luonteenomaisiR niltten Jevenemisaluccn erl seuduill e, ja 
etHI joka seudulla paikallinen inontainen rotu tavallisesti viihtyy paraitcn. Nykyi-
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nen, pcrinnolllsyys tutkimus selittaa taman siten, eWl. kyseessa olevat lajit kasit
tavat suuren joulwn ,biotyyppeja" sckaisin; iama biotyyppikokoumus (.populatio") 
vaihtclee seudusta toisccn johtucn siiU!, etta ulkonaiset tekijat suosivat craita bio
tyyppeja toistcn rinnalla, mika synnyWHI maantietcelli set rodut. 

Taman jalkeen esitelmoitsija siirtyi niihin kokeisiin, joita on tchty eri ro
tujcn biotyyppicn iutkimista, cri stamista ja puhdasviljclysta varten. Nama kokcct 
ovat 11ivan viimc ajo11ta ja toista ise l<si vahalukui set, mutta tah iin tutl<imukseen on 
ki:iyty innolla scka Saksassa etta Skllndinaaviassa, ja se tulee todenn:i kolscsti an
tamaan hyvia tuloksia. Esimerkkeja tasta on vilj c1yskasvicn jalostuksen 11 1a1la, mutta 
kun metsapuut ovat oma laatuista ja vaikeammin kasile!Uivatl aineistoa, taytyy kek
sia uusia mcnetlc lytapoja, jota pa1isi nama kokect vaativat pa1jon ail<aa. On esim. 
osotettu, etta mantyjen vastustuskyky tervasrosoon nahden on erilainen ja etta 
tervasrosoon sairastuneitten mantyjen jalkeHiiset ovat taudillc alttiimpla. Mctsa
puissa ja muilla kaweilla tehtyjen kokeiden perusteella voidaan kuiten ldn katsoa, 
eWi mctsapuut kasittavat monta "muotoa", joitten puhdasviljelys voi tuottaa 
nykyista arvokkaampaa puulajiainesta. 

Kaytanollisen metsata1ouden kannalta seura a maantieteellisten rotujen ole
massaolosta ja niitten ominaisuudesta menestya para! ten kotimaassaan tahi seuduissa, 
j oissa on samanlainen ilmasto, etta viljelyksissa tul ee l<aytHUI siemcnta, joka on 
peraisin samasta seudusta tai ainakin ilmastolllsesti samanlalselta alueelta. Kas
vunopeutcen, teknlllisiin ominaisuuksiin ja tauteihin alttiuteen nahden erilaisten 
biotyyppfen olemassaolo kehottaa metsikon kasvaessa poistamaan kalken kelvot
toman ja vahingollisen, jotta vain virheettomat yksilot saavat ti1aisuuden nuoren
taa metsikon. 

Toimitukselle Hihetettya kirjallisuut1 a. 

Aikakauskirjoja ja -lehtilt.: 

Elainten Ystava 1-3 ; Finlands Jakttidskrif t 1-2; MehiH!inen 1- 3 ; 
Mets~mies 1-3; Metsatalouctcllinen aikakauskirja 1- 2; Puutarha 1-:2; Suomen 
Kalastuslehti 11 - 12, 1- 2; Suomen Museo 1 ; Tapia 1-2; ViritHtja 6-8. 

Helsingin HytJnteisvaihtoyhdistys: 

Luetlclo n:o 7 (lisays luettcloon n:o 4) vuodc1ta 1920. 

S i sa II y s: Eras elldotus Korkeasaaren v;Jstaisesta kaytosUI. - Elain
eHtmlisHI Norjan fro-saa rilla (suom.), l<irj . R. Nordhagen. - Muutamla sanoja 
kasvillisuusvli rityksesta, kirj. li. A. Jarnefclt. -- Toivomuksia uuteen "Suomen 
kasv ioon" n~hdcn. - Kcrtomus Suornala isen Elai n- ja Kasv itictee lli scn Seuran 
Van<lmon toiminnasta 26. IV.-31. Xll. 1919. - PienHi ti ctoja. - Uutisla. -
1\okoul<sla. - Toimitul<sell c lalletetty~ kirjallisuutta. 
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LUONNON YSTAVA 
ELAIN- JA KASVITIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 

N:o 3 24:s vuosJKERTA 1920 

.Julkaisija: VANAMO-SEURA :-: Toimittaja : K. M. LEVANOET~ 

Tama ail\akauslehti ilmcstyy kuutena vihkona, joista kolmc jaetaan kcvat
lukukaudellll, lwlmc syyslukukaudellll . Se on tllattavl ss~t lHliklsta posti
toimistoista maalla scka suoraan toimitul<selta. Vuosikcrran tilaushinta on 
8 mk. Toimitukscn osoitc: Helsinki, Konstantininkatu Hi . Puhclin 83 17. 

Suomalaisten kasvinnimien tahanastiset keraykset 
maamme .eri seuduilJa. 

K. Linkola. 

Tarvitessani askettain tietoja eraan rikkaruohon kansanomai
sista nimityksista eri tienoilla maatamme tulin paallisin puolin 
tutustuneeksi siihen kirjallisuuteen, josta naita tictoja on saata
vissa. Paljon sita ei ole, mutta on sentaan enemman kuin luuli
sikaan. Ka.utta maamme on kerayksia jossain milarin tehty. 
Mutta tiedot ovat Hista huolimatta perin niukat. Laajoilta aloilta 
on vain harvojen kasvien nimet tiedossa, vaikka kansa varmasti 
tun tee niita . runsaasti. Osaksi ovat ilmoitetut nimet eri syista 
vahemman luotettavia. 

Koska on useammaltakin erj kannalta katsoen tarkeaa, etta 
puheeksi otetut tiedot saataisiin todella runsaiksi . ja edes osa
puilleen kansankielemme rikkaita sanavaroja vastaaviksi, lienee 
taas kerran paikallaan lausua kehoitus kasvinnimien keruun jatka
miseksi. Jotta keraajat voisivat kohdistaa tyonsa lahinna sellai
sillc seuduille, mista tietoja kokonaan puuttuu tai mista nc ovat 
niukat · taikka muuten puutteelliset, lienee syyta taman kehoituk
sen yhteydessa lyhyesti main ita tahanastiset kcru ut ja yleensa 
kaytettavissa olevat tiedot. 

Vanhimmat tiedot lienevat saatavissa l<asvitieteemme , isan " 
E I i as Till and z in ,Catalogus plantarum - -- - "-teok· 
sesta (Turku 1683), joka sisaltaa suunnilleen 350 suomalaista kas
vinnimea (joukossa paljon viljelyskasvien nimityksia) ; todennak ·1-
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sesti ovat nimitykset lahinna Turun seuduilla kaytettyja, osaksi 
kenties Tillandzin laatimia. Laihian pitajasta on v:lta 1755 11. 

90 kasvinnimea C. F. S t i e r w a l d in muistiinmerkitsemina (L. Y. 
1908, s. 64). , Kotilaakari" -kirjassaan , Tydelig U nderrattelse om 
- - - sfukdomars Kannande och Motande - - - -" (Turku 
1765) J. J. H a art man luettelee suuren maaran suomalaisia 
kasvien nimia; lahinna ovat nimitykset Etela-Suomessa kaytet
tyja. J. He in ric i u k sen Lohjan pitajankuvauksessa v:lta 
176 on myos muutamia rahvaan kasvinnimia mainittu (Geogr. 
For. Tidskrift VII, 1895, s. 181). 

Toistaiseksi meilla ainoalaatuinen kasvinnimijulkaisu on tun
netun muinaistutkijan ja kansanrunoudenkeraajan H. A. R c i n-
h o I min 140-sivuinen ,Suomalaisia kasvu-nimeja" (Suomi X, 
1850), joka sisaltaa ahkcralla tyolla koottuja runsaita iimoituksia · 
kasvinnimista monilla eri paikkakunnilla. Osaksi ovat nimci 
Reinholmin itsensa useilla matkoilla keraamia, osaksi lukuisilta 
muilta saatuja (avustajain luettelo sisaltaa useita viime vuosisadan 
parhaiden sivistystyontekijain nimH\). Mainittu teos sisaltaa ham
mastyttavan paljon tietoja. Silti kaipaa se varsinkin kasvitieteel
lisessa, mutta epailematta muissakin suhteissa uusittuja ja tayden
tavia keruita. Sen olemassaolo alkoon si is tuudittako ketaan sii
hcn luuloon, ettei li satoita valttamatta tarvittaisi. 

1850-luvulla ilmestyi muitakin julkaisuja, joista saa tietoja 
craidcn seutujen kasvinnimista. NaiUt ovat K. A. 8 a c k m a n in 
kuvaus Jalasjarven kappelista (Suomi XI, 1851) ja A. W a r c-
1 i u k sen Tyrvaan pitajasHi (Suomi XIV, 1854) ja W. N y Ian
d e r in ,Flora Karelica" (Notiser ur Sallsk. F. Fl. Fenn. forh. 
h. 2, 1852), joista viimemainittu sisaltaa n. 65 kasvin karjalaisia 
ni!nia. Myos eraat 1850-, samoinkuin 1860-luvulla laaditut kas
vistolliset kasikirjoitukset, jotka ovat Fauna & Flora-seuran hal
lussa, sisaltavat yksityisHi suomalaisia kasvinnimia. 

Reinholmin keraykset olivat suureksi hyodyksi E 1 i a s 
L o n n r o t ill e hanen laatiessaan ensimaista suomalaista kasviota 
"Suomen kasvisto" (Helsfnki 1860, toinen painos 1866), jossa 
kullakin kasvilla jo on oma suomalainen nimensa. Ka·svion loppu
sivuilla on lucttelo kasvi n toisintonimista, joita Lonnrot ei , tah~ 
to nut poi s jatta~, vaikka kylla ovatkin sekavia ja epavakaisia", 
koskapa nama nimet ,kaikessa epaval{aisuudessaan --- kui ~ 

tenki antavat jotain johtoa Suomalaisten mielialasta kasveja suh -
* teen kuin monesta muustaki tahcllisesta seikasta". Pa ~1 osaksi 
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nimet ovat Reinholmin kokoamia. Paikkakuntia .. joissa eri nimi 
tyksia kaytetaan, ei mainita. 

Koko viime vuosisadan jalkipuotiskolta 1850-luvun jalkecn 
en ole tavannut ainoatakaan julkaisua, joka sisaltaisi mainitsemi
scn arvoisia tietoja eri paikkakuntien kansanomaisista kasvin 
nimista. Aivan toimcttomina ei silti talla tyoalalla oltu. Mutta 
sc mita tehtiin, on melkcin yksinom·aan suoritettu kielimiesten 
toimesta muidcn kansankielen sanankeruiden yhteydessa, ja kera
tyt, yleensa vaip hajanaiset tiedot ovat nyt talletettuina Suoma
laisen Kirjalli suuden Seuran suurissa sanalippukokoelmissa, jonnc 
ne naiden kokoelmien laajuuden vuoksi ovat ainakin kasvitieteili
joilta pitkiksi ajoiksi hukkuneet. 

Kasvitieteellisessa suhteessa arvokkain ja kayttokelpoisin 
kasvi11nimiaineisto on keratty ta!Hi vuosisadalla. Melkein kaikki 
tama on aikaansaatu V a 11 a m o- s e u r a 11 tai oikeammin vana
molaisten kautta. Ilolla ja ylpeydel la on mainittava varsinkin sc 
suuriarvoinen tyo, jonka Luonnon Ystava talHi alalia on suoritta
nut julkaistessaan v:sta 1905 Iahtien lukuisia kyllakin ,kuivia ", 
mutta useinki11 korvaamattoman arvokkaita lu etteloita eri seutujen 
kasvinnimista. 

Lienee paika laan csittaa tassa lyhyt luettelo Vanamon ja 
vanamolaisten kasvinnimikeruista, jotta vajavaisuudet senkautta 
osittain selvenisivat. (Vuosiluvut luettelossa tarkoittavat Luonnon 
Y sta van eri vu osi kerto j a.) 

1. Run sa ita, y li i 00 nime~ JatsiWlvHi, luotettavln ja todcnni1koises ii p~HI
osan kunk!n paikkni<Unnan kt'lsvinnimivaroista sisii ltavHI 1!1 ttelolta on seuraavilta 
scudtlilta: Karjalolljalta (V. F. Lind~n 1 ~l05, s. 20-i), Ville! isH! (.J. A. Wecl<scll 
1905, s. 2·l), SuomenniemclUi (J. YUinko Vanamon kokoelm., v rt. 1 Ull, s. 70), 
Uudcltal\irlwltn Vii p. I. (T. I I. Jiirvi ja A. J. Siltala 1905, s. 202 ja S. Pnula
l!mjtt 1908, s. 216), l(irvusta (S. Cantell 190B, s. 172), Sttojiirvc!UI (K. Linkola 

101 4, s. 191, p~Hiosa kuitenkin Suorn . Kirj. Seuran kokoclm.), Ristiinasta (A. J. 
Siltala 1906, s. 161 j a 1907, s. 188), l(art tulasta (P. Suhonen 1916, s. 19 ja 59), 
Oulaisista (A. A. Parvela 191 6, s. 136) ja Kuolnj lirveltli (V. Pesola 191 8, s. 37). 
- Acta Soc. F. Fl. Fcnn. 40, 1915, on siUipaitsi J. J. Liro julaissut cri tUiin 

' lukuisia tic~oja uimistii Rcpolan ja V ienan-Kcmin vll ll sissa seuduissa Polljols
Aunul<scssa ja ctc l ~ i scssH Vicnan-Karjatassa. 

2. Mclko ru nsaita ja ainal<in pHllosaJ(s! kasvitictecllisestildn luotcttnvia 
ti ctoja on ~l em assa scuraavi lta seuduil ta: RymattyHlstll .(E. H cllcvaara 1909, 
s. 204), Snhalahdclta (Hilja Saarioincn I 907, s. 190 ja Laura Sainio 1908, s. 26), 
lkaalisista (C. G. Bjorkenheim 1906, s. 215), Kuhmoisista (Anna H CJgclin 1909, 
s. J.I.G), Kuril<nsla (S. Pnulaharju 1905, s. 203), y l ccnsii Etehi-Pohjann111alta 
(II. Scppll 1909, s. 205), JaliskcsUi (K. J. Vnll c Van~mo tl kokoelrn .), Uukuniemcttll 



.Sh Suoma laistcn kasvinnim icn Ullt~lnastiscl kcrayl<sd IIIalltllllH.: cri scLH.luilla . 

(samoin), Sortava i(Jsta , Impilaltdclta ja Sa1mista (J . S. V. Koponen Va naman 
kokoe1m., vrt. 1911, s. 219; K. Linko1a 1914 , s. 191, pa;tos. Suom . Kirj . Seman 
lwkoe lm ., jossa myos pa1jon kerayksHi V. Pcso1alta), Picksiimaclt~ (Eva Borg 
1907, s. 161), Rantsi1asta (J . Tuol<ko1a (1 007, s. 84), Utajarve lta (A. Ii. Korhonen 
1907, s. 85), Kul!moislsta (K. J. Va lle V<1na mon kokoelm.), Akonlahde1ta ja 
Miinoasta (samoin) ja Kuusamosta (V. Pesola 1918. s. 37). 

3. Niukanpuoleises ti tai niukastl, yleensa vai n n. 20 1<asvinnimea s i s~ Ita
via ticdonantoja (aivan vaha luku i · ~ uimiluetteloita ci ole mainittu) on seuraa
vilta palkkakunnilta : Liedosta (1915, s. 214), Raumalta (1905, s. 203), Koyliosta 
(1 908, s. 26), Punkalaltumelta (1906, s. 99 ja 1907, s. 190), Akaasta (1 906, s. 98 
ja. 1907, s. 190), Palkilneelta {1907, s. 190), Tampcrcclta {1 906, s. 99 ja ]907, 
s. 190), Yloji:irveiUI (1 907, s. 190), Teiskosta (1 906, s. 99 ja 1908, s. 26), Kurusta 
(1 906, s. 98), RuovcdciUi {1906, s. 98 ja 1907, s. 190), Nas tolasta (1 909, s. 70), 
Karvlasta (A. Sarvela Vanaman ko1we\m.), Tcuvasta (1906, s. 59), Kortesjarvelta 
(1 906, s. 59) Kive~navalta (1005, s. 202), Jaakk imasta (1908, s. 26), Rantasal · 
me Ita (1906, s. 60), SaarijarvelH! ( 1906, s. 59) ja Sodankylasta (1 909, s. 147). 
Osa naista kerayksista kaivannee kasvien nimlm aarayksiin nahclen tarkistusta. 
- Puiden nimityksista on tietoja Kitcelta (1909, s. 82), Kuopiosta ( 1909, s. 155) 
ja Kultmonicmelta (1910, s. 38). - Iiuonel<asveista on e r~ i ti nimityksii:i L. Y. 
191 9, s. 25 ja 41; Joroisis ta on naisUI kuten useista. muistaidn viljelyskasvcis ta 
antanut tietoja T. J. Iiintil\ka {St~vol. Osal<. kotlseutujulk. I, Helsinki 1912, s. 211). 

Uudemmat suomalaistt:n kas
vinnlmlen kerMykset eri osls
sa Suomea. - Suuret pisteet 
tarkoi ttavat seutuj:1, jol st t~ on 
runsaita ker~yksHl, renkaat 
seutuja, mista on runsaanlai
sestl tietoja, pienet pistce t 
tienoita, mi sta nimitietoja on 
vain niukasti tai niukanpuo-

Kuten luettelosta ja viela havainnol
li semmin Hihan liitetysUi kartogrammista 
nakyy on uudempia kerayksia tehty melko 
monilia seuduilla, mutta tarkempia kerayk
sia vain niukasti. Huonoimmalle osalle 
ovat jaaneet melkein koko Varsina~s-Suomi 

ja Uusimaa ja tahan liittyva osa Etela
Karjalaa, samoin myos koko Pohjois-Kar
jala ja melkein koko Pohjois-Savo, seu
tuja, joista kuitenkin voi odottaa runsasta 
ja mielenkiintoista saalista; niinik~Uin on 
melkein koko laaja Kajaanin alue aivan 
kaymatOnta. Eika yksikaan maakunta ole 
niin tarkkaan keratty kuin tutkimus vaatisi! 

Toivottavasti kartogrammin osotta- . 
mat suuret vajavaisuudet painavat eri 
osissa maata liikkuvien kasvientuntijain 
sydam ia siksi, kunnes laiminlyonnit on 
edes osaksi korjattu! ir 

leisesti. Nimenkeraajille li enee syyta lopuksi 
huomauttaa, etta paitsi luonnonvaraisista l{asve.fsta piHiisi nimi
tykset myoskin vi ljelyskasveista (huonekasveistakin) merkita muis-
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tiin, saruaten erikoiscn tarkkaan rikkaruohoista, joiden nimien 
tarkalla tuntemisella on kaytannollistakin merkitysta. Varsin suo
tavia olisivat niinikaan luettelot yleisista ja huomattavista lcas
veista, joille eivat rahvaan tietomiehetk~Hin tunne mitaan nimia. 
Muuten olisi llyodyJlista mainita, kcta tallaiset tietomiehet ovat, 
jos heita sattuu tapaamaan, mista he ovat tietonsa saaneet j. n. c. 

Hieman koristuskasvien historiasta Orimattilan 
piHijassa. ~ 

A. A. Parvela. 

Orimattilassa ovat kuten muuallakin koristuskasvit aikojen 
kuluessa vaihdelleet melkoisesti. · Vanhimmista ajoista ei Iiene 
enaa tata seikkaa koskevia tietoja saatavissa, mutta viime vuosi
kymmenilta vieHi on, ja ne pelastettakoou seuraavassa unholaan 
joutumasta. Naita tietoja, jotka koskevat paaasiassa Heinamaan 
ja PyorahteHin kylia ja osiksi Luhtikylaakin, samaten kuin koriste
puihin ja -pensaihin nahden myos kirkonkylaa, olen saanut Hihinna 
aidilUini ja taloll. Tuiskuselta (Luhtikyla); uudemmat tiedot pcrus
tuvat etupaassa omiin havaintoihini eri osissa pitajaa. 

P u u t a r h a i n k or i s t e r u o h o j e n joukosta mainitta· 
koon ensimaisina ne l<ansan mielikasvit, jotka ovat pysyneet suo
siossa vuosikymmenia, joskohta niilUikin on toisinaan ollut Joisto
aikansa ja · toisinaan taas ovat olleet harvinaisempia seka vahem
man tunnettuja. Vanhimpia puutarhakasveja ovat llehtikukka 
(Calendula), jonka orimattilalainen tuntee keltakukan nime!Hi, ja 
unikko (Papaver), jota kansa kutsuu turnukukkaseksi, punakuk
kaseksi ja valmuksi. Jo 50 vuotta sitten naita kasveja viljeltiin 
puutarhoissa ja olivat ne sen ajan tarkeimpia ja yleisimpHi koris
tuskasveja. Mutta Uista pitkasta viljelysajastaan huolimatta ovat 
nama molemmat 'viela nytkin yleisia koristuskasveja. Muutamia 
vuosia sitten naki kehakukkaa puutarhoissa verraten vah~sen; 

se oli silloin jonkunverran halveksittu ja ylenkatsottu, mitli sen 
silloinen nimityskin , koyhankukka" osaltaan todistaa. Vii me vuo
sina on tama kaunis kasvi kuitenkin paassyt ttudelleen kansan 
suosioon, ja nakeekin sita nyt taasen paljon yleisemmin saatyHiis
tcnkin puutarhoissa . 
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Yleisia ja vanhempia puutarhakasveja ovat myoskin ukon
hattu (Aconitum), jota Orimattilassa ainakin pari vuosikymmenta 
sitten kutsuttiin Noanarkiksi, ruslwlilja (Lilium bulbiferum), tun
nettu keisarinruunun nimella, suopayrtti (Saponaria), kansan 
neilikaksi kutsuma, auringonkukka (Helianthus), aaprotti ( Artemi- · 
sia abrotanum), sinilutkkainen ku1jenmiek/r,a (Iris), akilleija ( Aqui
legia), asterit (CalListephus), vallwkukkainen sinilatva (Polemo
nium), jota kutsuttiin arnmanhampaaksi, seka georgini (Dahlia), 
kansan joriiniksi kutsuma. Viimeksi mainittu on tullut Luhti
kylaan Herralan asemalta. Rautatieasemat, joita koristetaan istu-

. tuksilla ja joissa viljellaan 'moneniaisia koristuskasveja, voivat 
vaikuttaakin tassa suhteessa huomattavasti lahimpaan ymp~iris

tOonsa. Samaa tieta ku in georgini, on I u ultavasti revonhtinttikin 
(Amaranthus) levinnyt Orimattilan luoteiskolkkaan. Muualla en 
sita ole sattunut Orimattilassa nakemaankaan. Monet naista 
edellamainituista koristllskasveista, kuten Dahlia, Helianthus . 
Lilium ja Artemisia, ovat kayneet nykyisin harvinaisiksi; ainoas 
taan silloin talloin niita enaa nakee ja silloinkin ehka useammin 
pienempien asuntojen ikkunain alla kuin suuremmissa puutar
hoissa. Aconitum-lajeja tavataan viela usein, kurjenmiekkoja har
vemmin. Siihen aikaan, jolloin edellamainittuja kasveja vi ljeltiin , 
olivat tuntemattomia tai harvinaisempia nykyajan puutarhoissa 
nahtavat Viola-, Bellis-, Malva-, Eschscholzia-, Tagetes- ja Acro
clinium- Iajit, joita varsinkin lahempana kaupunkia olevien talojcn 
puutarhoissa nakee. 

Huon e k as vie n kin joukossa ovat cri aikoina cri kas
vit olleet vallitsevina. Vanhimpia niiden joukossa ovat ollect 
turkinltsko eli eltimtinlisko (Capsicum annuurn), jota viljeltiin 
yleisesti jo 50- 60 v. sitten ja viela noin 30 v. sitten sita vah~n 
naki, mutta nyt tuskin ollenkaan. Turkinliskoa kaytettiin siihen 
aikaan laakekasvinal<in ja se osaltann ehka selittaa sen yleista 
viljelysHL Hedelman kuori paloteltiin pieneksi ja pantiin vi inaan , 
jota sitten kaytettiin vatsalaakkeena. Samoihin aikoihin viljeltiin 
viela palsamia ja murattia, .jota yleisesti kutsutaan elamanlan
gaksi. Jalldmaista nakee viela nykyisinkin viljeltavan, vaikka ei 
kuitenkaan niin yleisesti kuin esim. 25 v. sittcn. Palsami on 
ollut jonl<un vuosikymmenen ik Minkuin unohduksissa, niin etta 
sita tuskin naki rnuualla kuin mokkien ikkunoilla, mutta on ny~ 

kyisin ·tullut taasen muotikasviksi ja vallannut herraspaikatkin . 
Kauncutensa vuoksi sc onldn mita suositcltavin koristuskasvi. 
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Myohefnmin tuli sitten uusia koristuskasveja, joita noin 30 v. 
sitten jokseenkin yleisesti viljeltiin. LuhtikyHHin ne tulivat Herra
lan asemalta. Naita uusia tulokkaita olivat verenpisara (Fuchsia), 
, oljanteri" (Nerium), ,pelakuuni" ( Pelargonium) ja huoneruusut. 
Jokseenkin yleisena naihin aikoihin viljeltiin viela myrttitt, ,uraa
nia" (Geranium), annansilmtitl (Begonia sp.), horlensiaa (Hydran
gea) ja fiikusta. Harvinaisempia olivat kaktukset ja laallerit. 
Naista on nykyisin , uraani" melkein kokonaan tuntematon; myrt
ti~, kaunista verenpisaraa ja fiikusta nakee viela nytkin monasti 
viljeltavan; muut ovat jo harvinaisempia, joita ei laheskaiin kai
kissa paikoissa en a a tavata. Nykyisista h uonekoristuskasveista 
mainittakoon viela Aspidistra, joka Orimattilassa tunnetaan issi
kan nimella, Campanula sp., Asparagus (unelma) sek:i useita eri 
Begonia-lajeja. Herraspaikoissa viljellaan sulka- ja viuhkapalmuja, 
Filodendronia, Aralia'a, Araucaria'a ja Dracena'a. 

Orimattilan k o r i s t e p u i d e n ja -p e n s a s t e n histo
riasta on minulla vain vahan tietoja. Lisattakoon tahan naista 
asioista toistaiseksi vain se, miUi olen saanut kuulla (haudan
kaivajalta, kansakoulunopettajalta y. m.) kirkonkyliin yleisten paik
kojen istutuksista, niisHi, jotka ovat kirkon ja kansakoulun ympa
rilla ja hautuumaalla. 

Niista kauniista istutuksista, joita on kirkon ja pappilan 
ymparilla, saavat orimattilalaiset olla kiitollisia rovasti Granholm
vainajalle. Hanen toimestaan istutettiin 1870-luvun alkupuolella 
puita hautuumaalle seka pappilan ja kansakoulu'n tonttimaan 
ymparille koivuja, puutarhaan omena- ja kirsikkapuita. 1880-
luvun alussc:t istutettiin kanttori Ahman-vainajan toitpesta kirkon 
edustalle siperianhernepuu-istutukset seka. hautuumaan ymparille 
kaunis kuusiaita, samoin myohemmin uuden hautuumaan kaytan
toon tultua sen ymparille orapihlaja-aita. Vanhan hautuumaan 
ymparille istutetulle kuusiaidalle oli esimerkkina Pitkalan kansa
koulun tontin ymparille jo v. 1879 istutettu kuusiaita. Talolliset 
toivat vapaaehtoisesti kuusentaimia ja tulivat niita istuttamaankin 
kauppias K. Oxeniuksen johdolla. Nain saatiin vapaaehtoisesti, 
tarvitsematta rasittaa kirkon, kassaa, kaunis ja luja kuusiaita. Maan
tien varrelle, ldrkon kohdalle istutetut koivut seka kauniiksi pallo
maisiksi leikellyt kuuset maantien ja hautuumaan valilla ovat 
myoskin Ahman-vainajan toimesta istutetut. Kauniit emanta
koulun ja sairashuoneen istutukset ovat myoskin Ahman-vainajan 
ansiota. Han on siis suuresti ka~nistanut kirkonkyHia, rnuita 
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etenkin kirkon Hihinta ymparistoa. Vahitellen rupesivat m·uutkin 
huomaamaan istutusten suuren merkityksen ja kauneusarvon, 
rupesivat seuraamaan esimerkkia, ja niin lisaantyivat istutukset 
lisaantymistaan, ensiksi yleensa ldrkonkylassa, myohemmin sitten 
syrjakylissakin. Koristuspuista ovat tavallisimpia: koivu, pihlaja, 
tuomi, salava (piilipuu), haapa; harvinaisempia: lehtikuusi, sipe
riankuusi, lehmus, vaahtera, tammi ja poppeli. Koristepensaista 
ovat ensi sijassa mainittavat: ruusut, sireeni ja siperial. hernepuu. 
VieHi tavataan koiranheisipuu, terttuheisi, orapihlaja seka useita 
spirea-Iajeja. 

Hiukan kasvieinme levenemistiedoista. 
0. Kyyhkynen. 

Eraassa L. Y:n viime n:ssa olevassa kirjoituksessa on esitetty 
toivomuksia uuteen tieteelliseen kasvioomme nahden. Otsakkeessa 
mainitusta asiasta puheen ollen lausutaan siina m.m., etta varsinkin 
n.s. ,yleisten" lajiemme levenemissuhteet k o k o alueellamme oli
sivat entisUl yksityiskohtaisemmin ilmoitettavat. Tama sama seikka 
lahtokohtana tahtoisin nyt esittaa viela muutamia ajatuksia samasta 
asiasta, sita suuremmalla syylHl, kun asiaa koskeva kohta edelli
sessa kirjoituksessa on varsinkin sen tarkeyteen nahden verrattain 
sup pea. 

Kuten tunnettua, on vasta aivan viime vuosina ruvettu huo
lellisemmin tarkkaamaan naihin saakka tavallisiksi luultujen lajien 
yleisyytta eri paikkakunnilla ja jouduttu vallan yllattaviin tulok
siin. Asianlaidan toteamiseksi viitattakoon vain esim. tohtorien 
Alvar Palmgren'in (Acta Soc. pro F. et Fl. Fenn. 42, N:o 1), 
K. Linkolan (Acta 45, N:o 1) ja A. L. Backman'in (Medd. 44, 
siv. 100 ja seur.) viimeaikaisiin tutkielmiin. Niista on nimitt. kaynyt 
ilmi, etta moni laji, jota ammoisista ajoista on totuttu p,itam~Hin 

enemman tai vahemman yleisena kaikkialla, on toisin paikoin 
osoittautunut olevansa uskomattoman harvinainen jopa to isin koko
naan puuttuvankin. Ja samaan kokemukseen olemme tulleet me 
muutkin, sen jalkeen kuin opimme kiinnittamaan asiaan huomiota. 
Nyt voi tietenkin herattaa kysymyksen: mista sitten johtuu, etta 
tuo harhakasitys on niin kauan sailynyt? Backman tyytyy vain 
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toteamaan, etta vanhemmat floristit ovat olleet jonkinlaisen ennakko
kasityksen Iumoissa, pitaneet itsestaan selvana jonkin lajin ylei
syyden ja sen vuo_ksi kokonaan laiminlyoneet sen todellisen fre
kvensin tarkkaamisen luonnossa. Tai sitten ovat he mukavuus
syisUl karttaneet erinaisia kasvupaikkoja tai seutuktintia, joilta on 
ollut vahemman parempaa saalista odotettavissa, ja niin ollen tulleet 
taas arvioimaan vaarin kasvien esiintymisen. Mista asti nama van
hempien botanistien harhauttavat ennakkokasitykset johtuvat, sita 
han ei selita, - ja kukapa niiden alkuperan voisikaan enaa tietaa; 
mutta me nuoremmat olemme perineet ne suureks'i osaksi heidan 
teoksistaan ja Hihinna juuri kasvioittemme levenemisilmoituksista. 
Saanen valaista asiaa seuraavilla mietelmilla. 

Maaritellessaan kasviemme yleisyysarvoja merkinnoilla: yy. 5, 
y. 10, jy. 15 j.n.e. koetti Me 1 a-vainaja oikeastaan kaytUHi tietecmme 
hyvaksi erasta sielullista tosiasiaa, joka sangen yleisena ilmenee 
varsinkin meidan nuorempien ja monien vanhempienkin Iuonnon
tieteellisissa harrastuksissa, sita nimittain, etta meilla on niin suuri 
taipumus ajaa jalesta harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tata viettia 
kiihoittaakseen han kai pani nuo arvonumeronsa lajien peraan, ja 
siiria han epailematta osuikin oikeaan. Mutta osuivatko nama 
maaritykset sellaisinaankin oikeaan, se on jo toineti asia. Silla 
niinkuin nakyy, ei niissa ollut pelkkia numeroita, vaan niiden 
edella myos kirjainlyhennyksia, joilla arvosteltiin kasvien yleisyytHi. 
Molempien arvo vaihteli samassa suhteessa. Etta tama arviointi 
monien lajien subteen oli tehty jokseenkin ylimalkaisten, paikalli
sesti rajoitettujen ja pin~apuolisten havaintojen nojalla, siita ei liene 
enaa erimielisyytta. Mistapa hanella muutoin olisi ollutkaan yksityis
kohtaisempia tietoja kunkin lajin esiintymisrunsaudesta kussakin 
eri maakunnassa, kun niita ei ole saatavissa vielakaan kaikilta 
seuduilta. Ikavaa vain, etta tasta ei ollut huomautuksia kirjassa , 
eika niita minun aikanani annettu viela koulussakaan, joten tuo 
mainitsemani harhakasitys sai rauhassa juurtua. Vahvoja epai
lyksia noiden maaritelmien paikkansa pitavyydesta herasi minussa 
kylla valista, kun satuin lOytamaan jonkin lajin, joka kotiseudul
lani (Pohjois-Savossa) oli ilmeisesti harvinainen, mutta josta kas
viostani kasittamattomaksi pettymyksekseni nain, etta se olikin 
vain· joko y. 10 tai jy. 15, jopa valista yy:kin, 5. En osannut sillofn 
viela paatella, etta asianlaita oli kai niin, etta arvosana olikin pantu 
vain sen mukaan, kuinka yleinen Iaji oli etela-Suomessa, vaikka 
se maakunta-numeroilla oli merkitty pohjoisempanakin kasvavaksi. 
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Vasta A. 0 s v. K air am on kirjoittamasta Maantieteellisen seuran 
kartaston aikaisemman laitteen tekstista (muistaakseni) luin suu
reksi kummakseni jonkinlaisen selityksen tai paremmin sanoen 
oikaisun mainittuun kasitykseeni. 

Ilmestyipa sitten kasviostamme uusi laite, josta nama yleisyys
maaritykset entisessa muodossaan olivat jatetyt pois ja sijaan pantu 
vain asteikko l:sUi IO:een. Tama muutos supistui kuitenkin vain 
muodolliseen puoleen, silla suhteet olivat paaasiassa samat kuin 
ennenkin. Kirjan alkulauseessa ei ole enemman kuin entisessa
kaan mitaan sclityksia asiasta, niin tarkoin kuin siina muutoin 
ovatkin uudistukset luetellut. Otaksuttiin kai, etta ne olisivat selvia 
ilman muuta. Sita ne eivat kuitenkaan kaikissa tapauksissa ole, 
vaikkapa saisimmekin lyhyesti tietaa, etta ne ilmaisevat ainoastaan 
kasvien arvon Helsingin vaihtoyhdistyksessa. SilHi edellisen pai
noksen nojalla olemme tottuneet piUimaan niita samalla kasvien 
yleisyyden maaraajina. Siina suhteessa osuvat ne kuitenkin oikeaan 
ainoastaan silloin, kun on kysymys lajeista, jotka ovat koko m~aassa 

harvinaisia, jota vastoin ne tavallisempien lajien levenemisen ilmai
sijoina ovat monessa tapauksessa aivan harhauttavia. Arviointihan 
perustuu nimittain suureksi osaksi aivan, voisiko sanoa, taloudel
lisiin ja kaytannollisiin seikkoihin, nimittain siihen, missa maarin 
kutakin kasvia loytyy asutuilla seuduilla ja liikeneuvojen lahetty
villa, kuinka helposti ja vahilla kustannuksilla niita on saatavissa, 
tai painvastoin, ja kuinka pal jon niista siis kannattaa , maksaa". 
Aivan sivuasia siis on, kuinka tavallisia tai harvinaisia ne ovat 
missakin yksityisessa maakunnassamme ja missa maarin ne esiin
tyvat syrjaseuduillamme. Kun tarkemmin ajattelee, niin huomaa, 
etta Melan arvosanathan oli _oikeastaan pantu aivan samalla perus
teella, silla erolla vain, etta silloin pidettiin silm~illa etupaassa kou
lulaisten mukavuuksia, niin etta kukin laji sai numeronsa sen 
mukaan, kuinka yleinen tai harvinainen se oli heidan ylettyvillaan. 

Asiaa ymmartavaa ei tama seikka tietysti enaa pahemmin 
sotke, mutta sita haitallisempi on sen vaikutus alotteleviin. Kuvit
telen nain. Kun koulukas jollakin verrattain etelaisella paikka
kunnalla on Ioytanyt jonkin' tavallisemman kasvin ja kasviostaan 
sitten nakee sen perassa merkinnan Al - Lmur 1 (tai hiukan lahem
mas Ievinneen, mutta vaihtoarvoltaan silloinkin 1 tai 2), eli etta 
se siis on ,ylen yleinen", niin ottaa han sita kappaleen tai pari 
kokoelmaansa eika sen koommin perusta enaa mitaan koko kas
vista, nakipa han sita tai oli nakematta. Nain oll en lankeaa siis 
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ihan kuin luonnostaan, etta han saa tuon harhakasityksen ja sita 
voimakkaampana, jos tuo laji todellakin sattuu olemaan yleinen 
hanen paikkakunnallaan. Hanen ei palkahda enaa paahansakaiin, 
etta se jollakin toisella usein verrattain laheisellakin seudulla voisi 
olla jo harvinaisempi, ja niin voi menna monta oivallista havaitsemis
ja merkitsemistilaisuutta hukkaan. Nain siis tuo Melan ovela keino 
innostuksemme lisaamiseksi voi johtaa toisaalta aivan vastaisiin 
tuloksiin. 

Mutta onpa siita .kiusaa tottuneemmillekin. Useimmathan 
heistakin ovat kotoisin viljelyksen rintamailta etelasta. Kun siis 
beillekin kasvionsa ja kotipaikkakunnalla tehtyjen havaintojensa 
nojalla on · vakiintun ut milt'ei selvioksi erinaisten Iajien yleisyys, 
niin parhaalla tahdollaankaan eivat he sitten tahdo jaksaa muistaa 
tarkata ja merkita niita muilla paikkakunnilla, vaan unehtuvat ja 
livahtavat ne tuon tuostakin pois si lmalla pidettavien joukosta: ei 
huomaakaan, milloin ne jo puuttuvat. Sanotun vahvistukseksi viit
taan vain edellamainitsemieni tiedemiesten lausuntoihin (esim. 
Palmgren m.t. siv. 485 ja Linkola m.t. siv. 22). Ovatpa he 
keksineet jo keinonkin, miten varmimmin valtyttaisiin tallaisilta 
sivuuttamisvaaroilta. He (Palmgren) ovat nimittain painattaneet 
erityisiii kaavakkeita, joihin jokaisen ,rikollisen" nimi on merkitty, 
ja jotka jokaisessa uudessa paikassa lapikaydaan. Vielapa julis
tavat he juhlallisesti, etta Hima on ainoa keino paasta noiden pint
tyneiden ennakkokasitysten lumoista; niinkuin se nahtaviisti onl<in. 

Niin kohtalokkaiksi koituvat siis n uo puutteelliset ja ylimal
kaiset levenemisilmoitukset. Ja ellei niita muuteta yksityiskohtai .;. 
semmiksi, niin, kuten sanottu, perivat vastaisetkin polvet nuo harha
kasitykset luonnonlain valttam·attomyydella, suureksi 1\aitaksi maam
me kasviston perinpohjaiselle tuntemiselle. Jos taas alussa mai
nittu toivomus tassa suhteessa taytetaan ja annetaan naille tiedoille 
uudessa kasviossa enemman tilaa, niin suuntautuu kerailyharras
tuksemmekin terveemmalle tolalle, siten naet, etta silloin naiden 
tavallisempienkin lajien 16ytaminen syrjaisemmilta seuduilta voi 
tuottaa yhta suuren ilon kuin harvinaistenkin tapaaminen ja sc 
taas antaa uutta intoa uusiin loytoihin. Opettajien myoUivailw
tuksella on tassa asiassa tietysti suuri merkitys. Ja jos paastaisiin 
niin pitkalle, etta kuhunkin koulukaupunkiin saataisiin U1ydellinen 
kokoelma paikkakunnan ja lahimaakunnan kasveja mahdollisim
man monesta loytopaikasta, niin olisi tuon toivomuksen taytta
minen kaynyt varsin hedelmalliseksi. Tallaiset kokoelmat olisivat 
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nimittain varsin arvokkaita tiedonlahteita maamme kasviston tunte
mukselle. 

Milia tavoin ja kuinka laajasti nama levenemisilmoitukset 
olisivat uudessa kasviossamme esitettavat, se jaak66n asiantunti
joiden ja toimittajoiden ratkaistavaksi. Lausun vain lopuksi sen 
toivomuksen, etta kustakin Jajista olisi vaikkapa kuinka lyhyesti 
merkittava, kuinka yleinen tai harvinainen se on missakin maa
kunnassa. Ja jos 16ytopaikkojen 1 uku olisi varsin vahainen (1 -5), 
olisi niiden lukumaara merkittava, tai parhaassa tapauksessa pita
jatkin, joissa niita on tahan saakka tavattu. Ja voisihan jossakin 
tapauksessa olla hyotya siitakin, jos 16ydon tekijakin mainittaisiin. 

Kirjallisuutta. 

Jarvi, T. H., Muikku ja muikkukannat (Coregonus albula L.) eraissa Suomcn 
jarvissa. I. 'Keitele. Suomen Kalatalous, nide 5. Helsinki 1919. 284 siv., 
lukuisia, tekstikuvioita ja 3 varillista karttaa. Hinta 14 mk. 

Tama kalastushallituksen ylijohtajan tri Jarven teas yksinaan muo
dostaa hanen toimittamansa ansiol<kaan ,Suomen Kalatalous"- sarjan 
5:nnen niteen. Luotuaan ensin katsauksen muikun esiintymiseen, muik
kumuotoihin ja taman taloudellisesti tarkean kalan elintapoihin ja ela
man vaiheisiin kirjallisten .tietojen valossa, tekija esittaa siina monivuo
tiset perinpohjaiset tutkimuksensa Keiteleen muikusta ja muikkul<:annoista, 
tehden sellwa muikkukalastuksesta ja muikun elintavoista KeiteleessU 
ja naiden riippuvaisuudesta puheena olevan Firven ominaisuuksfsta, muik
kukantojen tilasta ja vaihteluista ja naiUi seikkoja Jwskevista tutki~u s
menetelmista kuten ijanmaaraystavasta ja verkkosarja-kokeista y. 111. 

Han osoittaa, etta muikunsaalis vaihtelee eri \'uosi1uokkien yksilorunsau
dessa esiintyvien vaihtelujen mukaan, jotka vaihtelut voivat esiintya 
vuosiluokkakatoinakin, ja analysoi lahemmin Keiteleen muikkulmntojen 
tilaa vv. 1918, 1911 --1917, selvittlien kantojen il<a- ja vuosiluokka-ko
koumusta ja nHden ajoittaista vaihtelua kalojen kokoon ja painoon nah
den y. m., sel<a keskustelee myos vuosiluo <:kaka tojen syista. Useat lu 
vut koskevat muikkuje~ lwkoa, kasvunopeutta, sukupuolis uhteita ja 
matipitoisuutta. Teoksen viimeisen osan muodostaa runsas taulusto, 
sisaltaen primafiriset tilastoticdot, mittaukset, punnitukset y. m. mtiara
yl<set ja laskelmat. 

Tassa lyhyessi.i ilmoituksessamme rajoittuen naihit1 ylimalkaisiin 
viittauksiin huomautettakoon lopuksi, etta tekija on saanut tutkimuk- · 
sistaan runsaita uusia positiivisia tuloksia, jotka ovat tieteelle ja l<iiy
tannolle tarl<eiUi ja jotka tel<evat hanen, teoksensa erittain huomattavalcsi 

I • 
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makean veden kalojen luonnonhistoriaa ja kalastusta kasittelevassa ldr
jallisuudessa. Siina kosketeltujen lulmisten kysymysten ja sovellettu
jen tutkimusnakokohtien vuoksi samoin ]min moninaisilla diagrammeil
laan se eptiilematta myos on vaikuttava hedelmoiWivasti kalabiologi-
seen ja- taloudelliseen tutkimukseen meilHi. K. M. L. 

Ofversigt af Finska Vctcnskaps-Societetens FOrhandlingar. LXI. 1918-1919. 
A. Matematik och Naturvetensl<aper .Haftet 1 och 2. Helslngissa 1920. Hinta 22 
ja 25 rnk. 

Naissa vihkoissa, jotka yhteensa sisiilUivat 18 eri kirjoitusta, seu
raavat kirjoituksct lmuluvat elain- ja kasvitieteellisen tutkimuksen pii
riin: 4. Fieandf, E., Ei~1ige Gesichtspunkte tiber die Ursachen der 
Menschwerdung. - 10. Buch, H., Ober den Einfluss von Licht und 
Feuchtigkeit auf die Wachstumsrichtung des Lebermoosgametophyten. 
- 11. Collander, R., Untersuchungen Uber den Thermotropismus der 
Pflanzen. (Myos painettu akat. vaitOskirjana .) - 14. Waren, H., Rein
kulturen von Flechtengonidien. Mit 9 Tafeln. (Myos painettu al,at. vai
toskirjana.) -- 15. Eljving, Fr., Uber die Bildung organischer Sauren 
durch Aspergillus · niger. 

PienHi tietoja. 

Pyl>rHiisHi (Phocaena communis Less.) Pohjanlahdessa Koke
maenjoen suun seuduilla. Kirjallisuudessa (vrt. Me I a- K i vir i k k o: 
,Suomen Luuranlwiset" siv. 64) mainitaan kysymyksessa olevalta 
alueelta vain yksi pyoriaisloyto, Porista v. 1904. Sen, tosin verrattain 
lyhytaikaisen kokemuksen perusteella, mildi taman kirjoittajalla ·on 
pyoriaisen esiintymisesta Porin ulkosaaristossa, voin sanoa, etta aina· 
kin ajoittain on mainittuja pikkuvalaita siella tavattavissa, joskus run
saastikin. V. 1913 minulle kalasta jat kertoivat, ajoverkkolmlastuksessa, 
"raakissa II ollessaan nakevansa , tumlareita II miltei joka y6. Heidan 
viiitteensii tuntuu totuudenmukaiselta sill a niina neljana yona (27. VI, 
10. VII, 21. VII ja 4. VIII 1913), jotka merelHi olin, nain jol<aisena 
pyoriaisHi, ensiksimainittuna 6 kpl. yhdessii parvessa. Myoskin Luvian 
saaristossa 7. X 1916 nain pyoriaisHi kaksi kertaa, molemmilla 3 kpl.,, 
ehkii samat. Maanviljelijti Joopi Stenvall Luvian niemenkyHisHi kertoo 
Viasveden lahdesta, n. 15 vuotta sitten saadun pyorHiisen silal<lmrysiilla .' 
Merella on joskus niihnyt useampiakin. - Lehtori E. G. N y b erg, 
jolm on asunut monena ,kesiinii periikkiiin Reposaaren luot isptHissa 
olevalla Tahkoluodolla, kertoo nahneensa py6riiiisia sangen usein, mutta 
ei voi, paivtikirjan puutteessa, ilmoittaa niista enempaa. 

10. - IX 1913 tarjottiin minulle edellisena pfiivana f~eposaaren 
ulkopuolella silakkaverkkoon tarttunut 133 cm:n pituinen pyoriiiinen. 
6. X 1919 oli 141 em pitka ja 76 cm:n ymparysmittainen pyorHii
nen ajautunut lmolleena (ampumahaava selassii I) Uniluodon ran · 
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taan Mantyluodossa. - Naiden lisiiksi voin esittaa seuraavat, sanoma
lehdista loytaman i tiedot: 1. VI 1885 oli kaupungin torilla myytavana, 
Luvian saaristossa pyydystetty, n. 4 jalan (== n. 120 em) pituinen 
pyoriainen (,,Satakunta" 2. VI 1885). Samassa lehdessa 6. IX 1898 
olevan uutisen mukaan oli muuan kalastaja ampunut n. 10 korttelia 
(== 120 em) pitkan pyoriaisen ,, meritiella Poriin". Otaksuttavasti 
edellisena paivanH. Eraassa toisessa paikkakunnan lehdessa (,,Bjorne
borgs Tidning") olevan uutisen mukaan oli tam a pyorHiinen 105 em 
pitka ja saatu si lakkaverkolla. 

Taman yhteydessii. voin mainita, etta m a ito v a 1 as (Delphinapterus 
leucas Pall.) on todennakoisesti oleskellut Reposaaren ja Mantyluodon 
satamien seuduilla kes~ikuussa 1909. Sen nakivat ,suurer1, valkoisen 
tumlarin" useat kalastajat ja luotsi,t, joilta tiedot sa in 

E. W. S. 

Muutamia havainioja lepakoiden piilopaikoista. Yleensii maini
taan lepakoiden pllivanaikaisina piilopaikkoina ral<ennusten sopet, 
ullakoiden hiimarlit nurkat, seinan raot ja muurien kolot sekli puiden 
onlmlot ja raot. Jo koulupoikana, ehkti 25 vuotta sitten, 16ysin Kuo
piossa halkopinoa purkaessani lepalwn. Samoin loydettiin kesalla 
1904 Rantasalmen Hietalahdessa pellon , kivirauniota" siirretuiessa 
kaksi Iepakkoa. Kesalla 1919, asuessani Koyliossa, Ilmilinna-huvilassa, 
tapasin kahdesti Iepakoita, molemmat kerrat aivan samasta paikasta 
eteHian pain olevan akkunan luukun takaa. Olin kasvattanut tomaat
teja seinavierustalla ja niiden lehdille huomannut pudonneen jotakin 
mustia ulostusnokareita, melkein kuin hii~en. Tarkasta tutl<imisesta . 
huolimatta en missaan mitaan keksinyt. Mutta paria paivaa myohem
paan, 3. VII, kun taas tomaattejani hoitelin, putosi aivan tuore ulos
tusnokare lehdelle eteeni. Kurkistaessani ainoaan mahdolliseen kohtaan 
scinassa, akkunaluukun taa, huomasin sie lHi hienoa liikeWi. Sie1lli oli 
lwlme lepaklwa vieretysten. Luukun avattuani Hil<si yksi heti lentoon, 
vaikka oli miHi l<irkkain piliv~inpaiste. Se havisi lopul<si silmistani 
kangasmetsUHn. Toinen putosi kompelosti maahan ja kolmas pyrki 
ltsepaisesti luukussa olevan koristusreijan kautta varjopuolelle. (Samana 
p:na oli ilman temp. + 15 + 24 ja + 28 C0

, aurit;~gonpaisteessa 
mitattiin + 48 C0

). - Kolme Viil{koa myohemmin, 25. VII oli taas 
tavattomasti ulostuksia tomaattien lehdilla ja luukun takana yksitoista 
(11) lepal{koa, kaikki yhdessa liijassa, ikiiankuin toisiaan Himmitellen. 
3 oli nahtavasti nuorta, muut vanhoja. Vahitellen ne kaikki liil<sivat 
lentoon. Kello oli silloin 6:n seutuun i. p. 

Toukokuun allwpaivina 191 5 toi eras· oppilaani Porissa minulle 
eliivan lepakon, jonka muuan mies oli muutamaa viikkoa aikaisemmin 
loytanyt kaupungin li:ihelta pelion ojan reunalta, turpeen alta, maata 
kuokkiessaan. Olisikohan Uimii lepakko ollut siina talviteloillaan? 
- Tahdon mainita, eWi tama Iepakko oli sittemmin minuiia huoneessa 
eHittina kuul<auden paivat, suureksi opikseni ja huvikseni. 

Kaikissa mainitsemissani tapauksissa oli kysymyksessa laji Po h
j an yo 1 epa k k o (Vesperugo borer;tlis L.). 
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Luulen, eWi vanhat, ravistuneet piirekatot ja tiilikatot ovat Ie
pakkojemme mieluisia piilopaikkoja. Olen ollut joslms huomaavinani 
niiden pistaytyvan pHreiden tahi tiililevyjen alle. Sinne ne mahtuvat 
mainiosti, mahtuuhan sinne niinkin iso otus Jmin esim. ti:Hilla Porissa 
juuri tiilikatoissa pesiva torn i p L1 ~is k y n en (Cypselus apus L.). 

E. W.S. 

Valkoinen orava, jarjestyksessU jo viides Kokemacnjokilaal~son 
seuduilta (vrt. L. Y. 1919, s. 42), saatiin 11. XII. 1919 Pomarlmn 
Honkakoskelta. 'sen ampui maanviljelijil Viljami Myllymaki. Lienee 
ampujan hallussa. E. W. S. 

Siipiorava TemmekselHi. Siipioravan ampui hiljakkoin Tem
meksella Ki:irsam~inkyHissa maanvilj.· likka Kujala. EHiin on perin 
harvinainen Temmeksellii. Ampu ja kertoi sen lentaneen puusta toi seen 
no in 15 m matkan ja hyvin kiivaasti. - II Kaiku" 26. m. 1920. 

Entisista Ruissalon ja Kastelholman elaintarhoista. Suomen 
Historiallisen Seuran kokouksessa maalisk. 29 p. tri K. R. Me Ian de r 
esitelmoi Ruissalon ja Kastelholman eHHntarhoista 1500- ja 1600-luvuilla. 
Ruissalon eHiintarhan Juhana herttua perusti 1562 eli samana vuonna, 
jona han toi nuoren puolisonsa Katarina .Jagellottaren Turunlinnaan. 
Tahan elaintarhaan herttua hankki saksanhirvHi, joiden lulwmaara 
v. 1564 ilmoitetaan 8:ksi. Enimman niita oli v. 1588 nim. 24. 
ElUintarha lopetettiin v. 1599, jolloin sa ksanhirvien Juku oli vain 9. 
~uuri ei niiden lisaiintyminen Ruissalossa ollut, osittain kai kylmtin 
Ilmanalan tahden osittain taas sulkemisen johdosta talliin talvella . 

Saksanhirvien ruokkiminen ti.issa eHiintarhassa nakyy keskimiHirin 
olleen jokun verran huonompi !min Korkeasaarella Helsingissii. Niinpii 
annettiin kauroja puolet ja heinia 2/3 Korkeasaarella annetuista kaura
ja heinamaarista. MisUHin saksanhirvien metsastyksesta Ruissalossa ei 
ole tietoja. 

Kastelholman eH:iintarhassa Ahvenanmaal la oli v. 1559 sal<san
hirvipari, mutta vasta 1600-luvun alussa niita tuotiin sinne suurempi 
maara. Niistii tavataan tietoja v. 1605-1613. · Kaurojen sijasta syo
tettiin niille ohria. V. 1609 oli naita eHiintarhassa 26. Sal<sanhirvien 
metsastysta ei mainita Ahvenanmaaltakaan . 

.Jo 1500-luvun alkupuolella tavataan tilssii maakunnassa metsakau
riita, joita vuosisadan keskivaihee lla oli jotenkin runsaasti, niin etta 
niita metsasteltiinkin. 1600-luvun alussa niita oli jalellii suhteellisen 
vahan (16 18 vain 30 kpl.) jn nahtavasti yksisUUin Kastelholman eHiin
tarhassa. Tahan' aikaan niiUi ruokittiin jol<seenkin hyvin . 

Talven 1919-1920 llnnuista Porin kaupungissa ja ymp~ristBssft. 

Useimpi in cdelllsiin talviin, mytlskin talveen 1918-1919 verraten oli mennyt 
talvi hyvin lintul<tlyhfi. Syyt Hihan ovat ehkfi vain osittaln I<JydeWlviss:J, nlin 
esim. melkein t~ydellinen pihlajanmarja-kato on ollut syynM n~li stfi eHtvlcn lintu
jcn vlthyyteen. Ilmasto ehkli jossakin mllMrin my<>s. Pakkaset allwivat lokakuun 
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puoliv~lin jalkeen ( 13. X, min.-3, max. + 5; 18. X, vast.- 3 ja + 1,s; 19. X, - 3 
ja + 6 C0

), mutta 20- 24. X. oil ltimpimHt paivHi alna + 10 co. Sen jalkeen 
oli harvinaisen kylm~HI koko Joppukuu; ainoastaan 28 p:na, jolloin ensi Jumi 
satoi, oli temp. kcsklpaivalla ± 0 co. Huomattavaa on etta l<estavampain 
pal<kasten tullessa (25. X) oli useimmilla puilla viela vihreat lehdet. Marraskuussa 
jatkuivat pal<kaset ja jtiadyttivat Kokemaenjoen harvinai sen alkaiseen: 7-8 
paivlna jo kuljettiln yli jalan. Pakkasia kes ti alna 19 paivaan, jolloin Iampo 
Iwhosi edelliscn paiviin - 14:sta + 1:een co; samaa Hlmpo:i kesti 9. XII:een, 
jolloin taas tuli pakkasaika, mika saavutti huippuunsa 20 ja 21. XII, vast. - 23 
ja - 23,3 C0

• Sita kesti vuoden loppuun. Uutena vuotena + 1 C0
, ensi kertaa 

UimpC>asteita sitten 8. XII! Tammikuun alussa oli muutamia paivHt Iampimam
pMa, mutta koko Joppukuu n. 10 p:sta kylmaa, tuulta, myrskya ja runsaasti Junta . 
Ankarin pakkanen 30. I, - 21 co. Helmik. 1 p. vie !a min.- 12 co, mutta . 
seuraavana max.+ 2! Utmpimil:t melkein poikkeuksetta aina 20. II, jolloln -14 
seur. - 17 ja - 11,5 (min.) + 1 co (max.). Sltten JammlnHI, rnutta 29. Il-16 .. 
Helmii<Uu oli tavattoman ruma kuukausi, paljon Junta, 11 paiv~tl:t myrskya. 
Maaliskun Hlmmin, vain I :na (max. - 1) ja 13:na (max. - lj2 C0

) ei Iampo 
jaksanut nousta yll:lpuolelle n~Jllan. Taydelleen kevatkuukausi ja aikainen kevat 
(jliiden HthtC> 29-31. III, normaliaika 22. IV!). 

Kuin arvaten pakkasten saapuvan, hl:tvisivllt vastarltkit (Motacilla alba) 
jo 10. X jl! lkcen ja leivoset ( Alauda arvensis) 12. X. Talven varsinalset .sanan
saattajat", tilhct ( Ampelis garrulus) saapuivat kuitenkin l<aupunkiin vasta 1. XI, 
maaseudulla ympMrisWssl:i niitli oil nllhty jo viikkoa all<aisempaan. Luultavasti 
tuo sama parvi, 40-50 lintua, s(}l hyvin plan, viikossa, kaupungln kalkki pihlaja
marjat. My(}hemmin 19 ja 22. XI pieni parv i, 13. I. 19::!0 n. 20 llntua, 16. I nain., 
25 kpt. · Pll!assa 19. I Berberis-marjoja sytHnl:tssl:i 9 kpl. , 21. I yksi alnoa ja 
sama, kaunis cf, sitten joka pliivl:i a ina 2. II saakka, jolloin leuto s~Ut sen kar
koltti. - Rastaita (Turdus pilaris) nllin vain 2. XI pienen parven. Punatulkkuja 
(Pyrrhula rubicilla) oll sangen vahlln, luultavasti sama pieni parvl, 3 d'd' ja 
2 QQ koko talven kaupungin esplanaadelssa, missl:i. sC>ivat saarnen (Fraxinus) 
plthkylOitlt. Urpiaisla (Acanthis) . syystalvclla alk. XI ja kevlililltl lop. IIr, vahl:in
puoleisesti huomattu. Keltasirkut (Emberiza citrinella) ilmestyivl:it aikaiseen, 
enslmaiset 19. XI, mutta vl:ihan oli nlWtkin. H1ppit!isia (Regulus cristatus) nlikyi 
Hthimetsissa ainakin jouluun asti. Vihreapeipposen (Ligurinus chloris). d', nain 
1. XII. Sinitiaisia (Parus caeruleus) kuten tavalllsesti yksinliisia mell\ein koko 
tatven puistoissa ja pihoissa. Puunkiipijtl (Certhia familiaris) kuoti tapaturmai
sesti ~6 . XII telefonilankaan.- Huomiota on kiinn!Winyt harak~a (Ciept~s pica), 
joka, ollen llihiseudussakln harvinaisenpuoleinen, on useln kavaissyt talvimat
koillaan kaupunglssa. (Muuan pari rakensl pesansll kaupungin vicrelta olevaan 
Kirjurinluodon puistoon, Lonicera-pensaasecn, mutta poikaviil<arit sen hl:ivlttivat 
all<. V. 1919.) - Tikoista ansaitsee mainita vain harmaapalitikka (Picus canus), 
1 kpl. nl:ihty 2. XI Nakkilan asemalla. Lukuunottamatta valkoselkatikkaa on 
kaikki muut lajit huomattu kuluneenakin talvena. - Varpushaul<ka (Accipiter 
nisus) on ollut koko talven kaupungissa varpusla verottamassa, ntllnpa sen 17. II 
ahdistavan naakkojakin. Maakotkan {Aquila chrysaetus) nllki metstlsUtja 0. Pcro 
Kauvatsalla, Puurij ll rven rannalla tammikuussa . - Tunturip0ll6jl! (Nyctea scan
diaca) ammuttiin vain: S~pin majakalla 20. XI ja KyUisaaressa 29. XII; molem
mat nuorla d'd. Varmaankin metsien paksu ; lumi ajoi ll ~!t:Ht ntyne!UI ltelmi -



PienH1 tietoja. 69 

pmWja (Syrnium tengmalmiJ latoihin, joista niit~ joko tapettiin tahi !Oydettiin 
kuolleina ja pcrin lailttunelna useita, varsinkin alkutalvesta ja tammlkuussa. -
Turturikyyhkysen (Columba furfur) nain 13. X l<adulla, jossa se jll lHynecsHi 
rapakosta yritti juoda. Pl:Ulstl n. 4 m:n etliisyydclle, mist:! arvelin sen karanneen 
h~kistlt. Kuulutuksista huolimatta ei tullut Hille otal<sumallc vahvistusta, joten 
sen voin uutuutena Kokemacnjokilaakson linnustoon mcrkita. Pihakyyhl<yset 
nltytulvat jonkunverran vlthentyneen, naakat (Co/oeus monedula) lis~Hi ntyu e n, 
mutta tuskinpa nuo ovat rlippuvaisia tolsistaan. - Kanalinnuista tapaa Porin 
ympltristossa vain sattumoisin ~uita kuin peltopyita (Starna perdix): niita oli 
syksylla paljon, mutta talvella hyvin vahltn. - Tammik. 14 p. tuotiin minulle 
joutsen (Cygnus musicus); mies ilmoitti ampunecnsa sen Lavian Karhljltrvesttl 
2-3 paivaa alkaisemmin, mutta luulcn hanen tarkoittanecn ainakin yhHi monta 
viikkoa! 

Varpuset, (joiden nimi ympliristopiHijlsslt, esim. Harjavallassa on ,koturi,!), 
talitiaiset ja varikset ovat esiintyneet koko talven yhtl:l ylelsina kuin 
tavallisesti. Mctsisslt luonnollisesli myos homo- ja toyhtotiainen (Parus 
borealis ja cristatus) yleisinlt, lmn sltlt vastoin musta- ja pyrstlitiaisia en ole 
kertaakaan merkinnyt. Korppi (Corvus corax) on vain pari kertaa nMyttltytynyt, 
nl!rhi (Garrulus glandarius) useammlnkin. Kuusanka on tana talvena jaMnyt 
huomaamatta. Samoin kltpyllntuja ja taviokuurnia el ole ollut yhtLtMn. Lokit 
satamien ja:ttymisen vuoksl havisiv:tt jo aikaiseen. - Lopuksi mainitsen, ettM 
ensim1:1iset pulmuset ( Passerina 11ivalis) muuttivat 24. II: iso parvi Mttntyluodossa. 

Pori 1. IV. 1920. E. W. Suomalainen. · 

Aikaisia muuttolintuja Turussa. 27. II nllhtiin yksi peipponen (Frin
gi/la coelebs) kaupunglssa ja kottarainen (Sturnus vulgaris) jo 7. III kaupungin 
ulkopuolella. Tri Th. Renvallilta kuulin, eWt muuan poutahaukka (Falco aesalon) 
oli 28. II tavuttu kuolleena er1:1MstM kaupungin puistikosta. 

Turku 12. III. 1920. C. E. Nordjorss. 

Joutsenien kevatmuutto. Maalislc 25 p. nain Helsingln Wllsesslt s a
ristossa Botby-lahdella 4 joutsenta lentav1:1n lounaasta kollliseen suuntaan. 
Sumuisen saan vallitessa nuo l<omeat linnut lenslvat varsin matalalla. 

E. Nyberg. 

J3ttiHlismainen ampiaispesa. Kesalla 1918 JOys! lyscolainen Aulis 
' Lundelin Pomarkun (St) Kiilholman Ekqvistln aitan yllsilta 3 isoa ampiaiscn 

(Vespa norvegica v. saxonica) pes1:1l1 . Suurin niista - nyky1:1an Porin lyseon 
l<akoelmiss.a - on 30,5 em korkea, suurin leveys 27 em ja ymparysmltta 76,5 em. 
Olisi hauskaa saada tieUHI, onko muualla Suomessa toissakesan1:1 tavallista suu
rempla ampiaispesia huomattu ja onl<a cdeWimalnittua volttavaa. - L. Y:n v. 
1898 siv. 54 mainltsee A. West c r I u n d erttiin suuren Vespa vulgaris-pes1:1n, 
jonl<a mitat ovat kuitt~nl<in huomattavasti pienemmllt !min pomarkkulaiscn. 

E. W'. S. 

Muutarnfa tfetoja keskisen Satalmnnan viimeisisUl karhufsta. 
Pohjanlahden ranniklwseudulta Satakunnassa rupesivat l<arhut viime 
vuosisadan . puolivalin jalkeen huomattavasti vahenemtUin, lmn niita 
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ankarasti ahdistettiin varsinkin asutuilla seuduilla, joissa ne tekivat 
ankarasti tuhoa karjalle. Parhaiten karhut tuntuivat sailyneen muuta
missa piUijissa, joissa oli paljon metsia ja asutus viela· harvaa. Niinpii 
tiedetiHin Luvian, Eurajoen, Mouhijarven ja Pomarkun pitiijissa karhujen 
vieUi liikuskelleen silloinkin kun ne jo muualta oli saatu sukupuuttoon 
havitetyksi. Seuraavat tiedot 1870- ja 1880- luvuilta valaisevat jossa
kin maarin karhun esiintymista keskisen Satakunnan pitajassH . Ticdot 
olen loytanyt samanaikaisten sanomalehtien uutisista. 

Niinpa kertoo , Satakunta 'l 13. VI 187 4 1\arhujen teuhaavan rajusti 
Lattomeren metsassa, jossa m. m. sunnuntaina 7. VI tappoivat Turfor
sin torpparilta 7 elukkaa ja torppari Joh. Erkkilaltii 3 lehmaa ja 
hiehon. 

Samassa lehdessii 31. VII 187 5 on seuraava uutinen: , Miss a 
meidari karhukytiit ovat, kun joka suvi pitMi kuuleman ,kontiot·' 
mellastavan likitienoillamme? Lattomeren tal<amaassa sanotaan karhut 
naina paivinl:i teuhanneen ja karjaa repineen, ja samaa Kuuminaisista
kin kuuluu - - -." 

, Bjorneborgs Tidning" 21. I 1876 kertoo, etta muutamia karhuja 
on kierretty Luvialla ja etta kaupunkilaismetslistajat aikovat toimeen
panna siella metsastyksen. Miten hyvl:i onni metsasfajilla oli, siiUi ei 
myohemmin nay mitaan tietoja. Mutta saman lehden 2. IX 1876 
numerossa on seuraava uutinen: , Bjornar berattas husera ej hingt 
fnin staden, bortom Lattomeri, och dar ansUi lla atskillig forodelse." 

Kesakuun 14 p:nli 1877 ampui loinen Kustaa Enstrom eli , Polho
Kustaa" Luvian Niemenkylassa karhun, joka edellisenii paivana oli 
tappanut lehman. Kun Enstrom seuraavana pl:iivana meni metsaan 
etsimaan tapetun lehman jaannoksia, tapasi han lehmakarjan, johon 
karhu taas oli yhtynyt jatkaakseen edellisen paivan tekosia. Mutta . 
nyt sai rauhanhairitsija hengellaan maksaa rohkeutensa, siila Enstrom 
ampui kolmella pienemmiilla kuulalla ladatulla haulikollaan sen. -- Kar
hun lihat, jotka painoivat 21 leiviskaa, myytiin seuraavana paiviina 
Porin torilla 4-5 markasta leiviska (uutinen tasUi. m. m. ,Bj. T:"ssa 
16. VI 1877). Taman suuren karhun komea nahka on nykyiian Satakunnan 
museossa muiden muinaismuistojen joukossa. 

28. VIII 1877 ampui talollinen Huira ( == Huida ?) nuoren, 12 
leiviskaii painavan karhun puolen virstan paassa kotoaa.n (,Bj. T. " 
5. IX 1877). Samana vuonna syyskuun 2 p:na ampui . torppari Kustaa 
Rantala Kullaan Palukselta suuren naaraskarhun, jol<a vahaa aikaisem
min oli rusikoinut torpparin lehmaa. Lihat painoivat 20 leiviskl:ia ja 
myytiin neldn Porin kauppatorilla 3-4 markasta ·1eivisldi (, Bj. T. " 
5. IX 1877). Niiihin asti tuntuu karhuja viela elelleen siella taalla, 
mutta tiedot katkeavat kolmeksi vuodeksi. Vasta 23. VI 1880 kertoo 
., Bj. T.", etui edellisena pl:iivana olivat muutamat pikkupojat tappa
neet karhunpenil\an Haapalan torpan Hihellii, Lattomeren reunalla. 
Kaksi muuta penikkaa olivat pojat myos nahneet, mutta eiviit uskalta
neet kayda niiden kimppuun. Emoa ei nakynyt. 

Torstaina 1. VII 1880 toimeenpantiin sitten mainitun Haapalan 
torpan seuduilla suuri l\arhunajo, johon oli ~uulutettu miehia Ulvilan 
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ja Nakkilan piUi.jien kylistii. Ajo jai tuloksettomaksi, ei edes nahty 
mWHin (,B j. T." 3. Vll 1880). 

,K a r h u a 111111 u t t u. Mennee!Hi viikolla oli erti.s karhu pe
Histynyt pesiisUii.in tyomiesten kaataessa Selkeen talon metsaa Mouhi
jtirven piUijassti seldi ltihtenyt juoksemann Ikalisten pitajtille pUin. 
Mouhijii.rven nimismies hra Vahlroos oli heti as ian kuultuaan lllhtenyt 
lwirineen sita takaa ajamaan ja saavuttanutkin. Ukko oli lwirien rtihi
nHsta harmistucn noussut istualleen torjuen molemmin ki.isin niitH pois, 
jossa asemassa takaa ajnja sen ampui" (,Satakunta" 2G. 1! 1881 ). -
Tiirna on tieti:iakseni viimcinen Satakunnan kcskiosissa ammuttu l<arhu . 
Mutta karhun historia tiissa seudussa ei kuitenkaan Iopu vielii. 
aivan tahtin. 

Kesallii 1 887 tietiivat ntict paikkakunnan lehdet karhun olesl<el
leen Lavian pitiijass~i.. Ehkapii ei ole syyta Hitii tietoa ep~iillii. Mutta 

· sen sijaan tuntuu uutinen (, Satak ." 12. I 1899, , Bj. T." 19. I 1899) 
siita, eW.\ emakarhu olisi nti.hty lllhinna edc lli sena paivUnii Kullaalla, 
Leineperin tehtaan IaheisyydessH (n. 15 km Porista ESE), jossain mii.ii.
rin hiim ~iri:ip erii i selta, huolimatta siitli, etta joku entinen karhunampuja 
on ollut otuksen jHlkia tarkastamassa. Kaildssa tapau l< sissa on tiimii 
viimeinen tieto karhun esiintymisesta keskisissti Satakunnan scuduissa. 
20:1le vuosisadallc ei jaii.nyt yhUUi.n karhua eloon. 

E. W'. S . 

Uutisia. 

Tv:trminnen eHI.intfeteellinen asema. Nyt all<etvamt l<csMn~ tarjotaan 
tutkijoille ja ylioppilaille taas tilaisuutta tyoskentelemalln Tvllrminncn claintie
tecllise!Hi asemalla. Jos riittava maara osanottaji:-t ilmoittautuu on ail<omus ke
sall~ pitaa seuraavat opintolwrssit: 

l(csiik. 10 p:sta - II einak. I 0 p:Man. Toht. Ernst II a y r c n : Kasvi
ekologiaa silmiilla pitaen varsinkin l'ryptogameja. 

I-Ieinak. 12-31 p. Prof. A I c x. L u tIt c r: Tarkcinten veslsslirnme cHtvieu 
luurangottom ien eri ryhmicn cdustajat ja niidcn rakenne. 

Molcmpicn kurssicn yhteydessa tehdaan rctkeilyj ti. Lisal,si aikoo toht. 
H. Lin d berg elokuun cnsi viikon a!lutna johtaa rctkeilyja Tv!:trmlnnen ympa
ristoon fancrogamlen ja sammaltcn kcra1imis ksi ja tutkimiseksi. 

Ilmoi tuksia (jotl<a pyydeUltln tekem~Uin mahdollisimman pian) vastannottaa 
ja IM!tempf:l tietoja antaa laitoksen csimics prof. A I c x. L 11 t II cr. 
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Kalatalousklubin kokouksessa maalisk. 23 p. teki prof. K. M. Levander 
selkoa nuorten rautujen (forellien) joukkokuolemisesta Puntarinkosken kalanvilje
lyslaitoksella heinakuussa 1919. Tutldttaviksi saamiensa kalojcn iholla oli esittajl! 
tavannut runsaasti lois-protozooeja: Costia necatrix ja Chilodon cyprini. sekH 
jossakin miil1rin myos Saprolegnia-sienta (ynnl1 yksityisHi Cyclochaeta domer
guel). Nama loiset seka samaan aikaan tapahtuva al<illinen Iammon aleneminen 
lammil<kovedessa licnevat vaikuttaneet kalojen joul<kokuolemiseen. 

Ylijohtaja T. H. J~irvi kertoi matkastaan kansainvalisen merentutkimus
neuvoston lwngressiin Lontoossa, selostaen taman toimintaa ja sie!Ht tehtyja 
plHitOksHt. 

Kalastusneuvos E. Hcllevaara pit! esitelman kansainvalisten merentutki
muksien H:>ista, tehden etupiiassa selkoa niista kayHlnnollisista suuriarvoisista 
saavutuksista. joihin Norjassa ja Tanskassa on pHasty silli-, turska- ja punakampela
tu tkimuksilla. 

Suomen Metsft.tieteellisen Seuran kokouksessa maaliskuun 30 p. piti 
yliopp. llmari H i 1 d e n esitelman llnnustosta eri metslltyypeilllL EsitelmOitsijli 
oli vilme keslinli Siikakankaan harjoitusalueella Pohjois-Hameessl! tehnyt havain
toja l!nnuston kokoonpanosta erityyppisissa metsissa, seka parina edellisenli 
kesl!nl! koonnut tiWi kysymysUI lwskevia tietoja muutamista lehtometsistli Etell1-
Hl1meessl1 ja l(arjalan kannaksella. Tutkimul<set olivat osoittaneet, eW1 lintulajlt 
eiviH suinkaan eslinny yhUI runsailsti kaikilla metsatyypeilla, vaan selvastikin 
suosivat mliltrattya metslHyyppia, niin etH1 hyvi!Ut metsatyypeilla linnusto yleens!l 
on runsaampi kuin huonoilla; ainoastaan muutamat harvat lajit, kuten varis ja 
hilrakl<a, niiyttavat eslintyvan jol<seenl<in yhta yleisesti erilaisissa metslssii. -
Esitelmmtsijan havaintojen mukaan on Cajanderin metsatyyppijaotus yleensa 
tarlwituksenmukainen perusta lintufaunan l<olwumusta tutkittaessa: ainoastaan 
Myrtillus-tyypiin nahden olisi esitelmoitsijan havaintojen mukaan lintutieteelli
siss~ tutklmuksissa huomiota kilnniteWiva myos siihcn seikkaan, onko kuusi 
vai l<oivu metsikon nltapuuna. 

Vanamo-seuran kokouksessa 20. Ill. 1920 yliopp. Tau no Put k one n 
selosti seuran stipendiaattina kesaWt 1919 tekemllansa retkeilymatkaa Ahvenan· 
maalle, missa oli kerannyt siemenkasveja ja nalden loissienia useimmissa pita- -
jissa. Suomelle uusfa nokisieni:t han oli tavannut seuraavissa kasveissa: Batra
clzium paucistamineum, Milium ejjusum, Juncus compressus, Bromus mol/is 
ja Carex panicea. Omituinen jl:trvikaislamuoto (Scirpus lacustris), jonka korsln 
tyvess~ olevat lel1titupet olivat venyneet pitkiksi l<elluvil<si Jehdiksi, naytettfin. 
Kasvin hra P. oli yhdessa yliopp. 0. A. El<lundln ja Carl Cedercreutzin kanssa 
tavannut Hammarlandin U'tngtraskjarvest:L Retkeilylla kertyneen siemenl{asvi
kokoelman, 250 Jajia, selostaja luovutti Vanamo-seuralle. - Edellisen johdosta 
toht. J. I. L i ro ilmoittl, ettlt nokisleni, minka yliopp. P. oli tavannut Batr. 
paucistamineumln kelluvista lehdisHI. Eckeron Storbyssa, oli tieteelle uusi laji, 
jonka oli seliWlnyt nimelll! Doassansia Putkoneni n. sp. Lajin Hihcisin suku
lalnen on v. 1894 Pohj.-Amerikassa Ranuncu/us multifidus-lajin lehdissa tavattu · 
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D. ranunculina Davis. Vasta selitetty laji eroaa amer. sukulalsestaan siina, 
etHt sen itiC>paJlojen martojen solujen seinissti on luku!sasti pi en i~ , pis t em~isHt 

kasni~, joita ei tavata mi lliHin muulla tahan sukuun kuuluvalla lajilla. Molemmat 
lajit ovat aitoja vesislenHI, joiden talvehtin eet itiopallot iUiessl:tan ajelehtivat vc
den plnnalla ja saastuttavat isanUtkasviensa vedesta kohoavat lchdet. Kirjalli
suudcn mukaan meill~ on aikn isemmin tunnettu Doassansieae-alaheimon cdusta
ji sta vain D. alismatis (N c e s) Cornu, joka verra ttain ylciscna esiintyy 
Alisma plantagossa. Nykyatl n tunnetaan Suomessa 8 HimHn sicn iryhman cdus
taja(l, joista erityista huomiota nnsaitsevat seuraavat kolme lajia : D. sagittariae 
(Westend) C. Fisc 11, tavattu Sb:ssa ja Tb:ssa Sagittaria natansissa , joka main!
tulle sienelle on uusi istintl:tkasvi, Burrillia limosellae (Kunze) L i r o, jol<a 
eHH! Limosella aquatican lehdlsslt, ja jonka toht. L. yhdessa yliop. Putkosen 
kanssa oli tavannut MantsiWtn Andersbcrgissa ja jol~a oli huomattu kuuluvan 
sukuun Burrillia cil<l! Doassansia, johon · se tl:than saakl<a oil viety, ja Tro chya 
lemnae (Set c h e II) Sydow, jokn ennen oli tunnettu vain Pohj .-Ame riikastn, 
mutta myos meilla tavattu Spirodela polyrrhizassa parista paikasta Ab:ssa . 

Toht. V. Au c r kasittcli csitelmassaan cras tl:t tulvamaiden so!stumisilmi{jU1 , 
joka on tavallincn varsinkin Lapin suurten jolden varsilla. Soistumisen mlUirll 
riippuu etup:tltssa siita lietteesUI, jota jol<ien tulvavesi vuosittain ku!ettaa muka
naan, silllt solstumisen varsina isct aiheuttnjat rahkasammalet kuolcvat lietteen 
vaikutuksesta. Sittlvastoin sellaiset maat hclpostl soistuvat, jollle ei laskeudu 
lieteWL Seka lietteesHi etta jokiveden morfologisista vaikutuksista muodostuu 
rannoille virran suuntaisia valleja, joiden taakse ker~ti ntyy vetHL Kun tulva 
l!etteineen ei eniHi saavuta vallien takana olevia notkoja, alkavat nilmll soistua. 
Varslnkin plenten jokien rannoilla on korpia, jotl<a yha edell een voivat soistun 
rltmeiksi jn nevoil<sikin. Myoskin ovat kulttuuritoimenpiteet syyplttlt suoniittyjen 
ja vars. solden Jeviamiseen, sill l! luonnonniittyjen jarjettomlt ll i1 niittitmise lHt mai
den ravintosuhteita hclkonnetaan, jolloin rahl<asammalet alkava t muuttaa niittya 
nevaksi ja korpea rlt meeksi. Myl}s rnetsanrais}\aukset ovat suuressa malt rln 
edisUineet seldl. tulvaniittyjen etHI varsinldn soiden lcviamlsH\. Osoitcttiin tapaus, 
jolloin sammalettomien tulvamaiden levil!minen tapahtui joen vartta pitkin ylos
pain sitlt mukaa kuin joki yhli enemm1tn syopyy turpeen ja hi el<an alia olevaan 
murtosoraan. Tama hnomattava ilmio johtuu si!HI, cWi jocn syopyesstl syvemmas 
maahan paljastuneen murtol<ivlsoran ja sitl:1 peitHivlin hi ekan raja joen uomassa 
siirtyy ylemmlts virtaa vastaan, jolloin l!etem i:Htra lisal:t ntyy ja sen levenemisala 
siirtyy sita mukaa ylcmmas, silUi murtokivisorasta irtaantuu pl:Hiasi<~llisin solstu
mista esHtvll llete. Tulvamaiden soistumiseen vaikuttavat myos hyvln suuressa 
maarassl! ne veslmMi1rat, jotka vnluvat jokiin ymptlroiviltll kankailta tai soiltn. 
Jllrvien umpeen kasvukin esiintyy monine mieltl! kiinniWivine piirtcineen suh
teellisen yleiscnu tulvamailla. 

Maisteri Yrjo Ii u k kine n, selosti v:ina 1912-19 tekemi ~nsa havaintoja 
maassammc apilalajeilla eHlvi s t~ . erikoisesti n ~U den siemensatoa vahentMvistll 
1uhohyonteisista. Seuraavat malnittiin: - 1. A pi Ian r a k k o j a I k a (Artho
thrips satices Hil l.), jonka toui<at e!Mv~t kukkamykerO!ssl:l. aihcuttaen lmkkalapa
koita ja kuklda vioittamalla kukinnon osittaisen tai tttydelllsen kuoleutumlsen. 
Apilarakkojalan tuhoja meill li ci aikaisemmin ole huomattn siita huolimatta, etta 
laji on EteHi-Suomessn yleinen EteHt-Pohjanmaata myoten. Hyont lsen puuttcelli
sesti tunnettua kehltysUl ja elintapoja selostaja oli tarkemmin tutldnut. - 2. A p i· 
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Ian k or v a k c k a r sa k as (Pizytonomus nigrirostris Fabr.) on mcilla yleinen 
ja vanhastaan tunneltu laji, jonka tuhoja ei my<:>skaan ole meilla" aikaisemmin 
havaittu. Sen toukat clavat apilan korvakkeissa, joidcn sisassa kehittyvat lehtien 
ja kukintojcn aiheet nc havittavat, niin etta apilanurmi kay harvakukkaiseksi. 
My<:>s aikuiset hy<:>nteiset vahingoittavat kasvia seka munanlaskullaan etta muu
tenkin lehW! ja kul<kia silpomalla. - B. Edellisten veroinen on muuan aka m a
sua ski, jonka toukkia csiWija ali tavanntit hyvin ylcisina havittamassa apilan 
kukkien siemenaiheit(). Lajia ei ole vieHI tarl{emmin mtHiratty, mutta todenn a
l<oisesti se on a pi Ian aka mas a ask i (Dasyneura leguminirola Llntn.) , 
maallemme uusi laji, joka Pohjois-Amcrikassa on hyvin tunnettu apilan tuholai
sena ja joka pari kertaa tatl1 cnnen on tavattu Euroopastaldn. Lienee maassammc 
Jaajalle levinnyt, csittajii oli sen tavannttt useammista paikkakunnista Lounais
ja IH1-Suomesta seka Hameesta ja Etelli-Pohjanmaalta. - Muina H!rkeamplna 
apilaa vahingoittavina lajeina esitcttiin, paitsi ylciscsli tunnettua a pi I aka r sa
ka s t a (A pion apricans Herbst.) m a r j a I u d e ( Dolycoris baccarum L.), 
joka on maassamme hyvin yleinen useita kasvilajeja ahdistava tuholainen, scka 
muuan cnnesUUin vahinkohye>nteisena nahtavHsti tuntematon saki n kant a j a k o i 
(Coleoplzora sp.). Edellisen toukat ja aikuisct imevat kukl<alapakkoa seld! nuoria 
palkoja, jalkimaisen toukat tunl<eutuvat kukkien sisaan havittaen siemenaiheita. 
Valtemman tl:1rkeina ja tilapaisina csitettiin n i itt y 1 u t c e t (Lygus spp.), eri
naisia lehtikirvalajeja (Aphididae), muuan sinisiipi (Lycnena) 
ym. - Yleensa havalnnot olivat osoittaneet sen va llitsevan kasltyskannan vaa
raksi, jonka mukaan · ei tullolaisilla maassammc olisl sanottavampaa merkitysta 
apilassiemenkatoihln. · . 

Maist. Einar i Mer i k a 11 i o ilmoitti painettavaksi valmistamansa jul
kalsun • Kol<aelma suomalaisia lintujen nimia •. Kolwelma oli tulos 12 vuoden 
lmluessa melkein tasaisesti koko maassammc tehdyista linnunnimikerayksisHI 
kiisittaen yhtcensa yll 900 tietoa. Taydennykseksi oli mukaan liitetty rnyos 
kirjallisuudessa esiintyneita nimikolwelmia, jotka kasittivHt n. 26 O/o koko nimi
mlUirllsta. Nimet oli . P ~Hlasiassa keratty 175:1W eri kansanmiehelta. Keskimaiirin 
oli tietojcn lui<umaara henld!Oa lwhti llihes 40. Runsain yhdeWi henkilolta saatu 
maara eri lintulajien nimia (Hatunen llaapavedelta) nousee 107:a:tn. Kaikldaan 
kokoelmassa on kansan l<ayttamia nimH! I 79:lle eri lintulajillc n. 300:sta Suo
messa kaikkiaan tavatnsta. - Karttojen ja kuvien avulla esitettiin 15:n eri 1:-ljin 
nimialtteita, joissa m. m. kavi ilmi, etut toisct lajit ovat yleisnsti tunnettuja, 
toiset taas vahan, toisi lla on yli koko Suomen sama nimi, toisilla on sangen 
kirjava nimisto. Sama nimi saattoi esiintya aivan samanlaisena kaikl<ialla (esim. 
harakka) tai monina palkallisina muotoina (kusangasta yli 30 muoto(l). Toisilla 
linnuilla saattoi erottaa suuremman tai vahemmHn mHaran usein jyrkasti toisis
taan eroteltuja nimialueita, csim. merilinnulla (Oidemia nigra) merilintu-, nurka
jainen-, mustalintu-, mykka-, alii- ja meriteeri-a lueet). Edelleen nimialucct snat
toivat osoittaa linnun levenemisalueen maassamme tai sen muuttoreltin, vielapl1 
asutushistorlallisia seikkoja. Useimmitcn ovat klrjallisuudessa k~ytetyt nimet 
samoja kuin kansan kl!ytu!m~t. mutta ptlinvastalsiakin tapauksia on runsaastl. 

Johtokunnan chdotuksen mul<aiscsti seura palltti s t i p en d e i n ~ j a k a a 
ensi kes~isia tutkimuksia ja • retkeilyja varten 1000 mk. Hakemukset tyosuunni
telminecn jMtetl!an puheenjohtajalle viimeisUUin 10 p. huhtikuuta. - Samalla 
puheenjohtaja ilmoitti, ettM henkilo, joka ha luaa pysytl tuntemattomana, scurlln 
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l<aufta jal<aa 3000 mk. stipcndcil\si retkcilijoillc, jotka cnsi kcsana sitou tuvat 
kcraamaan luonnon!Ji storialllsia l<okoclmia Turun yllopistolle. Namaki n stipcndit 
hactaan puhccnjohtajalla huhtil<uun 10 p:al:! n mcnnessa. 

Toht. K a a r I o L i n k o I a ilmoitti, cWI uusi (lwlmas) painos prof. ElfvingitJ 
,Vanamon l<irjoja"-sarjassa ilmestynecsta .. Kasvitietcen oppikirjasta " oli tc
keilla seka l<ysyi lmstantajan puolesta, mita vaatimuksia seuralla ma!Jdolliscsti 
oli si uuteen painoksecn nl:!hden. Puheenj ohtajan ehdotul<sesta scura p1Hi tti olla 
vaa tlmatta miHHin maa rattya korvaussummaa, mutta ilmoittaa kiitollisuudclln 
ottavansa vastaan, mita kttslantaja hyvantahtoisesti haluaa antaa. 

Yliopp. Yrj6 R a i n i o lahjoitti seuralle .5000 pi steen suuruisen vaatimukscn 
Iielsingin Kasvlvailltoyhdistyl<sessM ja toht. Kaarlo T c r as v u or i seuran kirjas
toon julkaiscmansa tutkimuksen .Muistiinpanoja Pohjois-Savon luonnonnlilyisW'' 
(S ttomen maataloustieteellisen seuran julkaisuja 4:s vlhko 1920). 

Uudeksi jascneksi valittiin professor! G. K om p p a. 

Societas pro Fauna et Flora fennica. Seman kuukausiJ<okoukscssa 
huhtil< . 10 p:nii paatettiln retkcilytolminnan avustamiscksi ensi kesa n ~i jal<aa seu
raavat matkas tlpcndit : pastori 0. Kyyhkysellc l<asvimaa ntietee llisia tutkimuksia 
varten Keski -Kainuunmaalla 1 ,OilO mk., yliopp. M. Kotilaiselle kasvitl etcc lli sHl, 
clenkin sammal-ckologisia tutkimul\s ia varten EnontekWn Lapin luotcis-koll<assa 
3,000 ml<., yliopp. 0. Eklunclille kasvistotutklmuksia varten Korpoon saaristossa 
500 mk., yliopp. B. Olsonillc saman tapaisia tutkimuksia varten Kemioss!i 300 ml<. , 
mnist. E. Meril<a lliollc Pohjois-Suomen linnustoa koskevien tutkimuksiensa jatka· 
miseksi 600 mk., toht. I. Iiortllngi lle lin tutietce llisHi tutkimuksiansa vartcn cte
!Hiscssa ull<osaaristossa 300 mk. ja yliopp. I. Iiildenille sa mantapaisia tutkimuksia 
varlen, etenkin Jaakkimassa 300 ml<. 

Rehtorl M. Brennerin puolesta luettiin hanen laatimansa ldrjclm ti, jossa 
hii n keboitti Seuraa ryhtymaa n toimenpitcisiin sellaisten huomattavien, sie ll a 
UW!Iil mctsissa mme kasvavien, usein .epamuodostuksiksi" tucttujen yksi tyis tcn 
puumuotojen suojelemiseksl lmin k~Hirmelwusen, l<aarmemannyn, Betula RirlHI 
Iensis- ja Alnus lobulata-muotojen y. m., joita taloudelllscsti arvottomina uscin 
kaacletaan sijan sn;:tmisel<si muutle metsl!l<asvullc, mutta jotka tictee llisessM l<at 
sannassa voivat olla vars ln mielcnk i!ntoi sia . Yhtycn ldrj clmassa es it ettylhin 
nak5kolltiin Seura paa tti jaWH1 johtokunnan toimel<si rylllyn sensuuntnisiin toi
menpiteisiin ){uin lira B. oil toivonut. 

Seuran julkaisuillin ilmoi tctti in scmaavat ld rjoituksct: A. Laurin, Alvdals
lund er i mellersta Osterbottcn ; I. I-Jortling, Die Omithofauna der egc ncl von 
Pickala (Kirchspiel Sjttnclea), cin B~itrag zur Kenntnis cler Vogel Siici-Finlands; 
V. Jt!i:lsl<e!Hinen, Ober di e Nahrung unci Parasitcn der Fische des Laclogasces. 

Maisteri V. Pesola l\ertoi Ruotsln kasvlti ctcelllsen yhdistykscn viimc kcsan li 
. tckcml1sta rctkeilysUI Skooncen, johon retkeilyyn han oti saan ut tilaisuudcn ottaa 
osaa, kuvaten e5i t e lm~ssaan l~h emmin Etell1 -Ruotsin komeata Iehto- ja niitty
l<asvillisuutta ja csittacn lopuksi Sc t1rall e se n toivomul<scn, ctut HlmHI<ln vastcdes 
j ~lrjestaisi kesaretl{cil yja joillinl<in rna :~ mmc edu staviin seut ui hin . - Malstcrl 
E. Mcrikallio pit! usc illn kartoilla va lai stnn csitc lm;tn snomcn l<i eli sistH lintu
nimisUl, joista hi:i n nuin I 0 vuoclen kuluessa oli maamme cri osista l{crMnnyt 
700 nime~ k1t sitHiviln kolwclman . Lis1tksi l!ra M. toi nay tt ci ll c sa rjan lintuja, 
joll<n htl n oli kons ·rvoin ut ruislwttamal la niiltin formalini -arscnil<l<i-liuos ta ja joi -
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den muoto ja hoyl! en isto oli Hiten hyvin s~ ilynyt. Esitelmoitsij all a oli menetcl
mastaan 12 vuoden lwl<emus ja pit! siUI monessa tapaul<sessa suositeltavana 
sa i lytyskcinona. 

Toht. I I. Lindberg esitt! seuraava t huomattavat kasvit: Arabis arenosa 
(Rusl{elasta, K. Linkola 1914 ja Kotl<asta K. J. Valle 191 8), luultavasti jo aikai 
semmin saapun ut ma;J hamm e, vaikkei ennen tavattu ; Utricularia intermedin X 
vulgaris (U. biseriat:l n. hybr.) Sulstamosta, Kajaanista, Suomussalmelta ja Kuola
jarve!Ui; Atropis-muotoja, m. m. A. p!tryganodes Kantalahdestn, uusi Wiisen 
Fcn noska ndian kasvistoll e, csitelrnoitsij an loyUima 1913; Koeleria gracilis Lapp
vikin•Jasta uspa ikalta (W. Schol!in 1919). Pomorin Karjalasta ker;itty ja lwlwcl
miin !(. cristata- nimlsenH liitctty laji on K. grandis. 

Maistcri I<. J. Va ll e ilmoitti , etta Aesclzna serrata nimista sudcnlwrcntoll 
ol i nykyaa n naarasyksiloiUtkin tavattu Suomesta. Tama iso,. aikaisemmin vain 
Sipcriasta ja Kirgiisiarolta tunnettu laj i on huomattu Mcrimaskussa, Tammisao
rcssa, Snappcrtunassn, Espoossa ja I Iclsin gin luona. Edclli sen ticdonannon joh
dosta maisteri J . Kivcnheimo mainitsi eraan, taman sudenlwrcnnon clamantapao 
koskevt~n havainno11. 

Uusiksi jaseniksi va littiin rnaisteri I I anna Lappalainen ja yliopp. K. E. 
Sundstrom. 

Scuraavn kokous pidetaan lauantaiua toulwkuun 8 p:n a. 

Toimitukselle Hihetettya kirjallisuuUa. 

Aikakauskirjoja ja -lehtitt: 

Elaintcn Ystava 4; Finlands Jakttidskrift 3-4; Mehilainen -1; Metsamlcs ·I ; 
Metsataloudellincn ail<akauskirja ; Puutarha 3 ; Suornen K(l lastuslchti 1- 2; 
Suomcn Kasvatusopilliscn Y. lldistykscn aikak<Htskirja 1-2; Tapio 3; Terveyden
lioitol ellti 1-4; Virittaja 1-2. 

Luonnon Ystliviin seuraava n.·o ilmestyy lokakuussa. 

Sis a II y s: Suomalaisten kasvlnnimicn tahanast isct kerayksct manmmc 
eri senduilla (1 kuva), ldrj. K. Linkola. - Ifieman koristusl<asvicn historiasta 
Orimattil (ln piUlj iissa, l<i rj . A. A. Parveh - Hiu l<an kasviemme levenemistie
doista, kirj. 0. Kyyhl<ynen. - Kirjallisuutta . - · Pieni~ tietoja. - Uutisia. -
Kol<aul<sia. - Toimi tul<sel le lahcte tty;i kirjalli suutta . 
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Tamtt aikakaus1ehti ilmestyy kuutena vihkona, joista kolme jnetaan kevttt
lukukaudella, kolme syys1ukukaudella. · Se on tllattavlssf! kaiklsta posti
tolmlstoista maa11a sek:t suoraan toimltukselta. Vuoslkcrran tilaushlnta on 
8 mk. Tolmituksen osoitc: Helsinki, Konst;.mtinin l<atu 16. Puhclin 83 17. 

Miksi harvinaisia puita on suojeltava. 1) 

K. Unkola. 

Painvastoin kuin eteHiisemmissa maissa, kasvaa metsissamme 
useimmiten vain hyvin harvoja puulajeja. Ainoastaan mantyja, 
koivuja, lmusia ja leppia niissa yleensa tapaa, katsoipa minnepain 
hyvansa. Harvakseltaan nakee joukossa sentiHin useinldn haapaa 
ja raitaa seka pieni~i pihlajoitakin. Tuomen alyaa metsissa si llo~n 
Hilloin puronvarsilta tai lihavilta rinnemailta, ja rannoilla tai lwrpi
metsissa huomaa toisinaan tervalepan ja kaunislehtis n halava
pajCJn. Mutta si inapa ne ovatkin kaildd puulajit, joita rnetsien 
samoilija meilla yleensa joutuu nal<emaan. 

On senUiiln maassamme seutuja, joissa voi rnetsH vaellul<silla 
kohdata. muital<in puita. Etela- ja Keski-Suomessa lienee mell<ein 
jokaisessa pitajassa joku paikl<a, missa 1 e h m u s eli n i i t1 i
p u u kasvaa villinH metsapuuna. Mutta sil<si harvinainen se on, 
etteivat Hihestulkoonkaan kaikl<i ole sita metsassa nahneet. Ja 
viela harvemmat ovat saaneet pysahtya metsassa ihailemaan 
v a a h t e r a a, p a h k i n U p e n s as t a, j a I a v a a tai sa a r
n i a, joita kuitenkin niiUildn l<asvaa meilla pail<otellen tod lli sina 
metsapuina, Iwten myos t a m m e a, jol<a etclaisimtn 1issa Suo
messa toisinaan muodostaa ihania tammistoja makirinteisiin. 

Kail<l<iin naihin n. s. jaloihin puulajeihin jokaisen huomio 
niita metsissa tavatessa kiintyy. Mutta on metsassa tavallistenldn 
puiden joukossa se llaisia, jotl<a herattavat mielenkiintoa. I ahinna 

1) Tl:lm l:l 1<irjoitus on julkaistu rnyt5s .Pellcrvossa " 19:20, n:o 11 - 12. 
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ovat naita sellaiset, jotl<a lehtiensa erilaisuuden, oksiensa poikkea
van asennon, suurten pahkojensa t. m. s. kautta pisUivat silmaan. 
Niinpa koivusta ja lepasta joslms, vail<ka hyvin harvoin, on tavattu 
yksiloita, joilla lehdet ovat syvalti jakoisia, mell<ein l<esl<isuonta 
myoten, ja jotl<a tekevat noiden puiden lehvaston hyvin koristeei-

.Jiseksi. Kuusesta kasvaa . siella taalla n. s. kaarmekuusia, joiden 
oksat ovat melkein tai aivan haarattomia ja riippuvat puusta kuin 
mitkal<in kaarmeet, antaen puille oudon Ieiman. Suuripahkaisia, 
omituisesti haarottuneita y. m. s. yksiloiUi tapaa useammista . puu
lajeista ja ne vetavat aina huomion puoleensa. Puhumattakaan · 
jattilaiskokoisista puista. joiden paksuutta melkein jokainen aivan 
vaistomaisesti mittailee ja antaa ajatusten samalla viivahtaa men·
neissa ajoissa, jolloin tallaisia metsanjattilaisia kasvoi metsikoissa 
yleisesti. 

Luonnonystavan on mieluisaa nahda, milia erikoisella har
rastul<sella kansamme yleensa suhtautuu l<aikkiin harvinaisiin pui
hin. ,Isa toi kerran kaukaa metsiis_ta ulkomaanpuun oksiau tai 
, naapuritalon haassa kasvaa auto puu" kertovat jo ' lapset, jos 
heilta kyselee seudun harv.inaisia puulajeja. Ja vanhemmat hen· 
kilot osaavat yleensa tarkl<aan selittaa, missa ovat lehmuksen, 
vaahteran tai muun harvinaisuuden metsissa nahneet. ,Niin ja 
niin manta askelta sen ja sen lammen itapaasta on maen alia 
kallionkupeessa pari lehmul<sentuhjoa" ja , kun viimel<si siita ohi 
kuljin, kavin katsomassa, vielako kasvavat, mutta en loytanyt; 
lienevatko halonhakl<aajat kaataneetu. Tahan tapaan lmulee tavai
lisesti selitetHivan. Tama, samaten kuin l<otona sailytetyt naytteet 
puuerilwisuuksista osoittavat, kuinka avoin kansan mieli todella 
on luonnonilmioille ja kuinka herkka se on tajuamaan mielen
kiintoisuutta kaikessa harvinaisessa. 

Mutta silti ei noita ha.rvinaisia puita suojella. Painvastoin. 
Puhumattakaan siiHi, etta paaosa niista on luonnollisista syista 
havitetty 'viljelyksia raivattaessa, tapaa jaljellaolevatldn useimmiten 
enemman tai vahemman silvottuina: oksia on katkottu, rungosta 
on · kuorta kiskottu tai on sita kirveella veistetty; useimmiten ovat 
puut kantovesoista kasvaneita, nayttaen, etta puu aikoinaan kaa
dettiin tyvea myoten. 

Osaksi tama raiskaaminen johtuu siita, etta nuo puut ovat 
soveliaita luokeiksi tai kengannaulojen tekoon, niista saadaan hyvia 
saunavastoja, kuoresta koysitarpeita j. n. e. Mutta useinkaan Uima 
puiden vahingoittaminen ei johdu hyodyn tavoittelusta. Hyvin 
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usein se on vain huvittelua harvinaisuul<silla: pojat ylpei levat lntl
l<iessaan pyhailtaisin l<ylalla Iehmus- tai vaahteral<eppi kasissaan 
ja karjatytolle on niin mieluisaa lehmanhakumatkoi lla hypistella 
l<asissaan lehmusvihkoa, kunnes sen unohtaa tiepuoleen; ja halon
hal<l<aajan tekee mieli l<atsoa, milta vaahteran puu veistettyna 
nayttaa tai juol<seeko siita kevaisin mahlaa kuin koivusta. Sita
paitsi talvinen halonhakkaaja kaataa lehdettoman harvinaisen puun 
muiden muassa, tuntematta sita mil<sildHin erikoisel<si; kesalla han 
sen kentics saastaisi. Valitettavasti on niiUikin, jotl<a pelkastaan 
pahanteon halusta repivat tai kolhivat puheenaolevia Iuonnon-· 
csineita. · 

Tama harvinaisten puiden raisl<aaminen ei ole suinkaan eri
koisesti meidan maallemme ominaista. Painvastoin se on ollut 
yleista kaikl<ialla muuallaldn ja on osal<si vielakin. Vasta myo
hempina aikoina on muutos tapahtunut. Siell a, missa havitys 
ehti pisimmalle, missa harvinaisista puista oli enaan vain rippeita 
jaljella ja missa kansansivistys samalla yleensa oli noussut lwr
l<ealle, siell a havahduttiin yleisesti huomaamaan tarl<eys suojella 
niita vahaisia j;Hinnoksia, joita luonnon allmperaisistii harvinai
suuksista oli jaljella. 

Nain taytyy meillakin tapahtua. Muidenldn kuin yksityisten 
luonnonystavien on herattava tajuamaan, mildi arvo noilla metsien 
erikois luontoisi ll a puilla on tai voi olla. Ja sitten on niita hei
Hilla huolella ryhdyttava vaurioilta suojaamaan. 

Kuten edella huomautettiin, on kansassamme aivan yleisena 
suuri mielenkiinto luonnon harvinaisuuksiin. Ta~a harvinaisuuk-, 
sien, erikoisuul<sien harrastusta on lwulujen ja yleisen valistus
toiminnan avu lla kehitetHiva siihen, etta jokainen seutu, jokainen 
maanomistaja, jonka mailla kasvaa puulajeja tai puumuotoja, joita 
ei muilla ole, ymmartaa nauttia siita niin, etta niiden suojelemi
seksi jarjestetaan erityisia varokeinoja (aitaul<sia ympari, nimitau
luja, raiskaamiskieltoja t. m. s.). SenUihden, etta puu on niin har
vinainen, ainoalaatuinen, on se oleva l<uin pyha puu, johon ei 
kajota, vaan jota paikl<akunnan ylpeytena muille naytelliUin. 

Ja kun vaahtera tai jalava tai saarni taten saa kasvaa rau
hassa, vahingoittumattomana, sill oin se ptiasee l<ehitUimaan ttiy
teen kukoistukseen koko viehiitUivan lehtevyytensa, joka raiska· 
tussa puussa vain vaillinaisesti ilmenee. Silloin siita tulee kau
nistus, joka pysahdyttaa kulkijan ih ai lemaan eteHimaisen rehevlia 
lehkavuutta. Ja se painaa varmaan ajanmittnan monen mieleen 
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jalostavia luonnonkauneuden kuvia. Jollei tuollainen puu ole 
lmunis, vaan muuten vain erikoinen, vaikuttaa se silti mieleen 
kasvattavasti; se herldstyttaa silmaa luonnonilmioiden tarkkaarni
seen. Ja slella, missa mieli on kypsynyt _herkaksi luonnonkau
neul<sille ja luonnonihmeille, siella versoo helposti rakkaus lwko 
siihen seutuun ja lwko siihen maahan, missa noita ih_astelun esi
neita on lapsesta asti tottu nut nakemiHin. 

Harvinaisia puita on saastettava ja suojeltava viela senldn 
vuoksi, etta ne tieteellisclle tutkimukselle ovat usein korvaamatto
man arvokkaita. Esimerkiksi jalot puulajit ovat taalla meikalai
sissa oloissa yleensa arkoja etelanlapsia, jotka l,asvavat vain par
hailla paikoilla, valaisten asiantuntijalle lmsvinseutunsa jossain 
rntUirin erikoisia luonnonsuhteita. Tutkijalle ne, samaten kuin 
eraat niiden juurella kasvavat ruohot ja pensaatldn, toisinaan i<er
tovat entisista lampimammista ilmastollisista ol.oista, joiden valli
tessa ne paasivat nyl<yisille erillisille kasvupaikoilleen etelasta lml
kemaan. Ja monta muuta seikkaa ne voivat jo nykyisille tutki
joille valaista; ja vastaisille tutldjapolville ne ken ties selvittavat 
monta ldiytannollisestikin tarkeaa ongelmaa. Naiden tulevien pol
vien varalle niita olisi sailytettava. Jall<ipolvet meita kiittavat, jos 
sen teemme. 

Paitsi yksityisia harvinaisia puita, olisi mahdollisuuksien 
mukaan yritettava rauhoittaa edes pienempia metsikoitakin. jotka 
harvinaisen suuren ikansa ja aluskasvillisuuden rehevyyden t. m. s. 
kautta naytUivat olevan kuin viimeisiii jaannoksHi aarniometsisUi, 
joihin esi-isa~me aikoinaan alkoivat raivata viljelyksia. Tuollai
set pienet rauhoitetut metsil<ot ne olisivat kuin muistomerl<keja 
noilta kaukaisilta ajoilta, joiden jall<een varsinl<in metsa-alamme 
ovat su'unnattomasti muotoaan muuttaneet. Samalla ne olisivat 
vaatimattomia muistomerkkeja maamme ensimaisten viljelijain kun
nioitettavalle muistolle. 
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Pohjolsmaisista Taphrina-lajeista. 
T. 1. Hintikka . 

Useiden myl<ologien, Sad e be c k'in, J o hans so n'in, R o
s t r u p'in, E I i ass o n'in, J u e l'in, P a 1 m'in y. m. tutl<imusten 
kautta ovat tiedot pohjoismaissa, varsinkin Ruotsissa esiintyvista 
Taphrina-lajeista tulleet laajennetuiksi, ail<aisemmin tunnetuihin 
.verraten lukuisat nailla alueilla esiintyvat lajit selvitetyiksi. 

Suomessa tavatuista ~ taman loissieniryhman lajeista on kylla 
hajatietoja Societas pro Fauna et Flora Fennican Meddelanden
sarjassa, Luonnon Y sHivassa, l<asvitauteja ldisittelevissa kirjoitel
missa ja oppaissa y. m., ja julkisiin kokoelmiin on jonkun verran 
keraytynyt naytteita eri maalmnnista. Mutta kun on aivan var
maa, etta monet viimeaikoina muualla selitetyt uudet Taphrina
lajit, varsinkin pohjoiset, ehl<a myosl<in - ainakin toiset - ete
laiset oval maastamme loydettavissa, ja kun monet taman suvun 
lfijit esiintyvat puistojen ja hedelmatarhojen puiden tuhosienina, 
sellaisinaan mielenldintoisina, olen edellamainittujen tutkijain mu
kaan laatinut retkeilijoiden ja kerailijoiden osviital<si seuraavan 
lyhykaisen yleiskatsauksen Uihan saakka pohjoismaissa tavatuista 
Taphrina-lajeista. Lajit ovat siina ryhmitetyt isantakasvien mukaan, 
kuten nc muutenkin luonnollisimmittain jarjestyvat. Sienten mikro
skopisiin tuntomerkl<eihin ei ole huomiota kiinnitetty, mainittu vain 
ne muutokset, joita nama loiset isanHikasveissaan aiheuttavat. TUI
Jainen selvitys lienee vallan riitHiva keratHlessa niita tarkempia 
mtiarayksiii varten. 

San an j a I o iss a esiintyviit seuraavat lajit: 
Taphrina Vestergrenii - isantiil<asvi Polystichum filix mas. 
T. filicina P. spinulosum. 
T. lutescens , P. thelypteris. 
T. Wettsteiniana Aspidium lonchitis. 
Kail<ki nama lajit muodostavat lehiiin pienHi, pyoreita, raldw-

maisesti kohonneita pullistumia, jotka itiOpussien avauduttua ovat 
harmahtavan jauheisia, Himtln jalkeen tummanrusl<eita. T. lute
scens on tavattu toistaisel<si vain Tanskassa. 

J a I a v a-lajien (Ulmus campestris, montana ja effusa) lehtiin 
aiheutfaa Taphrina Ulmi laikkuja ja pullistumia. 

K o i v u-lajeissamme esiintyy kolwnaista neljiitoista eri Ta
phrina-lajia. 



82 Pohjolsmaisista Taphrina-1ajeista. 

Yleisimpia niista ovat T. betu/ina, jonka aiheuttamia ovat 
hieskoivujen yleisesti tunnetut t u u 1 en pes at, joissa lehdet ovat 
vain vahan deformoituneet, seka T. Janus, , joka l<evatl<esasta muut
taa hies- ja rauduskoivujen taimien lehtia tai suuria osia niista 
punaisiksi, usein poimuisiksi ja kurttuisil<si. 

L e h t i I a i I< k u j a aiheuttavat viela lajit: 
T. Betulae - rauduskoivussa; laikut vaaleita kellertavHi ; 
T. auctumnalis - hies· ja mahdollisesti rauduskoivussa; lai-

kut punervia tai punanruskeita; 
T. carnea - hies- ja vaivaiskoivussa ja niiden pohjoisissa 

sekam1.;1odoissa; arktis-alpiininen laji; 
T. Willeana - pohjoisten sekamuotojen (B. alpestris Fr.) 

lehtiin suuria, poimuisia, kellerUivHi lautumia. 
Verso· deform at i o j a aiheuttavat: 
T. lata - hieskoivussa, vain vahaisia ja vaikeasti huo· 

ll)atbivia; 
T. lapponica - hieskoivussa ja pohjoisissa sekamuodoissa 

latvaosien deformatioja; 
T. Lagerheimli - hieskoivussa; harvinainen, vain kerran 

tavattu Ruotsissa; , 
T. bacteriosperma - hies- ja rauduskoivussa; muuttaa ver

sojen lehdet kellanvihreiksi j~ normalista suuremmiksi. 
Varsinaisia t u u I en p ~ s i a muodostavat vie Ia lajit: 
T. alpina - vaivais· ja rauduskoivussa; tuulenpesien lehdet 

vaalenneet; . 
T. nana - vaivais- ja hieskoivussa seka niiden pohjoisissa 

sekamuodoissa; lehdet l<ellervan vihreita; 
T. turgida - rauduskoivussa,; keski-eurooppalainen laji, mutta 

Ruotsissa esiintyy Etela-Norrlantiin saakka. 
T. splendens - hieslwivussa pi~~ia, tyypillisia tuulenpesia. 
T. alpina ja nana ovat molemmat alpinisia lajeja. 
L e p p ii·lajeissa aiheuttavat: 
T. media - tervalepassa harsuja tuulenpesHi, joissa lehdet 

normaalista suuremmat, nuorena kauniin vihreita, varhemmiten 
ruskettuneita; 

T. Tosquinetii - . tervalepassa, lehtien suurenemista ynna suu
ria, poimuuntuneita laikkuja; 

T. Sadebeckii - tervalepan i.a sekamuotojen lehtiin harmaita· 
keltaisia laikkuja, jotka harvoin . ovat kool<kaammat kuin 1 em 
Japimitaten; 
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T. epiphylla - harmaassa lepassa ja selwmuodoissa tuulen· 
pesiti, joissa lehdet ovat heikosti deformoituneet, harmahtava
pintaiset; 

T. alni incanae - seka harmaan- etta tervaleptin emilehtien 
ja -norklwjen suojuslehtien deformoitumista. Vuoristo- ja meren
rantalaji. Muutamista loydoista paattaen esiintyy nahtavasti meil
lakin pitldn rannikkoseutuja. 

V a I k o p yo kiss a (Carpinus betulus) tavataan tuulenpesia 
muodostava 

T. carpini-laji, jol<a P a I m'in mukaan esiintyy , varmasti 
kaikkialla, missa isantakasvia l<asvaa", ja voitanee se ehl<a tavata 
meikalaisten puistojen kituvissa, harvalulmisissa valkopyokeissH. 

Tammen (Quercus robur) lehtiin synnyttaa . ' 
T. coerulescens harmaita tai sinerUivia laikkuja. Laji on ete

Hiinen, tuskin seuraa tammea sen pohjoisrajalle (Biekingesta ja 
Bohuslaanista loydetty; P a 1m turhaan etsinyt sita Kesld- Ruotsista). 
- Mahdotonta ei liene, etta se voisi esiintya meikalaisissa tam-
mistoissakin. · 

Poppe I i en (Populus balsamifera, nigra, pyramidalis, moni
Lifera) lehtiin muodostaa 

T. aurea ral<lwmaisia deform.atioja, joiden alapinta on kullan-
keltainen. NahHivasti l<ollektivi laji. 

Tavallisen haavan norkoissa elaa: 
T. Johansonii, emilehtHi suurentaen ja keltaisil<s i · muuttaen; 
T. rhizophora hypertrofioi sama1Ja tavoin Populus alba'n 

emeja. 
Prunus-lajien hedelmia pahasti tuhoavat: 
T. Rostrupiana - l<riilmnan (Prunus insititia) j'l oratuo

men (P. spinosa) seka 
T. Pruni - luumun (Prunus domestica) ja tuomen (P. padi), 

muodostaen naiden luumarjoista onttoja, suurenneita, ldiyUintoon 
l<elpaamattomia , pusseja". 

Myos ilmoitetaari viimeksimainitun sienen esiintyvan nuor
ten versojen varsissa, lehtisuonissa ja ruodeissa (sekoitettu Mo
niliaan ?). 

Pal jon taloudellista vahinkoa aiheuttavat rneill a seuraavat 
tuulenpesia muodostavat lajit: 

T. insititiae - luumu- ja kriikunapuissa. Esiintyy sittipaitsi 
viela onituomessa; saastuneet, tuulenpesassa olevat lehdet kaher
tyvat eri maarin aaltoellen; 
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T. Cerasi - kirsikassa (P. cerasus) ja linnunkirsikassa (P. 
avium). J a a p on Sal{sassa tavannut sen tuomestakin. 

T. minor - saastuttaa P. cerasus- ja P. chamaecerasus-lajien 
versoryhmiii; on eteHiinen laji. 

Han hen j a'l k a- eli Potentilla-lajeissa (P. tormentilla,· P. ru
pestris y. m.) esi intyy: 

T. Potentillae, aiheuttaen eri maarin kayristyneita, kellertavia 
tai punakeltaisia versojen ja lehtien deformatioja. 

V a a h t e r o iss a esiintyy myos muutamia lajeja: 
T. acerina- tavallisessa vaahterassa (Acer platanoides), muo

dostaen kookl<aita, silmaanpistavia tuulenpesia, joiden saastuneet 
lehdet jaavat pieniksi. - Tavattu meilHi puistovaahteroissa. 

T. polyspora - muodostaa tatarilaisen vaahteran (A. tatari
cum) lehtien yla- ja alapinnoissa, myos verholehdissa ja kul<ka
perissa aluksi vaaleita, lopulta ruskeita laikkuja. 

, 7: pseudoplatani - esiintyy edellisen lajin tapaisesti vuori
vaahterassa ·' (A. pseudoplatanus). 

Nurmivaahterasta ( Acer campestris) on tavattu pari versoja 
deformoivaa, harvinaista lajia. 

Kuten edeliHolevasta lienee selvinnyt, on Taphrina-lajien jou
kossa monta muotoa, joiden esiintyminen maassamme on erikoi
sen mielenkiintoinen. Kerailijoiden ja retkeilijoiden on naita muo
toja talteenotettaessa huomattava, etta niiden saastuttamat l<asvin- · 
osat on otettava, mildili mahdolli'sta, silloin kun niissa voi tavata 
sienten itiolwteloja, s. o. silloin kun esim. tuulenpesien lehdet, 
koivujen, leppien, vaahteroiden y. m. lehtilaikut tai luumarjaisten 
,pussit" ovat joko harmemaisen tai jauheisen kerroksen peittamtit. 
Naytteet eri osista maata ovat tervetulleita joko He Ising in y I i
opiston l<okoelmiin tai osoitteella: Maanviljelystaloudel:. 
1 in en k o e I a ito s (k as vi pat o I o gin en o sa s to), T i k k uri I a. 
Viimemainitusta paikasta voidaan saada vapaapaketti-osotteita lahe
tysta varten, jo's tama sis~ltaa puistoissa tai puutarhoissa esiinty
vHi muotoja, ja jos siiHi esim. ldrjekortitse ilmoitetaan. 
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. Lisatietoja Pera-Pohjolan tervalepista. 
Veli Rttsttnen. 

Sen jalkeen kun allekirjoittanut v. 1911 kirjoitti Luof!non 
YsHivaan , Tervalepan pohjoisimmasta levenemisrajasta Suomessa" 
(sivu 171), on l<ysymys saanut uutta viriketUi useiden uusien poh
joisempien loytojen kautta, joista muutamista mainitaan viime 
vuosien L. Y:n "Pienissa tiedoissa." A. L. Backman on tehnyt 
yhteenvedon kail<ista Pohjanmaan tervaleppaloydoista (Medd. af 
Soc. pro F. et Fl. Fenn. 45, 1918-1919, s. 47), ja tutkimuksensa 
lopputulok'sena mainitsee, e t t a n e p a i-k a t, j o i s t a t~e r v a 1 e
p a n n y t u s e i m m i t e n P o h j a n m a a I t a t a p a a, o v a t 

e n t i s t e n u m p e e n I< a s v a n e i d e n, s o i s t u n e i d en j a r· 
vi e n r a n t am i a (s. 62). 

Pohjanmaalla on kuitenkin sangen vahan soita, jotka ovat 
syntyneet jarvien tai lampien umpeenkasvamisen lwutta (A. L. 
Backman, Torvmarksundersolmingar i Mellersta Osterbotten, 
Acta Forestalia FenrL I 2, 1.) ja kun tervalepan nykyinen nuo
rennus on eritUiin huonoa Pohjanmaalla (toistaiseksi vain kanto
vesojen avulla havaittua), niin on tervaleppa pohjoisemmilla, var
sin l<in kulttuuriseuduilla perin harvinainen nahtavyys. 

Kun allekirjoittanut kesalla 1919 sai olla tri Backmanin mu
l<ana suotutl<imuksilla Simossa, tehtiin ]lluutamia uusia loytOja, 
jotka vain vahvistivat edella mainittua mielipidetta tervalepan csiin
tymisesta muinaisten jiirvien rantarnilla. Ainoastaan yhdessa kohti 
oli suo umpeen kasvanut merenlahti - sama suo, jolta lmva on 
v. 1911 L. Y:ssa. Viime kesanii (v. 1920) loysin vieHi eraan terva
lepan Simon Syvalahdesta noin 1/2 km paassa merenrannasta ja 
6 m korkeudella merenpinnasta. Yksilo i<asvoi noin 100m paassH 
viela avonaisesta lammesta, Kaai<kurilammesta, harvassa koivu- ja 
peUijakorvessa. 

Kesalla 1918, kun Simon Turvepehlm 0. Y:n tehdassoilla 
Hoikalla- ja Ristisuolla Syvalahdessa aukaistiin vicmHriojaa edelHi 
mainittuun Kaal<lmrilampeen, tavattiin eraassa l\yu nyspail<assa -
entisen, lahes kilometrin pituisen jarvcn rantamalta - hyvin vanldut 
ristiin rastiin l<aatunut murrol<lw, jonka puut myohemmin havait
tiin paaasiallisesti tervalepiksi. Joukossa oli voimaldmasti l<asva
neita runkoja (leveat vuosikasvaimet), joiden diametri oli yli 30 em. 
Puut olivat noin 70 em syvyyde ll H turvel<errosten sisaJIU ja hyvin 
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sailyneita. Karakteristinen kaarna ja lepan pahkurat ilmaisivat 
mika puulaji oli kysymyksessa. Vielapa tuoreeltaan poil<kihaka
tessa oli lepan punaaldn jalella. Ylempana ojan varrella viemarin 
pohjassa oli jotenkin pal<su Phragmites-kerros heti saven tai savi
hiesun paalla. Tama loyta todistaa tervalepan ennen muinoin 
kasvaneen pail<alla melkein puhtaana tervaleppametsikl<ona ja pal
jon yleisempanll kuin nykyisin. - Kail<en kaikkiaan olen viiden 
eri suon laiteeltu Syvalahdesta tavannut tervaleppia ja on paikko
jen nyl<yinen korl<eus merenpinnasta (liittovedesta) 3-8 m, niin 
etta yksildian naista ei ·lwulu nyl,yiseen merenrantaleppakasvustoon. 
Laheisimman tervalepan etaisyysldn lwrkeimmasta merivesirajasta 
on 200 m. 

Mutta toisenlaisenkin tervaleppaloydon olen tehnyt viime 
kesana, joka puhuu vanhan mielipiteen puolesta. 

Kun 14 ja 15 paivina kesakuuta olin mukana lohil<alastuk
sessa Simojol<isuun saaristossa Tiurasenluunnissa ja systemaatti
sesti l<arin jakalal<asvistoa tutldmassa, niin tein hammastyttavan 
loydon. Saaren keskipaikkeilla, etelapuolella, avoimella rannalla 
kasvoi kaksirunlwinen, vanha tervaleppa, joka oli ihan Uiynna 
viimevuotisia "kapryja". Lehdet olivat vasta puo\ikokoisia. Kun 

. cnsi allistyl<sesUi paasin, niin vahan loitommalla, noin 50 m paassa 
eri tahoil\a, nain viela pari tervalepparykelmaa, joiden rungot oli-

, vat paljon hoikempia. Ensin tavatun rungot olivat 20- 25 em . 
Hipimitaten ja puiden pituus oli noin 8 m, latvus tasainen. Tiura
senkrunni on 15- 20 . km paassa lahimmasta mantereen kolkasta 
ja jotenkin vahapuinen kari, meren tyrskyjen temmellysl<entta. 
Sen pituus on vahan yli 1/ 2 lun ja leveys yli 200 m. Lahin l<ari 
on huomattavasti pienempi Moyly noin 3 km paassa; Leiparl:liset 
ja Harkoset, lwuluisat lintuluodot, ovat noin 5 km p~Uissa. -

Tiurasenkrunnissa l<asv.aa yksi kuusi, pieni janisten nakertama 
haavildw, runsaanpuoleisesti pihlaji~. tuomia, leppia, koivuja ja 
katajia. Vahemman on pajuja ja tyrnipensail{otkin ovat k.ovin 
harvoja. Kaikki puut ovat vaarii:i, ja lyhytkasvuisia, karsineet lumen
murroista, jaiden rynnistyksista ja tuulista. Pihlajan lehdet pvaf 
keskil<asvuisina ja vanhempinakin paljon karvaisempia kuin mante
reella. Luonnon anl<aruus nakyy painaneen leimansa muuhunkin 
kasvillisuuteen. Jakalien joukossal<in oli useita lappalaisia lajeja. 
Karin harjukivella kasvoi m. m. Lecidea (Rhizocarpon) oreites 
Wainio ja perin harvinainen Parmelia minuscula (Nyl.) Wainio 
sekn harjun somerikolla Cetraria nivalls Ach. Saaren runnat ova' 

\ 1 
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meten huuhtomia ja on niilla ldvilohl<areiden val ikasvi llisuutena 
Sonckus arvensis v. maritimus, }uncus Gerardi, Agrostis maritima, 
Olaux, Aera bottnica, Plantago maritima, Festuca rubra f. 
arenaria y. m. Tallaisessa ym pari stOssH kasvavat nyt nuudet" 
tervalepat, aluskasvustona harvaa kuolevaa Hippophaes'ta. 

Jos otammc lulmun kaikki tunnetut Pohjanmaan merenranni
kon tervalcppaloydot, Haaparannan Seitten l<arin ldn , niin on niiden 
kasvupaikkojen luku nyt Kol<lwla rt pohjoispuolella G: Ktilvialla, 
Raahessa, Limingassa, Haul<iputaalla, Simossa ja Haaparannalla 
(katso Medd. Soc. pro F. et Fl. Fcnn. 45, s. 48). Jos l<ail\ki saarct 
ja rannikot tutldttaisiin taltH alu eelta, niin luulen loytojen vicla 
l<asvavan, mutta . vain vahan. 

M·ielesUini ei naitakiHin loytajti ole pidetUiva minaan sattu
mina ja vahemman arvoisina kuin mantereen tervaleppaloytoja, 
vaan ·niillekin on ann ettava taysi arvonsa. Pail<at nain Hihella 
vetUi, missa tervalepat nyt rannoilla kasvavat, eivtit ole ofleet 
montakaan vuosikymmenta tai vuosisataa puukasveja }(asvavina; 
onhan merenpinnan pakeneminen UHi ll a vuosisadassa vieHil<in huo
mattavan suuri. HeriHi kysymys, ovatko merenrantatervalepat Poh
janmaalla jatekasvistoa, entiselta tervalcpalle otollisemmalta ilmasto
kaudelta, vai onko niiden allm etsittava nykyisistH etelaisemmistli, 
Itameri-Pohjan lahti- systeemin rannikkotervalepisUi. Toi si n sa noen: 
Kykenisivatko Po.hjois-Suomen tervalepat rannikollakin saamaan 
l<ypsia, itamiskykyisUi siemeniti tai leviaisivatl(o leptit Uialla juuri
vesojen tai Juonnon varaisten, vedentuomien pistol<kaiden avulla 
vai voisilw merivesi kuljettaa turmelematta pill<ial<in matl<oja terva
Jepan siemenia ja talla tavalla saada ete)Hmpanii valmistuneista 
siemenistti syntymaUn yksityisiti terv_aleppia ·sinne tanne pitl in 
Pera-Pohjolankin rannikkoa? Luulen jo ensimmaisen otaksurnan 
olevan oikean. Suotuisina vuosina luulen tervalepan siementen 
kypsyvan, vail<l<a siementen itavHisyytta en olekaan l<octtanut. 
Kolme eri kertaa olen Si mossa tervalepissa nahnyt runsaasti auen
neita l<apryja (= eminorldwja), vi im el<si Tiurasen krunnis'sa. 

Kaikessa tapaukscssa sieUiisi as ia tu li a kol<eilun ju tarl< m· 
man tutkimul<sen alaisel<si; naytUivathHn Pohjois-Suomen terva
lepat vahan toisennakoisiiUi lmin Etclfi-Suomen. Maantietee.Jiisclla 
eroavaisuudellaldn voisi tutl<imuksessa olla sana sanottavana. -
Tassa yhteydessa haluan, viela tuoda esiin havainnon, joka tcrva
leppatutl<imul<sissa on tarkeH. · Kesalla 1917 havitti Melasoma 
aenea kovalmorfainen puolct harmaista lepista aldwlan K~kl<iliissa 
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Suvannon rannalla (puut kuolivat lehtien htivittya kovalworiaisten 
ruuaksi), mutta yhteenktian tervaleppaan ei kovalworiainen kajon
nut. Molempien leppien valiseen ,taisteluun" voisi Uista saada 
jot ain selvitysta. 

Kirjallisuutta. 

L i n n a n i c m i , W. M., 20-21 Kertomus tuhoelainteri eslintymisesUl Suomessa 
vuoslna 1915 ja 1916. Maataloushallituksen Tiedonantoja N:o CXXXI. 
XXVII + 232 s., 94 kuvaa. Helsinki 1 Y20. 

Tasta l<aksivuotiskertomuksesta, jol<a on varsin laa ja teos, kay 
selville m. m., etta v. 191 5 Man nvilj elystaloudellisen Koelaitoksen 
Entomologisen osaston jarjesUimii tiedonantotoiminta on saanut ila
huttavan suurta kannatusta maatnviljelevan yleison puolelta ja varsi:
naisten maanviljelijapiirien ulkopuoleltakin sel<a tuottanut hyvia tulok
sia. Niinpa mainittuna vuon na nousi val<inaisten tiedonantajien Juku 
784:aan, seuraavana niWi oli 844. Tiedonantojen (eri vioitustapauk
sista) Jukum§ara nousi naina vuosin a moninkertaiseksi aikaisemmin 
saapuneisiin verraten: v. 1915 2004, v. 1916 1331.. Taman run
taan aineiston nojalla annetaan kertomuksessa seka yleiskatsauksia 
suhoelainten esi intymiseen main ittuina vuosina etta yksityiskohtainen, 
runsaasti kuvitettu selonteko silloin esiintyneista tuhoeW.imi sH.i. Useista 
naista on ennen tiedetty varsin vahan, jos mitaan, ja uusiakin meilla 
en nen vallan tun temattomia tuhoojalajeja on paljastunut. JalldmaisisUi 
voidaan tHssa main ita: iso Imrvaka rs~ikas (Otiorrhynchus maurus) kaali
kasvien taimilla, Imutaplakarpanen (Gunnerus strigatus) sipulilla, valva
tin lehtikirva (Rhopalosiphon lactucae) viinimarjapensailla, lyhytkarvai
nen lehtikarsakas (Phy!lobius maculicomis) paarynapuulla, mannyn kapy
ldirsakas (Pissodes validirostris) mannynsiementen tuhoojana, mansikka
pistiiiinen (Emphytus-? truncata) hyotymansikoilla, kuusensiemipistiainen 
(Megastigmus sp .) ja lmusenkHpykoisaperhonen (Dioryctria abietella) 
kuusella, se ll erikarpanen (Acidia heraclei) palsternakalla y. m. Runsas
sisaltoisena teos on huomattava lisa Suomen maataloudelli seen ento-
mologiaan. /(. M. L. 

cs-c;u 
PienHi tietoja. 

PAhkfn~pensaan ja sinivuokon kasvupaikkoja. Taman vuo· 
den L. Y. n:o 1 :ssa olevan kyselyn johdosta saan esittaa seuraavat 
huomioni pahldnapensaan ja sinivuokon l<asvupaikoista. -

P a h kin H p ens a t a olen tavannut Kangas a 1 I a (Ta) useissa 
Roineen aarissa lh onsaaressa, Ka rl<eh issaa ressa ja Apajanpohjan kyllissa. 
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Varsinkin ensinmainitussa saaressa sita on runsaasti. Seurakasvcina on 
lehmuksia, haapoja, tuomia, koivuja, Jmusamia myos runsaasti, sanik
kaisi~ seka Viola-lajeja. -- Kasvaa hedelmia joka kesU. 

Pahkinapensaan s ub foss iiI is i a loyt6ji:i olen tehnyt Kangasalla 
HykonsalonkyHissa sekii Lempiialassa (Ta) Miemolan kyHissti. 

Sin i v u o k k o a olen huomannut Kangasalla (Ta) harjun rin
teella likella kaivantoa. 

Kokkolassa 11. V. 1920. Vttino Korri. 

Kehoitus tietojen kedHimise~n tervalepAn levenneisyydesta 
maassamme. Niihin kasvcihin, joiden levenemiscsta rneilHi olisi L. Y:ssti 

, 1920 n:o 1 olleen, 'huomiota ansaitscvan ehdotul<sen mukaan pyrit
tava saamaan mahdollisimman tarklm sclko, pyytHisin puolestani Ii satii 
3:nen, helposti huomattavan lajin, terval'epan (Alnus glutinosa). Se 
liittyy varsin sopivaksi Hiydennykseksi mainitussa kehoituksessa esite
tyille lajeille, sinivuokolle ja pi:ihkinilpensaalle, ollen levinnyt aina 
Suomussalmelle ja Tornion tienoille asti. 

Tietoja tervalepi:ista kaipaa allekirj. lahinna senvuoksi, ettn olen 
aikonut ryhtya Hihemmin tutkimaan sen biologiaa. 

Paitsi ilmoitusta esiintymispaikasta (niin, etta paikan esim. 
Matkailija-yhdistyksen karta stosta voi lmtakuinkin loytai:i), olisi myos · 
kasvupaikan laatu, joka tervalepiilla nayttaa melkoisesti vaihtelevan 
(meren, jarven, joen tai puron ranta, suon Juita, korpi j. n. e.) sekH 
edelleen maan laatu ja kosteus ilmoitettava. Suotavia edelleen olisi
vat tiedot sen nuorcntumises ta, seurakasveista paikalla j. n. e. Milloin 
lajin maariHiminen (esim. nuorien taimicn) nayttaa epavarmalta, olisi 
niiytteita niistli otettava. Huomattava edelleen on. etta kaikkein vahfi
patoisimmilHikin esiintymisiiHi (yksi tyincn pensas tai puu) ·voi olla tilr
kea tietee))inen merl<itys, eil<ll sil<st ole laiminlyotiiva tehda sellai sista 
ilmoitusta. 

Vastaukset tHhan kyselyyn IL\hetettiikoon L. Y:n · toimitukselle 
tai Ulman kirjottajalle os. I elsinki, Metsatieteellinen koelait6s, Alek-
sa nterink. 19. Viljo Kujala. 

Ediita kasvistollisia tietoja Venetmaen seudulta Pleks'amaen 
piHijassa. L. Y:ssii 1919 n:o 3 ovat seldi 0. Kyyhkynen eWi K. J. 
Valle esittlineet kasvistollisia havaintojaan karundestaan tunnetusta Hinti
sesta Keski-Savosta. Taman maamme osan kasviston koyhyyWi va lai
seva t osittain nekin havain not, joita i<esa llH v. 1919 tein Hinsiosissa 
Pieksiimaen pitHjilti Venctmuen pysakin luona VcnettekemajHrven ympti
ristOIIH, missa vietin 3-viikkoisen kesu1omani. 

Sellaisia ylei sina pitiimiani 1\asveja kuin Pteris Dianthus deltoi
des, Cardamine pratensis, Oalium boreale, 0. verum, Bidens, Achillea 
ptarmica ja Sonchus arvensis ei ollenkaan nakynyt; ei myosldiiln 
Lappa'a, jota sanottiin olevan vain kirkolla. · Campanula rotundifolia'a 
nHin vain 2 yl<s. maantien varrella . Tu om e a ei seudulla liene lmin 
1 istutettu pensas. Daphne puuttuu kokouaan, mutta l<errottiin kas-
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vava n Niskamtien kylassa Pyhajarven Iuoteispuolella. Viburnum ja Tilia 
lienevat tavattavissa etatimmali H pitajalHL Ainoa varsin. lehtokasvi, jonka 
tapasin, on Epipactis latifolia, jota l<asvoi muutamia Jl<siloita Isossa
saa ressa, joka on 30-vuotista kaskisekametsaii kasvava (kerrottiin n. 
300 v. sit ten kaytetyn hautausmaana). Campanula cervicaria kasvoi 
samassa saaressa. 

Vesi- ja rantakasvistoa tarkastelin Hihemmin Venettekemajarvessli. 
Se on n. a km pitl{a ja I km levyinen kaunis Firvi, jossa pohja on 
hiekkainen tai sorainen ja ohuen mudan peitossa tai hyvin kivinen. 
Jarvi ei ole erikoisen kalakas; muikkuja saadaan jonkunverran nuo
talla, joslms ki lonkin painoisia ahvenia. y. m. Jarven laskujoki on 
kokonaan · umpeensoistunut, jonka johdosta vesi on noussut, piHittaen 
puiden kannoista, joita monin paikoin nakee jarven pohjassa. .Jar
vesta merkitsin seuraavat vesikasvit: Nymphaea candida (runs.), N. te
tragvna (vahan; kuklda en nahnyt), Nuphar luteum (yl.), 'Myriophyllum 
altern. (joks. runs.), Potamogeton perfoliatus (joks. vahan), Sparga
nium natans (paikoittain hyv. runs.), Sp. affine (paik.), Lobelia (runs .• 
vail{ka harvassa pitkin rantoja), Phragmites (harvassa pitkin rantoja), 
Scirpus lacustris (jarven koillisosassa vlihan), Sc. palustris (runs. eraassa 
lahdessa), Equisetum fluviatile (harvassa; tihealti vain Isonsaaren sal
messa) ; rantavedessa siH.ipaitsi Menyanthes (paik. runs.), Carex rostrata 
(run s.), C. filiformis (lsonsaaren salmessa runs. Hihempana rantaa kuin 
ed .), Lysimachia, Comarum y. m. 

Vastaisten havainnontekijain 1varalle mainittakoon, etta Isonsaa
ren salmessa on nykyisin n. 10 X 10 m:l: n suuruinen rahkasaari, jossa 
kasvaa 1 aivan pieni kuusi, 3 1-2 m pittiista mantya ja 4 vahaistii 
koivua seka runs. Oxycoccus, Eriophorum, Carex rostrata, Drosera 
rotundifolia, vahemmalti Cassandra'a, Comarum' ia, Menyanthes'ta ja 
S cheuclzzeria' a. 

Seudun vilje lyskasveista a11sainnee mainita, ettti YIOsen talossa. 
missa asuin, oli kasvitarhassa m. m. tomaatteja, marjapensaitten valissa 
villiytynyt Menta sp. ja n. 2 m korkuinen yksilo f!Jula lzele'nium'ia. 
joka oli tuotu muualta pitajasta 3 v. sitten. Inulan lehdi lla oli ruoste
sieni Coleosporium inulae. Talon vierashuoneessa kasvatettiin seuraavia 
huonekasveja: Hedera, Laurus(r), Myrtus, Aralia, Rosa, Asparagus. 
Amaryllis ja 2 lajia· Begonia'a. 

Fredriksbergissa elok. 1920. Oskar Brande~ 

Rantavehn~ (Elymus arenarius) slsamaassa. Matl{atessanj kulu
neena kesana ·11. VII. Kannuksen ·asemalta junalla pohjoiseen pain 
sattui silmaani junan hiljalleen kull<iessa Kannuksen ja I~iipan keski
viililHi isohko rantavehnamaUis ratavallin merenpuoleisella reunalla. 
Paiklm oli hienoa lentohietikkoa. - Sitkeasti on rantavehna sailynyt 
kotitaloni pihalla Simossa. Koko piha on si ta taynniHin eika se ole mii
HHinkiHin alituisesta ptHilla kulkemisesta. Onpahan vain vahan mata
lampaa kuin pellon pientarilla, joilla se saa olla rauhassa. Talo on noin 
600 metrin paassa merenrannasta ja valilli.t on sankka kuusimetsa. 
- Turhaan olen nailta kasveilta sisamaasta etsfnyt, Elymukselle omi-
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naista nivelkarsUista 1 Jscnodemus sabuleti, joka Simossa Ykskuusessa ja . 
Kerriissa Ajoksessa on hyvin .yleinen. 

Lapualla 11. IX. 1920. Veli Rlistinen. 

JattiHiiskokoinen maamuna. , Karjal. Aamul. '' toiinitukseen on 
tuotu RannikkotykistOn esikunnasta jattiHiiskokoinen maamuna (kuuku
nen, kuukunmuna, ukonkuukunen 1 ukontuhnu, Bovisfa gigantea), jonka 
mainitun rykmentin sotilaat olivat loytaneet Tervaniemen ranna sta . 
Sieni, joka kuuluu syot~viin 1 on 30 em H:ipimitaten ja painaa 7 kiloa. 
Tavallisesti ovat maamunat kananmunan kokoisia 1 harvoin nyrkinkokoi
sia. Mutta tama on isompi suurta meloonia. - , Uusi Aura" 1 19201 
n:o 218. 

Luonnonsuojelusta Tvarminnen EHiintieteellfsen aseman 
alueella. Yliopistolle kuuluva elaintieteellinen asema Tammisaaren 
pitajan Tvarminnessa omistaa Tvarminne·saaren kaakkoisimman kar
jen, jonka vanha nimi on , Krogarudden u tai , Krogen" ja jossa sen 
laboratorio y. m. rakennukset sijaitseva tl ja toista kymmenta metsiiii 
lmsvavia ja metsiittOmia saaria seka lukuisia pikkuisia kalliosaaria, 
merikallioita ynna vedesta pisUiytyvHi. luotoja. Mainittavimmat laitok
selle kuuluvat sa a ret paitsi , Krogaruddenia" ovat ., Grasgrundet", 
,Klobben", ,Rovholmarna " 1 ,Skomakarskar" ,Ravskar", ,Brandsldir" 1 

' »Sundholmen", ,Storsundsharun'', ,Skallotaholmen" eli ,Kopmans
skar" I ,Mellanskar", Uingsl<iir", , Osterlanggrund", ,. Vindski:ir'' ja , Spi
karna". Etaisimmi:it laitol{selle kuuluvat saaret ovat 6 km toisistaan. 
Aseman maan pinta· ala on kaikkiaan noin 100 ha, mistil viljelty~i 
maatal yksinomaan Krogaruddenilla, Hthes 2 1/2 ha. 

Tieteellisen tutkimuksen tarpeita ja yleensa: laitoksen tarkoitusta 
silmallapitl:ien on puheenaolevaa aluetta alusta pitaen pidetty luonnon· 
rauhoituspiirina. Tt\llaisena tahdotaan sitii edelleenkin hoitao, joten 
luonnon alkuperaisyys siina sailyisi tulevillekin sukupolville'. ErlUiss~i . 
kuluneena kesana tekemassaan tiedonannossa huomauttaa laitoksen 
johtol etta niin hyvin niihin tutkimuksiin nahden, joita Tvarminnen 
eHiintieteellisella asemalla on suunniteltu tai joihin jo on ryhdytty 1 kuin 
paikkakunnan kotiseudunhoidon ys.taville on luonnon suojeleminen kaik
kea joutavaa raiskausta vastaan erituiin toivottava. Se pyytaa kavi
joita ja niita, jotka saaristossa liikuskelevat, noudattamaan tarpeellista 
hillitsevaisyytta suhdistumisessaan seudun elain- ja kasvimaailmaan seka 
elottomiin luonnonmuodosfuksiin. Myos sanotaan mainitussa ti edon
annossa seuraavaa: 

Haahlmn, ison-lwskelon y. m. lintujen turvaamiseksi ja vie!Upa 
saaristo-linnuston mahdolliseksi lisiitimiseksi ei sallita ampumista eika 
munien keraamista elaintieteelliselle laitoltselle kuuluvilla saarilla' ja 
luodoilla. Kaikkikin metsastys ja linnustoon kohdistuva vahingonteko 
on. kielletty. Vahinkolintujen lwten variksen ja haulmn lisaiintymi en 
rajoittamiseksi pitiia Iaitos itse asianaan alueensa piirissa ryhtyli niihin 
toimenpiteisiin, jotka havaitaan · tarkoituksenmul{aisilcsi. 

·saarilla ja luodoilla kiivijoita kehoitetaan valttamtiiin kaikkea 
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tarpectonta kasvillisuuden vahingoittamista. Suojelkaa kallioitten lw· 
loissa ynn~i muualla tavattavia luonnollisia ruohojen ja varpujen yhdys
kuntia ja niiden l<.asvupaiklwja I Niinikaan olisi suotavaa, ettei ajatte
lemattomuudesta raiskattaisi kallioitten pinnoilla kasvavaa sammal- ja 
jakalapeitetta tai tehtai si muutakaan pahaa. Saarien sileitfi kalliopin
to ja , jotka jaal<auden suuri maajaa on hionut, ei pida turmella nimi
piirroksilla tai kokkovalkeilla, joista aiheutuu pinnan lohkeaminen. 

Kasvinker~Hijat suvaitkoot noudattaa tarpeellista pidtiWivaisyyWl 
niihin lajeihin nahden, olivatpa nama ruohoja, sammalia tai jal<filHi, 
jotl<a pail<kakunnalla esiintyvat vain harvalukuisina . Kerayl<sia kasvin
vaihtoa varten sna eH!intieteelli sen aseman alueella toimittaa va in esi
miehen suostumuksella. Myos lausutaan toivomus, ettei seuraavia 
Tvtirminnen seudulla harvinaisia, vaikkaldn aseman alueen ulkopuo
lella kasvavia kasvilajeja kerattaisi kasvinvaihtoa, viela vahemmin natu
ralio-kauppaa varten: 

Ophioglossum vulgatum, Ruppia spiralis, Najas marina, Buto
mus umbellatus, Psamma arenaria, Orchis incarnatus, Malaxis pala
dosa, Sa/sola kali, Silene viscosa, Ceratophyllum demersum, . Card a
mine hirsuta, lsatis tinctoria, Cakile maritima, Lathyms palustris, 
Archangelica litoralis, Scutellaria hastifolia, Hieracium saxijragum 
(coli .). - Ulota phyllantha. - Physcia aquila ja Parmella lanata. 

Kokonaan rauhoitetut ovat: 
Botryclzium ramosum (= B. matricariaefolium), Allium scorodo

prasum, Polygonatum multijlorum, Platanthera chlorantha, Dentaria 
bulbifera, Crambe maritima, Sed_um album , Saxifraga tridactylites, 
Agrimonia eupatoria, Campanula trachelium. - Orthotrichum micro-
blepharum. . 

Myos muutamat laitoksen maalla kasvavat luonnonvaraiset omena- , 
puut ja saa rnet y. m. jalot lehtipuut seka merkilliset puumuodot sul
jetaan kavijiiin hyvantahtoiseen huomioon. 

1 ElaimisUi seuraavat selkarankaiset (paitsi linnut) ovat eHiintieteel
Ii sella asemalla rauhoitetut: siili, rupikonna, sammakko seka sisilisko 

. ja tarhakaarme. 
Hyonteisistii ovat toistaiseksi rauhoitetut molemmat komeimmat. 

paivaperhoset: ritariperhonen ja apolloperhonen. 
KeratessiUin kokoelmiaan varten tulee retkeilijain joka epaillytta

vitssa tapauksessa ensin neuvotella Elfiintietee1lisen Aseman esimiehen 
tai retkeilyjohtajan , kan ssa. 

Py~rUiisUl Suomen merenrannikoflla. Pyoriaisen (Phocaena 
communis), lahes 2 m pitkan ja n. 1 m ymparimitaten, sai viime vii
kon alkupuolella eras kalastaja Kemissa Kallion kalastuspaikalta. -
, Pohj . San." 28. VI. 1920. 

Muuan pyorH:iinen nahtiin heinak . 3 p. Paraisissa Tervsund-sal
messa . - , Hbl. " 7. VII. 1920 . 

VieUlkin lepakoiden p~iv~naikaisista pii1opaikoista. .. L. Y:n" 
taman vuodcn 3. numerossa, siv . 66- 67, olen kertonut viimekesHi-
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sHi havaintoja lepakoiden piilopaikasta kesaasuntoni ikkunnluukun 
takat'ut. Samaa luukkua olen Hinaldn kesana pitilnyt silmalla ja huo
mannut lepakoita (Vesperugo borealis) siina kahdcsti. 22. V. oli yksi
ni.iinen lepakko, joka Hiksi lentoon lmn luulmn avasin, vaik](a oli keski
paiva. Mutta 11. VII oli lepakoita, vanhoja ja nuoria, vieW lentoon
kykenemHttomia poikasia siina 21 kpl.l Jotkut, nahUivasti vanhat urok
set makailivat yksiniHin, mutta naaraat liikuskelivat ja imcttivat poika
siaan, jotka olivat hyvinldn levottomia. Luulmn aukaistuani Hiksi 5 
kpl. Ientoon keskipaivan lampimaan paiviinpaisteeseen. Paivlln Iampo 
oli: klo 9 aamulla +- 27, klo 12 paivalla + 29 ja klo 7 illalla + 26° C. 
Au ringossa keskipHivalla mittasin + 39 ja hiedassa -+- 51 o C. Tuuli 
heikonlainen, vaihdellen N, NW ja NE. - Iltapaivalla kiivivat lepakot 
yha levottomammiksi ja kun eraalle vieraalle tuota outoa kasaa naytin 
laksi pari lepakkoa taas lcntoon, toinen poilwst-aan rintansa ali a kan
taen. Myohaan illalla auringon laskiessa lepakot jo pyrldviit katselemaan 
luukun koristusreijista ulos, enka tarvinnut mutlta kuin vHhan raottaa 
luukkua niin jo melke in lwildd vanhemmat elaimet laksiviit lentoon, 
samalla kun nelja poikasta putosi avuttomana maahan. Muudan emo 
ryomi poikanen vierelHUin pitkin rapattua seinaa. Niiden ympHrillti 
huomasin joukon kellanruskeita luteita kuljeskelemassa. Poikasen sii'
vissa, kyynarpi:iiin ja olkavarren paikoilla oli myoskin pari ludetta, 
oikein lujasti siihen kiinnittyneena. Sain niiHi kaikkiaan talteen 12 
kpl. Ehkapa ne ovat tuota harvinaista, vain kerran ennen, Hattulassa 
tavattua, B. Pop pi u k sen selittiimaa lajia Cimex vespertilionis Popp. 
(ks. Medd. Soc. F. F. fenn. 38, siv. 56-58). - Yon tullen saapui
vat emot vahitell en poikasiaan noutamaan ja klo I 1 seuduissa olivat 
viimeisetkin poiskuljetetut. 

llmilinna Koyliossa 20. VIII. I 920. E. W. S. 

Muuttolintujen saapumfnen Ouluun kev~Hilla 1920. Kottarai
sia (Sturnus vulgaris). Ainolan puistossa 26. III; leivosia (Alauda ar· 
vensis) Li minkaan vi evan maantien varrella olevilla pelloilla 28. III; 
peipponen (Fringilla coelcbs) kaupungin puistossa 30. III; puimusia 
(Plectrophanes nivalis) kaupunkin ymparistOssa pienis?li parvissa 2. IV; 
joutseniii (Cygnus musicus)' lcnsi kaupungin ylitsc 3. IV; kurkia (Orus 
grus) samoin 8. IV; vastiirakki (Motacilla alba) Raatissa 15. IV; iso 
kuovi (Numenius arcuatus) Oritkarissa 21. IV; tOrmapaaskynen Clivi
cola riparia) 2 yks. Linnansaa rella 4 . V; uunilintu Phylloscopus tro
chilus) kaupungin puistossa 10. V; leppalintu (Erithacus plzocnicurus) 
puistossa 13. V; haarapiHisl<ynen (Hirundo rustica) ja r;lystaspiHisl y
nen (Chelidonaria urbica) 15. V; l<iild (Cuculus canorus) kaupungin 
Hi bella metsassii 20. V; laulurastas (Turdus musicus) Tuiran puolella 
21. V. · A. A. Parvela. 

Harjalintu Kemissa? Huhtikuun loppupuolella heri.itti Kern in 
maaseuralmnnan · usei ssa kyli ·sa levottomuutta, kummitus· ja paholais
pelkoa outo "popottava" aani, jonka aiheuttajaksi lopulta todettiin 
out.o lintu. Kertojain kuvauksista on taiteillja Otto Vallenius piHitellyt 
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linnun harjalinnuksi (Upupa epops), joka hanen mukaansa on ennem
minkin, lildpiUiin 10 v. sitten nayWiytynyt Kern in tienoilla. 

M. E. H. 

Merimetsojen joukkoesiintymisesta Simossa. Ollessani kalastus
retl<ella viime kesakuun 15 paivan tienoilla Tiurasen krunnissa Simo
jokisuun saaristossa sain kalastajilta kanttori Aappo Hukarilta ja maan
vilj. Janne Miettuselta kuulla, etta edellisena ,kesana (1919) oli ollut 
noin 50 kpl. kasittava parvi merimetsoja niilla ulkokareilla, joilla he • 
ka1astelivat. Milloin olivat linnut suuremmissa, milloin pienemmissa par
vissa, milloin sukeltelivat vedessa, milloin· taas istuivat tutunomaisissa 
pystyissa asennoissa rantakivilla. Poikasia ja pesHi eivat he olleet nah
neet. Minun siella ollessani ei tana vuonna nakynyt yhtaan yksiloa. 
Nama kalastajat tuntevat hyvin · riskiHin, ruokin, koskelot ja muutkin 
ulkosaaristolinnut, joiden parissa he jol<a paiva tulevat olemaan, niin 
etta tiedonanto on aivan luotettava. - Tiurasen krunnin laheiset luo
dot, jotka ovat mita ihanimpia alastomia lintuluotoja sietaisi rauhoit
taa, silla nykyjaan on saarten lintujen , munahaukkojen" luku Iii an 
suuri. Onhan luodoilla pesinyt jonkun kerran haahkakin. Siella saa 
pienoiskuvan lintuvuorista. Jos valtio voi,si kieltaa kalastuksen, joka 
nailla Leiparoiset ja Harkoset-nimisilla luodoilla on tuskin kannattavaa, 
niin saariin ei olisi paljoa l<ellaan maallikolla asiaa. 

Lapualla 11. IX. 1920. Veli Rttstinen. 

Tynnikala saatu Hangossa? Muutaman sanomalehtiuutisen 
mukaan sai Hangon Saha-alueella asuva kalastaja A. Lindrooth eraana 
paivana heinakuun alkupuoliskolla rysastaan yhden lohen keralla eraan 
oudon merikalan; Hthemmin tarkastettaessa luultiin tama tynnikalaksi 
(Thynnus thynnys). Suotava olisi saada Hista loydosta varmentavaa 
tietoa I K. M. L. 

Tuulenkala Hintisen Uudenmaan rannikolla. Isompi tuulen
kala (Arnrnodytes lanceolatus Lesauv.) tavattiin Tvarminnen elaintie
teellisen aseman (, Klobben "-saarenJ luona kuluneen elokuun 10 p. 
pyydetyn hauen mahasta ja kaksi paivaa myohemmin toinen samaan 
lajiin kuuluva yksilo saatiin 4 km Hinnempana Bjorkskar-kylan ran
nalta ' ( ,Balget" nimiselta paikalta) salakkaverlwlla. Edellinen yksilo 
oli 15, jalkimainen 24,5 em pitl<a. Tvarminnen elaintieteellisen ase- . 
man seudulla ei ole tuulenkaloja tiettavasti viimeisina vuosikymmenina 
saatu, mutta mahdollisesti se esiintyy vahemmin harvinaisena Bjorkskiir
Hangon valisella rannikko-osalla. Viela mainittakoon, etta sadoista 
elaintieteellisella asemalla tanH kesana tarkastetuista haueista vain tassa 
yhdessa tapauksessa huomattiin ravintoelliimena tuulenkala, mikil seikka 
myos hyvin sopii Jdisitykseemme Ulman merikalan harvinaisuudesta 
Tvanninnen seudulla. !(. M. L. 

PiUikalloperhonen Kemissa. Elokuun lopu1Ia tuotiin aiteJdrjoit
taneelle nahtavaksi saman kuun puolivalissa kadulta kuolleena 16ydetty 
piHikalloperhonen (Acherontia atropos). M. E. Huurnonen. 



Uutisia. 95 

Omituinen kansanluulo heisimadosta. Meidan maassamme on 
vieW. tanal,in paivana monin paikoin vallalla luulo, etta heismato on 
valttiiml:iton ihmisen olemassaololle. Jos se n ~iet lwlwnaan poistuu 
ruumiista, on muka ihmisen henki vaarassa. Tama on tietysti aivan 
nurinkurinen kasitys, jol<a on nahtavasti saanut alkunsa levean heisi
madon yleisyydesta maassamme. (Ote eraasta kirjoituksesta · Ter.veys
hoitolehdessa, 1920, N:o 7 - 8). 

Uutisia. 

Ylloplsto. Touko lmun 29 p:nlt tarkastettiin fil. maisterl 0 us t. M u n s t c r
h j e 1m in klrjoittama yl!opistollinen vlHWskirja: • Om Chironomidernas ~ggl~gg
nlng och l1ggrupper." .VIII+ 174 siv.,- 5 kuvataulua. Vlrallisena vastavMittl1jlinl1 
oli prof. K. M. Levander. 

TvArminnen EtAintieteetlfnen asema. Laitoksella pidettlin kuluneena 
kesl1nl1 ennen ilmoitetut kl1ytann61liset luonnonhlstorlalliset kurssit varsin lukui
sllle osanottajille. Tri E. Hl1yren johti kasvielwloglsta lmrssia, jol<a kesti l<esk. 
10 p. - heinak. 10 p., ja ottivat siihen osaa malstcrit B. Lemberg ja E. Pipping, 
aptcckkarl F. V. Flnnberg !Cklt ylioppilaat Lydia Eriksson, Nelli Gadd, Alice 
Mailing, L. A. Poljarvi, Hanna Saltzman, C. SegerstrAie. Elaintietecllinen lmrssf 
laitoksen esimiehen prof. A. Luther'in johdolla kesti hein :i k. 12 p:sUI sa man 
kuun loppuun ja silhen ottivat osaa ylioppilaat P. K. F. Blomgren, Lydia Eriks
son, J. Listo, N. R. l(anerva, T. H. Klingstedt, H. Lindberg, L. A. Poijltrvl, 
Hanna Saltzman, C. SegerstrAie, Aune Stcnlus, K. E. Sundstr6m ja Y. Suominen. 
Elolmun alussa kustos tri Harald Lindberg toimeenpanl viikon ajan kasvinl<er~lily
retkUf, etenldn sammalien kerM~miseksi, joihln retkeilyihin ottivat osaa useat 
edelWmainltuista opiskelevista ja lisl:ll<si ylioppllaat B. Aschan, A. Karlsson, 
I. Hiden ja G. 0. Nordman. My(}s oleskelivat tleteellisiH toitH varten asemalla 
prof. K. M. Levander ja kustos R. Frey. ErMitM Tvl:lrminnen seudun gcologisla 
muodostuksia tutkimassa kaviv~t sie!HI t ~na kesMnl1 tri V. Brenner ja nuori 
ruotsinmaalainen geologi Eklund. 

Yhteiskoulut. Luonnonhistorian ja maantfetcen opettajaksi Viipurin yhteis
kouluun on valittu fil. mal st. A I I i K on 6 n en, samojen aine.iden opcttajal<sf 
JMms~n yhteiskouluun ja maanvilj elyslyseoon fit. mal st. E eva H o II o ja samo
jen . aineiden opettajaksi Karkkilan yhteiskouluun fil. mal st. Into V a a h to 
ran fa. 

65 vuotta taytti helnMkuun 2 p:ni1 suomalalsen c1Minsuojelusty6n tllrmo
kas johtaja, cversti Tors ten K a r 1 Forst e n, Suomen EB!insuojelusyhdistyk
sen ja .Suomen Punaisen Tlthden-yhdistyksen esimies. 

70 'vuotta t~ytti helnltkuun 20 p:nlt lmopiolainen kansakoulunopcttaja 
J u h o P e k karIn c n, ansiokas museomies ja cteva l<cltanokasvien (Hieracium-) 
tuntija , 
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Afrlkasta kotimaahansa pa lannut suomalainen luonnontieteilijH. 
Kuluncen elokuun alussa palasi kotirnaahan hra V ~In o P c k ~~. 1 a, joka on 
vietuinyt 8 vuotta Sudonissa. Hiln tyl.iskenteli Kartumissa suurcssa v· · .• on hal
lussa olevassa loboratoriossa, Wellcome Tropical Research Laboratories, jonl<a 
johtaja oli ~skettain kuollut tropiikldtautlcn tutkija A. J. Cllalmers. Osan k~rMll
mHUln arvokkaita clll!ntictcellisia kokoelmla on hra P. tuonut mukanaan Suomec11, 
osa on luovutettu Goteborgin luonnonhistorialliselle muscolle. 

Kuolleita. Toukokuun 8 p:na vaipui lmoleman unccn Helsingissa pro
fessor! J o han R c I n ho I d SahIb erg Hihes 75 vuoden i_kaisen~. Professor! 
Sahlbcrg antautui jo nuoruudessaan hyonteistutkimul<selle ja harrasti siUi vasy
m ~ittlima!Hl uuttcruudella aina viimeiseen asti. Han oli maammc etcvin tutkija 
systcmaattisen ja faunistiscn entomologian alalia , jolla eril<oisalalla han on jul
kaissut tuloksina perinpohjaisista tutkimuksistaan suuren maaran tlctcellisi~ tcok
sia, scka rakastctttt opettaja. 

Anslokas vcnall!inen levatutkija Christoph Gob I on saapuneen tiedon 
mukaan kuollut ertil!nl:t bolshevististen olojen uhrina. Han oli meilla tunncttu 
etcnkin luonnonhistoriallisen alueemme meri levia koskevista teoksistaan. 

Kokouksia. 

Suomataisen EH\In- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon kokouksessa 
huh ti I<. 24 p. csitti tri K. E. Kivirikko er!litli mielenkiintoisia lintuja: 1) omituisen 
varisen tcirln, jonka hlln oli ostanut 18. X. 1919 Helsingin kauppahallista; 2) j~~
kyyhkysen (Mergulus nile), jonl\a eras l<a lastaja oli jouluktllln puoliva lissa am
punut Kakisa I men ticnoilla Laatokan jiHIIHi; 3) scpelfasaanin (Phnsianus torqua
tus), joka oli saatu Kirkkonummelta helmik. puoliv~lisstl knluvana vuonna. Li
saksl trl K. kertoi vesikosta eli tukkurista (Foetorius lutreola), jota h~n pienesta 
poikascsta oil kasvattanut viimc kesau:t Sti:tl<sm·tleWi scka tellnyt llavaintoja sen 
clintavoista. Sen parasta herkkua olivat l<alat ja sammakot, jotka se nylki, jatUien 
nahan syomtltH1. 

Tri K. Linkola esitti tletoja suomalalsten k<1svinimlen UlhUnastlsista kertlyk
sisUI cri osissa !naatamme (ks. L. Y. 1920, n:o 3). 

Malst. V. Pesola kertoi osanotostaan Ruotsin Kasvitietcelliscn yhdistykscn 
kasviretkeilyyn Sl<Anessa vlimc kesantl, tchden samalla sclvall sikalaisesHt rehc
vl!sH! Iehto- ja nlittykasvullisuudesta. EsitysHI valaisivat rctkclla kerl!tyt lu1svit 
ja valolmvat. 

Maist. E. Merikallio teki selkoa crMasta tavasta sailyttaa llntuja tietcdli
slin tarkoituksiin ruiskuttamalla nliden ruumiisecn 40 prosenttistR formaliiniliuosta. 
EsiWij:t oli tl.Hia mcnetclmti!Ui kokelllut hyv:.tlla menestykseliM jo 12 vuotta. Mc
nctclma on nopea ja helppo, joten sen avulla slHlsteHtan rctkeilyilla suuresti 
alkaa. Linnut sailyvat eriWiin hyvin elvtitka levita minktl~nlaista hajua. - Edel
lccn malst. Mcril<allio teki sclkoa kansanomaisten suomalalstcn linnunnimlen kera
yksisUt scka ehdotti nl:lidcn pcrusteclla muutoksia rnouiin ldrjalli suudessa cnem-
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man tai vahemman ylciscsti kaytettylhln linnunnimiin. Jotta saataisiln nimist6 
entista encmn. 1 valdintumaan, asetcttlin csittajl:in ehdotul<sesta toimikunta laati
maan IuL:'!Ion sopivlmpia pidetuivista nimista. Tolmilmntnan valittiirr yliopp. Il
mari Hilden, fuaist. V. Hornborg, tri K. E. Kivirikko, tri K. Linkola ja maist. E. 
Merikallio. ~ · · 

Paatcttiin myontaa seuran varoista scuraavat stipendit: 
Yliopp. Mauna J. Kotilaiselle l<alliosammalten ekologian tutl<imista ja l<as

vitiet. kerayl<siH varten Kilplsjarven seuduilla 800 mk. - Yliopp. Jaakko Llstollc 
pikkupcrhosfaunan. tutkirnista varten EtcHt.Hameessa 200 mk. - Elain- ja kllsvi
tietecllisten kokoelmien keraamista varten Turun suomal. yllopistollc annettiin 
tarkoitukseen lahjoitetusta 3,000 mkn suuruisesta summasta seka Turun suomal. 
yliopis!oseuran myontl1mista varolsia seuraavat stipendit: Lyseol. P. Ekholmille 
hyonteisten ja formaliini ssa sailyteWtvien luurankoisten l<erMiimisH! varten Kaks
kcrrassa 200 mk. - Yliopp. Martin Hagforsille l<asvien kcraa mlstll varten Myrs
l<ylassa 200 ink. - Yliopp. Niilo Kanervalle perhosten, varsinldn n. s. pikkuper
hosten keraamistH varten Hammarlandissa, Kuusjoclla ja Turunseudulla 400 mk. 
- Yliopp. M. J. Kotilaisclle kasvitiet. kerliyksili varten KilpisjarveiiU 200 mk. 
- Opett. 0. Kyyhkyselle kasvien keraamisUt varten Kajaanin alueclla 1,000 mk. 
- Fil. kand. Eino Kii rj elle ranta- ja vesikasvien sekU rikkaruohojen keraamlsH1 
varten Kangasalan seuduilla 350 ml<. - Yliopp. Jaakko Listolle hyontelsten ke
raamist a varten 300 mk. - Maist. Einari Merikalllolle lintujen kcriHlmisla varten 
Pohj.-Suomessa 500 ml<. ·- AsemaplHillikl<o 0. E. Mustoselle perhosten ker~a

misUt varten Pohj-Suomessa tai lta-Ka rjalassa 1,000 mk.- Yliopp. Osmo H. Por
kalle putkilokasvicn ja jakMlien kcraamista varten Vuoksen varsilta 400 mk. -
Yliopp. A. A. Pynnoselle l<asvlen ker/:!Hmista varten Jyvaskylan ymparistoiH! 300 
mk. - Yliopp. Aarne J. Rainiolle fanerogaamien ja kryptogaamien kerl:1limistl1 var
tcn Etela-Suomessa, varsinl<in Helsingin piHijassa 700 mk. - Maist. Veli Rasa
selle jilkalien ja fanerogaamien keraamisUI. varten erl osissa maata 500 mk. - . 
Preparaattori Onnl Sorsakoskelle linnunnahkojen ja nilviaisten hankkimista var
ten Suomussalmelta ja Kuusamosta s_eka mahd. myos Vienan-Karjalasta 1,000 
mk. - Yliopp. Onnl Swanille perhosten keraamisHt varten 150 mk. 

Tri K. Linl<alan chdotnksesta paatettiin tehd ayh teinen kevatretkeily Tammis
ton (Hankkij<ll1) kasvinjalostus- ja kocasemalle 4,5 km paa t:Mn Malmln t~scmatta 
Ianteen. · 

Kalastusneuvos Pekka Brofeldt lahjoitti seuralle n. 2-3,000 kpl. kasiWtvan 
kasvil<ol<aclmansa. 

Sen johdosta, etta Alatorniolla muuan kalkkimaa-alue joutuu kalkkiyhtion 
haltuun ja on luultavaa, etHt alkuperalnen luonto ·plan tulee sic lUi havitetyksi, 
paatettlin malst. A. Rantnniemen ehdotuksesta ryhty:t toimenpitelslin, jotta ajolssa 
saataisiin taydellinen setostus palkan kasvilll suudesta, cnnenkuln se jo on myo
haista. 

Uusiksi j!iseniksi vallttiin prof. U. L. Lehtonen ja ins!nMri P. Kokkonen. 
Seuran kokous to u k o k. 9 p. p!dettiln Keskusosuusliike Hankldjan I<Oc· 

asemalla Tammistossa UthclH1 Malmia, mihln seura oli saanut yst. kutsun saapua. 
Perilla maisteri J. Sauli, toht. !(. Linkola y. m. li!kkeen virkailljat ystl1vallisestl 
opastelivat V nnamon jaseni l:1 tutustuttacn he!ta asemalla harjoltettuun koe- ja ja
Jostustoimintaan · y. m. Erikseen malst. Saul! viet/:! plti esitelman Tammiston 
syntyhistoriasta ja sieliU kMyU!nnossM olevista tyomcnetelmlstM, ja tohtori Linkola 



98 Kokouksia. 

rukiin jalostuksesta, jossa paakohtina ovat yksiWvalinta, l<aui<Oerlstys ja jalostus
tuotteilla suoritettavat vertailevat kokeet. Avatessaan l<Okoul<sen puheenj. toht. 
Liro lausui muutamia muistosanoja seuran jasenen prof. J. R. Sahlbergln 1\uole
man johdosta - Turun yliopistoseura oli my5nUinyt johtokunnan jaettavaksi 
10,000: - henkil6ille, jotka cnsl l<esllna olisivat halul<kaat kokoomaan kasvl- ja 
elllint. kokoelmia Turun Suomal. yliopistolle. - Seuran tieteellinen sarja tulee 
julkaistavaksi Suomalalsen tledeal<atemian jull<aisun kokoisena ja muotoisena seka 
nimelW. .Annates Societatis Zoolog.- Botanicac Fennicac Vanamo. - Suoma
Iaisen Elain- ja Kasvitieteelllsen Seuran Vanaman Julkaisuja". - Tohtori V. M. 
Linnaniemi l<eholtti esitelmassltan entomologeja kiinnittamaan huomiata uuteen 
Iuonnonhlstorian haaraan n. s. fytekologiaan, jonka 'esineen1i on jonkun m::taratyn 
kasvilajin ja sielll1 eUivien hyontelsten kcskenainen vuarovailmtus, etenkin jl:llki
maisten ellntavat. - · Uudeksl jaseneksi valittiin yliopp. M. Hagfors. 

Suomen Metsatieteellfsen Seuran vuosii<Okouksessa h u h t I k. 29 p. 
piti ylitirehtotiri, prof. A. K. Cajander esitelman seka esitti mietteiUt kansallisen 
tutkimuksen ja erityisesti katimafsen metsHtieteellisen tutklmuksen merkitykscsta. 

Seuraavaa toimintavuatta varten valittiin puheenjohtajaksi prof. A. K. Ca
jander ja varapuheenjahtajaksi dosenttl A. Palmgren. 

Seuran kokouksessa to u I< o I<. 18 p. piti tri 0. Heil<inheima esitelman 
Pahjais-Suomen kuusimetsien esiintymfsesta, laajuudesta ja puuvarastoista. 

Maist. V. Kujala plti esitelman Kuusamossa ja sen eteHtpuolella olevilla 
kuuslmctsMalueilla trl 0. Helkinheimon kanssa suorittamistaan mets~- ja suo
tyyppitutkimul<sista. 

Societas pro Fauna et Flora fennica. Scuran kuul<ausl<okouksessa 
soukok. 8 p. lausui puhecnjohtaja muutamia muistosanoja etevan tutkijan profes
tori J. R. Sahlberg'ln samana pMiviina tapahtune.en kuoleman johdostn. Vainaja 
oli ollut seuran toimelialmpia ja huomatuimpia jaserlia. 

Metsanholtaja J. Mantell oli 1:\ltettMnyt ehdotuksen luonnonsuojelustyon 
jMrjestllmiscl<sl Suomessa; ehdotus luettiin ja jatettiln johtokunnalle alustavaa 
kMsittelyM varten. 

Painosta ali ilmestynyt 46:s osa seuran Acta-sarjaa; silhen ov<~t klrjoitta
nect: 0. Kyyhkynen, R. Frey, K. E. Ehrstrtim, R. Forsslus, R. Gri:lnblad, K. J. 
Valle, P. Nederstrt>m ja T. J. Hintikka. 

Yllopp. A. Ulvlsellc myi:lnnettiin avustuksena 250 mk. Santahaminan l<as
villisuuden tutkfmiseksi. 

Seuran sarjolhin julkaistavlksi ilmoitettiin seuraavat kirjoitukset: M. Bren
ner, • VArfi:lrebud och vArens fi:lrstlingar i IngA socl<ens lmsttral<t"; J. Monte II, 
.Aspidium spinulosum funnen I sodra Enontckis~ ja , Trlsetum subalpestre (T. 
agrostideum) allvarsamt hot11d pa sin gamla fyndort vid Maunu i Lflpponia enon
tekcnsis"; K. Llnkola, ,Studien tiber den Einfluss der Kultur auf die Flora In 
den Gegenden ntlrdlich vom Ladogasee. II. •; Rolf Gri:lnblad, ,FinnHtndiscltc 
Desmfdfaceen aus Keuru• ja .Neue oder wenig bekannte Desmidlaceen aus 
Finnland und Russisch-I<arellen nebst l<ritischen Bemerkungen iiber elnigen ~ilte
ren Arten•; V. RMsltnen, .Einfgc neue und bemerkcnswerte Fleclttenfunde in 
Flnnland"; V. A. Korvenkontlo, "Ober eine fLir Finn land neue Arvicalide, Arvicola 
arvalis"; L. Benicl< (Liibeck): .Ober nord-palaarktischc Stcnlnen, vorwlegend 
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aus dcm zoologischen Museum in Helsingfors"; E. W. Suomalainen, ,Muutamia 
tulokaskasveja ja tictoja entisista painolastikasveista Porin satamassa". 

Tri W. Brenner piti esitelman Hlntise!H! Uudellamaalla suoritt11 mfstaan l<as
visosiologisista tutkimuksista ja koskettcli esitclmans:t johdosta muutamia peri
aattcellisia kysymyksia kasvimaantieteen alalta, eritHiin kasvupail<an ja kasvi
vaipan vi:il ista suhdctta. 

Amanuenssi W. Hellen esltti scurnavat maamme faunalle uudet l<avakuo
riaiset: Ncuraphes sparshalli v. · nigrescens ja Ariaspis brunni'pes (Uusikau
punkl, H. S<5dcrman), Anaspis pulicaria (Uusil<aupunld, Sadcrman; Karj<llohjt1, 
J. Sahlberg; Tvlirmfnnc, E. Lindqvist), Aleochara crassicornis (Rulssalo, N. Ka
nerva), Apion stolidum ja Ceutorrhynchus barnevillei. Llsal<si hMn ni:iytti My
laena brevicornis lajin, joka ei ole ollut edustcttuna museon kokoelmissa. 

Maist. V. A. Korvenkontio toi nMytteille elllimlstCHlemme ~uden peltomyy
ran, Arvicola arvalis. Se on muscon kokoelmlssa ollut selwltettuna muihin 
lajeihin ja on tavattu neljalUt eri paikalla ltti-Suomessa. Tamii jyrsija ail<aasaa
Keski-Europassa usein suurta tuhoa, mutta ei ole tunnettu Skandlnavlasta. 

Leht. E. W. Suomala in en kehoitti seuran jasenia piUimMMn silmii iH! pcto
intujen ravinnon laatua eri vuodenaikoina ja cri osissa maatamrne. EriW.iin olisl 
suotavaa saada Hthempili tietoja siWi· ravinnosta, jolla vanhemmat syattl:tvMt poi
kasiaan. 

Seuran v u o s i k o k o u k s e s s a Floran paivana to u k o k. 13 p. maist. 
R. Palmgren piti tunnelmaril<kaan esitelman luonnonsuojelul<sesta ja kulttuurista. 

Puheenjohtaja, prof. K. M. Levander luki vuoslkertomuksen seuran toimin
nasta lmlunecna toimlntavuonna ja HirnMn jMlkeen luonnonhistorlallisen kokoel
rnan intendentit, tri I-1. Lindberg sekll maisterit I. VM iil<angas ja R. frey, rahaston 
hoitaja, tri V. F. Brotherus sel<li kirjastonhoitaja, prof. E. Reuter esittiv:tt vuosi
kcrtomuksensa. 

Seuran vlrl<ailfjoiksl tullvat valltuksl: puheenjohtajaksi prof. Levandcrln 
sijaan, jol<a ei halunnut tulia uudellecn valituksi, dosentti A. Pnlmgren, varapu
heenjohtajaksi prof. K. M. Levander, sihtccril<si dosentti K. LinkoiA, rahaston
hoitajaksi tri V. F. Brotherus, l<irjastonhoitajal<si prof. E. Rl uter, johtolmnnan 
jMsncksi crovuorossa oleva prof. F. Elfving ja johtolumnan varRjasenel<sl prof. 
A. Luther sekM tilintt~rl<astajiksi prof. f. Elfving ja lchtori E. Malmberg. 

Maist. H. Jarnefelt ilmoitti seuran julkaisuihin painettavaksi teoksen ,Fischc
reibiologische Uutersuchungen im See Tuusulanjarvi«. 

Amanuenssi W. Hellen esitti mcrkillisen l<ovai<Uoriaislajin Eicolyctus brun
neus, jonka prof. Luther ali tavannut Lohjalla. TMhan lajiin kuuluvla yl<si lojtl 
on tunnettu va in muutamia ja ykslnomaan Suomesta, vilmeisin v, 1826. EsittMjM 
ilmoitli julkaistavaksi klrjoituksensa "Obcr Eicolyctus brunneus Gyll. (Col.)" 

Maist. Y. Huld<incn l<iinnitti seuran huomlon mustaherukalla elavalin Pa
clzynematus pumilio nlm!seen loispisW!Isecn, jota ei ole aikaisemmln malnittn 
meldiin maastamme, mutta jonka es!Wij!t oil tavannut varsin vahlngolllsena tu
holaisena mustaherukl<a-pensailla Kuhmolsissa. 

Uudel<si jaseneksl valittfin ylioppl las Holger Kllngstedt. , 
Vuosikol<oul<seen saapui terveltdyssMhkt>sanomla Kuopion LttonnonysHivtlin 

Yhdistyl<seltM ja seuran cntisc JW monivuosctilta sihtcerilW, rehtori Axel Arrhe
nlukselta. 
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Toimitukselle Hihetettya kirjallisuuUa. 

Werner StJderstrtJm Oy.: 

J. F. Sun in en, Uutlsviljelyksesta. 80 siv. Hinta 4 mk. 
V. J. I( a 11 i o, Luonnonoppl keskikouluja varten. 282 siv. Hinta? 
Y r j 0 H u k kin en, T~rkeimmat peltokasviemme tuholalset. 56 siv. 

Hinta 3 mk. 
W. Johannsen, Perinnl51lisyys l<okeiden valossa. Katsaus perinn6lli

syystutkimuksen hlstoriaan ja Utrkelmpiin tuloksiin. Suomensi Kaarlo Ter~svuori. 
Kuvitettu; 356 siv. - Sivistys ja tiede XV. Hinta 20 mk. 

Ern est T h o m p son S e to n, Rolf sa Jolla. ErM.an partiopojan, Kuo
nab lntianin ja Skoolmm koiran seikkailut. Suom. I. K. In h a. Toinen painos. 
Kuvitettu; 488 siv. Hinta 13 ml<. 

KustannusosaluyhtitJ Otava: 

V. A I m a 1 a, Hakkilintumme. 85 siv. Hinta? 

Suo men Maanviljelys-taloudellinen I<oelaitos: ·' 

W a 1 t e r M. L in n a n I e m i, 20- 21 Kertomus tuhoelainten csiintyml
sesU! Suomessa vuoslnn 1915-1916. (Maataloushallituksen tiedonantoja N:o 
CXXXI. XXVII+ 232 siv., 94 kuvaa). Hinta? 

Aikakauskirjoja ja -lehtitt: 

El~inten YsUivM 5- 9; Flnlands Jakttidskrlft 5- 10; Mehlliiinen 5-9; 
Metsamies 5- 8; MetsMtaloudellinen Aikakausl<irja 3-8; Puutarha 4- 9; Suomen 
Kalastuslchti 3-8; Suo men Kasvatusopllllsen Yhdlstyksen Alkakauskirja 3- 6; . 
Tapio 4-9; Terveydenhoitolehti 5- 9; VlritHija 3-5. 

Madonna Verona 51 - 53; Skrifter utgivna av S6dra Sveriges Fiskeri
fOrening 1- 3. 

SIs :illy s: Miksi harvinaisia puita on suojeltava, kirj. K. Lin kola. -
Pohjoismaisista Taphrina-lajelsta, ldrj. T. J. Iiintikl<a. - Lisatictoja Per~-Pohjo

lan tervalepistii, kirj. V. RUstlnen. - Klrjalllsuutta. - Plenia tictoja. - Uutisia. 
- Kokouksla. - Toimitukselle llihetettyli kirjallisuutta. 
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I 

N:o 6 24:s vuostKERTA 1'920 

Julkaisija: VANAMO-SEURA :-: Toimittajn: K. M. LEVANDER 

T~mli ail<akauslehti llmestyy kuutena vihlcona, joista kolme jaetaan 'kcvl:lt
lulmkaudella, lcolme syyslukukaudella. Se on tllattavissa kaikista posti
tolmistoista maalla seldl suoraan toimitukselta. Vuosikcrran tilaushlnta on 
8 mk. Toirnltuksen osoltc: Helsinki, Konstantininkatu 16. Puhelln 83 17. 

Kirjallisuutta. 

N o r den s k lli I d, E r I 1<, Biologins historla. En liverblick. I. Antiken, medel
tiden, renlissansen. Helsingfors, Holger Schildts Flirlagsakticbolag. 1920. 
VIII+ 163 siv. Hinta 20 mk. 

Tekijan tarlwituksena biologian historiallaan on, sanoo h!\11, 
tarjota yleiskatsaus biologisen tieteen l<ehitykseen afkojen kuluessa, 
kntsottuna yleisen lmlttuurlhistorian yhteydessu. Tama on mielenkiin
toinen, mutta tyoUi ottaessa val<avalta kannalta myos vaativainen tehUiva. 
Suurta mielihyviHi. tuottaa sen ~uoksi, lmn teoksen nyt ilmestyneesta 
I osasta voi todetu, cWi Hima tehtava on saariut pystyvan ·su rittaj nsu. 
Esilla olevassa osastossa tekija ·kasittelee ldassillisen.1.muinaisajan ja 
keskiajan biologian sekii taman tieteen l<ehityksen renessansi-njalla. 
Aineen jiisentely on seuraava: biologian kehitys Juonnonlums'oilla ja 
itaisilHi kulttuurikansakunnilla·; vanhin krelkkalalnen luonnonfilosofia; 
l<reikkalaisen HHiketaidon aikaisempi tila ja sen ·merldtys biologian 
kehitykselle; luonno11filosofisen spelntlatsionln loppu ja Aris'toteleen 
cdellakavijtH; Aristoteles; Aristoteleen jall<eiset luonnonfilosofiset sys
teemit; biologinen erikoistutldmus Aristoteleen jtilkeen; tie teen havfo 
antiil<in myohemmalla ajalla; biologista tiedetta arapintaisilla; kristilli
sen keskiajan biologinen tiede; keskiaikatieteen loppu; uusia tnanilman
lmtsomuksia ja uusi tieteellinen metodi; deskriptiivista biologi ta tutki
musta renessansi-kaudella, elainten selittujiil ja anatomian tutldjoita; 
veren kiertokulun keksiminen, Harvey'n edelltikHvijat ja Harvey. Esitys 
on kauttaaltaan selvaa, kiinteaa ja sujuvaa. Teldjan harldttu fa itse
niiinen ' arvostelu painaa myos leimansa hanen esitykseensfi henki
loisHi ja olosuhteista. Iemme tllssa 'teoksessa todella saaneet ylE~is
kaisaukselliscn ja pi.ltevan esityksen biologinn kehityksesta niiden 
historiallisen olosuhteiden yhteydessa, missa se on tnpahtunut. Tekijfi 
on vaatinut itseWHin my5s tutustumista klassillisten kielten tuiton l<ysy
viin cr lkuliihteisii n, joka seil<l<n viela li still sita luotettavaisuuden vailw-

\. 



102 Pienia tietoja. 

tusta, minka teoksen lukemisesta saa. Kirjaa voi nam ollen mita 
parhaiten suosittaa seka opiskelevalle nuorisollc, jolle se Hihinna on 
tarkoitettu, etta mielenldintoisena, biologisiin kysymyksiin ja kulttuuri
historiaan tutustuttavana lukemisena la.ajemmallekin yleisolle. Toivotta
vasti tri Nordenskiold voi 1aheisessa tulev ·~uudessa saada valmiiksi 
suunnittelemansa seuraavat osat, esityl{sen bio1 .. daa ,~·istoriasta Harvey'sta 
Darwin'iin ja tasta nykyiseen aikaan. Viela 1austitt..."koon s~otavaksi, 
etta esilla oleva painosta ilmestynyt osa, kotimaisen luonnontutkijan 
ja humanistin kypsa ldrja1linen tuote, suomennettaisiin ja varustettai
siin, jos mahdol1ista, valaisevall a kuvituksella siihen tapaan lmin esim. 
Chievitz'in tanskankielinen anatomian historia. K. M. L. 

PienHi tietoja. 

Tilap~iskasveja Kemista. L. Y:ss~i . 191 8 s . 163 lueteltu jen 
1ajien lisaksi kasvoi Kemin kasarmirakennusten ymparistolla 1919 
eraassa paikassa lu lmisasti I Artemisia absinthium. seka pari kpl. Cam
panula patula ja Dianthus deltoides. - Satama-a1uee1ta on ennen 
mainittujen lisa.ksi vv. 1919-20 loydetty ': Lappa sp . (lehtia), Centaurea 
nigra (1 kpl. 1920 K. Kurkela), Hyoscyamus niger, Dracocephalus 
thymiflorus (myos muualta ratavallilta), Medicago lupulina, Lepidium 
ruderale, Rumex maritimus ja R. crispus. - Muista tilapaislajeista 
mainittakoon Sonchus asper, Lamium album (eraalla pihalla runsaasti) 
ja Lotus corniculatus. Muualta tuoduista siemenista varta vasten kyl
vettyna on levinnyt ·Matricaria chamomilla. 

M. E. H. 

Yksin~iinen p~hkinapensas litin piHijass~ . Hyvin harvakseltaan 
tapaa lehtopaikkoja siina osassa Kymin laaksoa, joka kulkee Iitin pita
jan Hi pi. Seutu on enimmakseen karua; "ulkeehan aivan rinnan joen 
l{anssa Salpausselan eteHiinen harju, tosin katketen melkein nakymiit
tomiin ihan keskella pitajiHi. Juuri silHi kohdalla harjun ja jokiuoman 
valilla on merkkeja hedelmallisemmasta paikasta, ja luonnollista on, 
e'tta sellainen paikka vilkkaan liikennetien varrella aikaisin on joutu
nut viljelyksen valtaan, joten melkein ainoat merkit seudun viljavuu-
desta ovat hyvat sadot huonommankin lannoituksen Filkeen. , 

Nakyvampana merkkina on sai lynyt Sitild{alan kylassa Huhtalan 
talon maalla kookas pahkinapensas, joka kasvaa n. 50 m paiissa 
talosta. Sen lwrkeus on n. 4 m. Monirunkoisessa pensaassa oli niu
kasti hedelmHi viime elokuussa. 

Talon perunamaa on ulotettu miltei l<iinni pettsaaseen ja toiselta 
puolen jatkuu nuorta lehtipuu-tiheikkoa j9en uomaan saakka. Mitaan 

, erikoista ei tama tiheikko tarjoa kasvi~ton kokog~panoon · nahden. 
Vain pensaan HihimmiisUi ymparistostu mainittakoC>t' ·sen seuralaisista 
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seuraavat: Athyrium filix femina, Urtica dioeca, Anthriscus, Heracleum, 
Paris, Majanthemum, Geranium . silvaticum, Oxalis, Viola Riviniana, 
V. palustris, Rubus idaeus, Alchemilla subcrenata, Euphrasia brevipila, 
Veronica chamaedrys, Leontodon hispidus ja Salix pentandra. 

ViljelyksUi ulottuu kilometrimtHirin joldvartta yWspain. Noin 
puolef! km paassa pa; r.~ · napensaasta samaan suuntaan tapaa lahella 
rantaa pelion o.~ ·ssa .~ 0stia ja punaisia viin imarjapensaita seka vilje
lysten ylapuolella m~ienrinteessa yksinaisen lehmul<sen (korkeus 5 m, 
lapimitta rinnan kohdalla 15 em). Ymparistossa on Polystichum filix 
mas-kasvustoja seka jokunen Daphne-pensas, joten kaikesta plHittaen 
seudul la on ollut aikanaan pienempia lehtopaikkoja, jotka nykyaan ovat 
viljelysmaana. M. Puolanne. 

I 

Tervalepan esiintymlsesHl Pohjanmaalla. L. Y. olleen kehoi- , 
tuksen johdosta mainitsen seuraavassa muutamia tahan asti tuntemat
.tomia t~rva l epan kasvupaikkoja. Niiden tervaleppalOytojen lisaksi, 
joista tri A. L. Backman julkaisussaan , Om Alnus glutinosq. i Oster
botten" ilmoittaa Oulaisten pitlijlista, mainitsen samasta pitajasta vie Ia 
muutamia loytamiani kasvupaikkoja: I) PeUijaskosken kyHissa Kaijan
nevankorvessa, (Poutisen talon maalla), mainitun nevan laidassa kas
vaa n. 20 kpl. suurempia ja pienempia tervaleppia, joista suurin on 
n. 8-9 m korkea ja 4,5 dm ymparimitaten rinnan kohdalta. Korpi 
-on tuoretta maata, nuoria vesoja oli hyvin vahan jonkun puun juu
rella. 2) Noin 1 km Yrityksen (Kauniskangas) talosta etelaan, Soljan
nevan lounaislaiteella Anttilan torpan maalla kasvaa ainakin 4 terva
leppaa, joista pisin oli n. 10 m pitkii, 15- 16 em liipimitaten rinnan
kork. Mainitun talon lahella Vihannin ja Pyhiijoen piUijassa (metsa
vahti Palosaaren piirissii) on tervaleppiii o1Iut runsaasti ja vieHikin 
niita tavataan. 3) Haapaveden piUijassa olevan Kivilahden talon torpan 
(Pirnesjiirven rannalla) niittymaalla Oulaist n pitajiin puolella, n. 3 km 
talosta luoteiseen olevassa perkkWssa use ita 10 m kork., 8-9 tuu
maa (rinnanlwrk. lapimitaten) pal{suja tervaleppiii. (llmoittaja E. Yli
niitty, torpanisiinUi.) 4) Loutennevan metsiisaralla samannimisen nevan 
eteliilaiteella Perikankaan talon maalla muutamia kymmeniii suoria ja 
kauniita, liihes 15 m kork. ja suurimmat rinnankork. n. 22 em pak
suisia tervaleppiii. Maassa oli useita lahoavia runkoja sekii runko
kasoissa m. m. tervaleppia. Ainoastaan muutamien kantojen juurella oll 
1- 3 vesaa. Paksummat kannot liipimitaltaan n. 30 em. Uihellii ole
vassa kr~ununpuistossa, 2,!) km Peril<anl{aan talosta itann myos muu
tamia tervaleppia. 5) Matkanivan kylassa Rimpinevan laiteella olevan 
van han tervahaudan Hiheisyydessa v ." 1918 yksl n. 9 m pitka terv~leppti. 

EdelHimainitussa tri Backmanin julk isussa mainittujen terva
leppien kasvupaikkojen lisaksi Oulun ympliristolttl mainitsen viela terva
leppHi: 1) Kiviniemen kylan laheltii, tulliportin luota iHUin pain me
n evan kujan varrelta n . . 20 (1 ~ 19) yksiltHL Puut, joista pi simmat ovat 
n. 10- 12 m ' korkeita ja paksuimmat 108- 113 . em ymparimitaten, 
kB:svavat ~uoree 1 ' a niityllii, ei ~aulmnn L~mi~ga~ maantiestii, rautatien 
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ylapt.iolella. 2) Noin 1/2 km Pyykosjarven pohjoisrannasta, suon lai
dassa useampia kymmenia yli 10 m korkeita ja n. 2 dm Hipimitaten. 
Samalla kohdalla n. 100 m jarven rannasta, suolla 6-7 teryaleppaa~ 
edellisia pienempia. (Ilmoittaja lyseol. A. Ollila.) · 

Limingan Virkkulan kylassa PaaskyHin maalla toista sataa 6-7 m 
kork., alun toista dm paksuja tervaleppia . Pensaita runsaasti. (lim. 
lyseol. P. Kaitera.) 

Paavolan pittijtissti: 1) Lammaslwrvessa (Lapin asemalta n. 9 km 
eteHUin ja 3 km Hinteen useita keskikokoisia tervaleppHL 2) Lapin 
asemalta n. 9 km lounaiseen Vuoluojan varrella olevalla kangas
maalla toistakymmenta n. 12 m kork. l,n dm lapimittaista tervaleppaa. 
3) Lapin asemalta 5 km Vihantiin pain olevassa Vanhanojan korvessa~ 
Kokon talon maalla rameenlaidalla 2 n. 8 m korkuista ja 20 em lapi
mittaista tervaleppaa. (Lyseol. V. Karkkainen.) 

Piippolassa Korteperan nevan pohjoislaidalla muutamia kymmenia 
tervaleppia, joista suurimmat ovat n. 10 m korkeita, 1 ,5 dm lapimitaten . 
(Lyseol. H. Lindgren.) A. A. Parvela. 

Kasviloytoja Evolta. Kangasvuok~oa (Pulsatilla vernalis) tapa
sin muutamia yksiloita kasvavana kanervakankaalla Hihella Pitkaniemen
jarven etelapaata Evon kruununpuistossa. 

Tunturikurjenherne (Astragalus alpinus) kasvaa Evolla, Valkea
Mustajarven kaakkoispuoleisella rantamaelli:L Kasvillisuus paikalla on 
puolukkamannikkoa. · 

Punerva vita (Potamogeton alpinus), jonka aina olen tottunut 
. nakemaan suo-oj issa ja muta-haudoissa, kasvaa Evon Hautajarvessa 

pienina ryhmina kolmessa eri kohdassa kortteikon ulkolaidassa. 
Evolla 27. X. 20. K. J. Valle. 

Vesirutto Kymijoessa. Viime kesana tapasin vesiruttoa litissa 
Kymijo~ssa seuraavissa paikoissa: Mankalan koskien ylapuolella Esko
lan talon venerannan Hihella jokeen laskevan puron suussa; koskien 
alapuolella Mikkolan talon lahella Perolahdessa. Kasvoi niukasti mo
lemmissa paikoissa. - Todennakois. sita on joessa monessa muussa
kin paikassa . Lahijarviin se ei liene levinnyt. 

M. Puolanne. 
• I 

Omituinen kaunokki· (Bellis perennis) muodostuma. Vana naa
raantuu mykeron alta 18 haaraan, jotka kukin paattyvat pieneen myke
roon. Tapasin kasvin eraan Oulun Yhteiskoulun (Yhteislyseon) oppi
laan herbariossa. 

Oulu 3. X. 1920. Kaarlo Metstivainio. 

Edelliseen tiedonantoon on lahettaja liitHinyt valokuvan, joka 
Hihemmin valaisee kyseessa olevan muodostuman laatua. 0. Pen z i g'in 
mukaan (Pflanzenteratologie, ll. Band, Genua 1894) ovat kaunokilla 
kukinto-prolifikatsionit varsin yleisHL Tavallista on, etta kehtosuomujen 
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akseleissa on lyhyt- tai pitkavartisia, tai vieH!pa varrettomia Jateraalisia 
(laidallisia) prolifilmtsioneja . Esilla oleva tapaus tarjoaa esimerkin 
juuri tuollaisesta lateraali sesta kukinto-prolifikatsionista. Myos voi 
Penzig'in mukaan kasvu usein tapahtua mykeron keskustasta, joten 
kaksi mykeroa esiintyy paallekain (sentraa lin en prolifikatsioni). Suo
messa jull<aistui sta prolifikatsioni-tapaul<sista on lateraali sta lml<into
prolifikatsionia huomattu pelto-ohdakkeella (Cirsium arvense) (E. 
R e u t e r, Meddel. Soc. F. Fl. fenn. 33, 1907, s. 42). Toim. 

TryffelimiUnen sieni, Scleroderma vulgaris Fr., Suomessa. Elo
ia syyskuussa (1920) tapasin Helsingin Korl<easaar lla Uihan maan
muna-Iajiin kuuluvia yksiloita. Ne kasvoivat istutettujen pensaiden 
seassa puutarhamullassa, edellisvuoti sten, Iahoavien lehtien alia. Tun
nusomaista Hille suvull e on yksinkerta inen ja nahl<amainen, va.rilUHin 
likaisen keltaisenruskea, seldi silea tai ka~namaisesti halkeileva kotelo
rakko (peridium) seka tayteHiinen, sinisenmusta, tryffeliii muistuttava 
itiOmalto (gleba), joka on vaaleilla suonilla marmoroittu ja jossa on 
runsaasti pienia kammioita, Hiynni:Hin verl<kokudosta ja pallonpyoreita, 
nystyraokaisia kuromia (conidia). Sieni vaihtelee suuruudeltaan, ollen 
Iapi mitaten 3 - 6 em, ja samoin muodoltaan, tavallisesti se on pallo
mainen tai hiulmn littea, sen huovasto (mycelium) toisinaan hyviri 
pitka ja haaraantunut. 

Prof. E 1 f vi n g' in mukaan, joka on vahvistanut l aj inmiHirayksen~ · 
tama sieni on aikaisemmin tavattu me ill a seuraavill a paikoilla; Turku, 
Ruissalo; agervik; Helsinki ; Viipuri, Liimatta; Ulvila; Peipoh ja ~ 
Tampere; Kankaanpaa. 

Se esiintynee ky1lii yleisemmin, vaikka sita on sekoitettu mui
hin maanmuniin tai se on jtHinyt huomaamatta, niinpa nain niita 
myos Helsingin kaupunginpuutarhassa, joka on Elaintarhassa, siella 
pidetyn puutarhanayttelyn aikana . . 

Kirjallisuudessa sanotaan usein tatii lajia myrkylliseksi, vaiteUHin 
naet monen tauti- ja kuolemantapauksen seuran neen siiU\, etta ereh
dyksesta on syoty jalon multasienen eli tryffelin asemesta tiitii lajia, 
jolle Ruotsissa on annettu nimi juuritryffeli (,,rottryffel "). Er~ i ssa 
Saksa n ~altioi ssa on sen myynti siitti syysta ldell etty. Tata taytyy 
kuitenkin pitaa ereh dyksena tai liioitteluna. Esim. Korkeasaarella kas
vavia sienia oli ravintolan kyokkimestari siina luulos'sa, etta kyseessa 
oli kotimainen tryffeli, valmistanut ruokapoydalle ja laitos huomattiin 
maukl{aa ksi ja viattomaksi. Ruotsissa ovat 1' h. M. F r i c s' in mukaan 
(Skandinaviens . tryfflar och tryffelliknande svampar. Sv. Bot. Tidskr. 
liJ, 1909, s. 294) monet henldlot sa moin vakuuttaneet haitatta naut
tineensa tatii sienta ja etta tasta valmistettu kastil<e saa vahvan ruskean 
varin ja on hyvan malmista lihan kera. Samantapaista lwl<emusta voisi 
myos esittiHi Saksasta ja Tanskasta. Enimmin ktiytetiHin Uitii sienUi 
kuitenkin Norjassa. Kansantajuisesti laaditussa kirjasessaan "Spiselig 
sop" 0. J o han 0 1 se n mai nitsee sitii , norjalaisena tryffelina''. 
, jota on .koeteltu norjalaisessa sieniseu rassa fa eraassa Kristianian 
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HUikarien seurassa y. m. ja kaikldalla on selitetty, etta se voi kilpailla 
ransl{alaisen tryffelin kanssa, jopa se muutamain yksityisten patevain 
arvostelijain mielesta voittaa taman, koska se on helpommin sulavaa. 
Sita kaytetiUin muhennuksena, paistettuna seka parhaiten kastikkeisiin 
aivan kuin ranskalaista tryffelia". Drammenissa kootaan, konservoidaan, 
kayteUiiin ja myydaan sita myos , norjalaisena tryffelina". 

, Rolf Palmgren. 

Ahvenanmaan luonnon rikastuttamisesta hirvieHiimilHi. Asket
tain julkaistussa, arkistotutkimuksiin perustuvassa kirjoituksessaan , Hirvi
eHiimista Suomessa ynna niitten pyytamisesta 16 ja 17 vuosisadalla" 
(Hist. Ark. XXVIII, 2) tri K. R. Me 1 an d e r paattelee verratessaan 
tietoja Ahvenanmaan ja Tukholman seudun ilmanalasta keskenaan, 
etta metsal{auriille ja saksanhirvelle ovat elamanehdot Ahvenanmaalla 
ilmanalaan nahden verraten suotuisat, seka esittaa ajatuksen Ahve
nanmaan Iuonnon rikastuttamisesta metsakauriitten piUimisella. Esi
tamme seuraavan otteen han en ldrjoituksestaan: , Naista Ahvenan
maan ilmastoa koskevista tiedoista naemme siis, eWi siella talvi kiel
tamatta on metsakauriille ja saksanhirvellekin edullisempi kuin Tuk
holman seudulla. Kun edellisessa olemme huomauttaneet, etta l~asvulli
suuskin Ahvenanm~alla qn sita laatua, jossa metsaka~ris hyvin viihtyy, · 
olisi mielestani syyta yrittaa uudestaan talla saarella pitaa metsakau
riita, jotka. nalitavasti paremmin tulevat kylmassa ilmastossa toimeen 
kuin saksanhirvet. Metsakauriitten lukuisuus siella 1500- hivun keski
vaiheillahan tavallaan kehoittavat Hillaiseen kokeeseen. Mutta kun tama 
elain voi kayda maanviljelykselle vahingolliseksi, olisi syyta sailyttaa 
Ahvenanmaalle tuotavat metsakauriit avarassa huolellisesti aidatussa 
puistossa. Talvella sopisi asettaa sinne niita varten .kerpoja ja heinia 
ravinnoksi sekii ehl<a kaikkein kylminta talvisail<aa varten rakentaa niille 
jonkunlainen suojus. Niinlmin edella mainitsin, asetetaan Saksassakin 
talvella rehua metsalmuriita varten niihin puistoihin, joissa niita siiily
tetaan." - Toivottavasti tuollainen yritys tehdiiiin. Sirot metsakauriit 
ovat varmaan ne hirvielaimet, jotka olisivat sopivammat pitaa Ahvenan
maalla. Paitsi maiseman mielenkiinto.isuuden lisaamiseksi voinee myos 
muun metsariistan niukkuuteen nahden niiden hoitoa siella suoslttaa. · 

Lisaselvitysta erailseen jiUilokkia koskevaan tiedonantoon. 
Se. jiHi- eli valkealokki (Pagophila eburne'l:l Gm.), josta on uutinen L. 
Y. 1918, siv.· l65- 166, on ammuttu 22. XII. 1882 eik~ alkupuolella , 
I. , 1883, kuten oletin. Palmen'in lintuarkistossa on naet seuraava, 
maist. G. Gronfeldt'in HiheWima tieto: ,Har i staden· finnes ett upp· 
stoppadt exempl. af Larus eburneus skjuten d. 22. 1 2. 1882 vid Suo
listo gard i Ulfsby (15 verst o. om staden) A en atel, der han bespi
sade sig i siillskap med krAkor ' och korpar samt hade nagon dag tidi
gare blifvit sedd i Euraaminne afvenledes tillsammans med bemalde 
s vartfagel". · 

Pori 1 0. X. 1920. E. W. S, 

. ' .. . 
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Pieni lisa metson ruokalistaan. Pall(aneen Kukkolan kylan 
metsissa 22. VIII. 1920 ampumallani naarasmetsolla oli kuvun ja lihas
mahan sisaltona raakoja katajanmarjoja ja saniaisenlehtH! , luultavasti 
Polystichum spinulosum, lajia en tullut Hihemmin mtUirtlnneeksi. 
Huomiotani kiinnitti . Hima perati vaatimaton, miltei laakkeenomaiselta 
tuntuva rnuona olosuhteissa, joissa ravitsevia .metsanmarjoja olisi ollut 
yllin kyllin saatavissa . V. A. K-kontio. 

RuisriHikka Hailuodossa. Vii me kesana ( 1920) asusti Hailuo
dossa Ojakylassa talokas J. Havanan ruispellossa ruisraakkti (Crex crex). 
Lintu oli kaikille kylan asukkaille outo; eivat sanoneet koskaan ennen 
tuollaista aan ta kuulleensa. Lieneeko mantereelta paennut niitto- ja 

, leikkuukoneita saarelle merelliselle? (Suotavaa olisi sa ada 1islitietoja 
ruisraakan ja muiden, maan viljelemista seuraavien lintujen esiintymi
sesta seuduissa, missa niita ei ole ail<aisernmin huomattu, varsinaisen 
levenemisalueensa seka sisa- etta ulkopuolella. Toirn.). 

Oulu 3. X. 1920. ' Kaarlo Metsttvainio. 

Piekanahaukka Evotla. Piekanahaul<an (Archibuteo lagopus) 
ampui Evolla juhannusaattona tana vuonna kalastajakoulun oppilas 
Hannes Tiinonen. Linnun jalat ovat minun hallussani. 

., Evolla 27. X. 1920. !(. J. Valle. 

ViJmeiset laulavat linnut. Kuluneena kesana tein Evolla havain
toja siita, missa jarjestyksessa laululintumme sikHimiskautensa jalkeen 
laulunsa lopettavat. Aloitin havaintoni niin myohaan, etta vain vii
meisena !aula via lajeja saatoin tarkata. Tulos oli seuraava: metsii
kirvinen (Anthus trivia/is) lmultiin viimei$en kerran laulavan 8. VII; 
punarinta-satakieli (Erithacus rubecula) 10. VII; lehtokerttu (Sylvia 
hortensis) 12. VII;, peipponen (Fringilla coelebs) 12. VII; keltasirl<ku 
(Emberiza citrinella) 14. VII., laulu epataydellistii; uunilintu (Phylloscopus 
trochilus) 16. VII; tynnyrilintu (Phylloscopus collybita) 27. VII. 

Evofla 27. X. 1920. K. 1. Valle. 

Harmaa haikara pesinyt Taivassalon saaristossa. Harmaan 
haikaran (Ardea cinerea L.)' pesan, jossa oli 5 tusldn haudottua munaa, 
loysi laaket. yliopp. Main'o Wilson 14. VI. 1920 Taivassalon saariston 
Ison Raumskerin ·Iuodolta. Pesii oli matalamman, paksuoksaisen 111t1n• 
nyn latvassa, rakennettu vahvoista, kuivista oksistn ja sisustettu karvoilla 
ja kuivilla katajanlworilla. Se oli litteU, melkein Hipinakyva ja n. 1 
rn :n lapimittainen. 'LoytO on ensimma_inen Suomessa; tosin harmaa 
haikara on jo aikaisemrnin todennakoisesti .rnaassamme pesinyt: Espoossa 
187 4 ja mahdollisesti Sakkulan Taipaleessa kerran. 

P,ori 6. X. 1920. E. W. Saomalainen. 

Kaulushaikara Porin seudulla ja . Joroisissa. Kaulushaikaran 
(Botaurus stellaris L.) arnpui palstatilallinen Kalle .Suomi Porin lahelUi 
Kokemiiensaaresta 17. IX. 1920. Lintu on vanha koiras, parhaillaan 
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sulkasatoinen, varsinkin kaulanselka on huonohoyheninen. Paino 1,250 kg, 
aikalailla rasvainen. Puuromaisessa mahan sisallyksessa, joka konser
voitiin formaliinilla, tapasi prof. Levander, jolle se tarkastettavaksi Iahe
tettiin, m. m .. lukuisia vesimalluaisten (Notonecta lutea) osia, pienehkon 
kalan selkarangan, kasvijaannoksia, m. m. sammaleen kpl. (luultavasti 
Hypnum stramineum, maar. tri E. Hayren). Lintu joutui Porin Koti
seutuyhdistykselle. Aikaisemmin on kaulushaikara tavattu Satalmnnassa 
varmasti vain kerran, nim. Koyliossa VI. 1894. Taman lisaksi ilmottaa 
teht. A. Milan nahneensa muutamia vuosia sitten Kol{emaensaaressa, 
Kivinin seuduilla linnun, joka ei voine olla muu kuin kaulushaikara. 

Kaulushaikara on esiintynyt myos Joroisissa kesalla 1920. Toh
tori Har~ld Envald ilmoittaa sen ilmestyneen aikoinaan lasketun Val
vatusjarven jatteille, Italammille, sainaan aikaan kuin muutldn vesilin
nut huhti- ja toukokuun vaiheilla saapuivat. !Uilampi on n. 4-5 km 
Joroisten kirkolta pohjoiseen. Pesaa ei loydetty eika lintuakaan ammuttu, 
vaikka se paasti n . 20 m :n paahan. Aani muistutti haran morinaa, 
vuoroin kuului syvaa hengitysta·. Agronomi Veikko Immonen on m. m. 
kuullut linnun aanen 26. v. ja nahnyt sen lentavan kesak. alussa 
Braseborgin talon lahella. 

Pori 6. X. , 1920. E. W. S. 

Joroisten kaulushaikara aiheutti keslHUt seuraavan sanomaleht!-uutisen, josta 
voi piUtWHI, eW! llntu oil paikkakunnan vaesttln suurelle enemmistolle tykkM
nMn outo vieras: ,Jorofsissa kummittelee. Pitkin kevMWt ja kesMa on tuottanut 
Joroisten Sydanmaan kulmakuntalaisille piHtnvaivaa muuan • huutavan Mani". 
Malnitun kylan Llettee!U!. (er:ts lasketun jttrvcn pohja) kuuluu aika ajottain kovaa 

, huutoa. Mutta valkka palkalla on kulkenut koko lahiseudun vald tutkimusretke!Ut, 
ei ole saatu selkoa H:inen antajasta. Kerrankin on suuri miesjoukko ketjuttanut 
paikan, josta ~Hi nttt kuului, mutta akkitt muuttui liani ketjun sisttsttt toiseen paik
kaan. - Kun tasUi omituisesti! ilmWsHi ei ole saatu selvyyttM, on palkkakunta
laisissa alka~ut vakiintua kasitys, etUl kysymyksess:t on kummitus." (., U. S. " 16. 
Vll. 1Y20). 

Pieni kiljuhanhi ja pienempi taivaanvuohi Porin seudussa. 
Pienia kiljuhanhi a (Anser erythropus L.) ampui tehtailija AIIan Milan 
3 kpl. parvesta, jossa oli n. 400 lintua, Bredvik-lahden rannalta Porin 
pitajan merenrannikolta 5. IX. 1920. Ne olivat kaikki nuoria lintuja. 
Vanhan linnun samaa lajia ampui hra M. VIII:n lop. 1919 ja toisen 
29. VIII. 1920, molemmat aivan samoilta paikoin Bredvikista. Oudon 
aikaiseen ne Hina vuonna tulivat; tavallinen muuttoaikahan on loka
kuun puolivalissa tahi marraskuun alussa. 

Pienempi taivaanvuohi (Oallinago. gallinula L.) loydettiin Porissa 
11. IX. 1920 kadulta kuolleena, puhelin- tahi sahkojohtolankoihin iske
neena. Sekin oli tavallista aikaisempaan muuttomatkoilla. 

Pori 6. X. 1920. E. W. S. 

Muuttavia sepelkyyhkysia. Lokakuun 1 p. nain lukuisia sepel
kyyhkysHi, Columba palumbus L., · muuttavan Helsingin -Kulosaaren 
(Bran do)" ohi l antis~e n · suuntaan. · Tutili oJi. pohjoisesta, vetaytyen hiu
k~n Wikulmalle, I saa kirl<as. Havainnot tehtiin k:lo 6- 8 a. p. Seu-
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raavat parvet merkittiin: 11 + 15+13+22-j-24+3+4+ 6+ 6+ 7+ 
19+60+30 kpl. Kyyhkyset Iensivat varsin tiheina , parvina, toisinaan 
heiluen niin, etta siiven etureunassa oleva valkoinen nakyi, sangen 
korkea lla, korkeammalla kuin varikset, joita myos sadottain vaelsi Jou
naaseen pain. Muuan kyyhkysparvi, 19 kpl., laskeutui milntyjen lat
voihin, liitaen jannitetyin siivin ennenkuin rapyttaen saivat jalansijaa. 
Yhden nuoren linnun sain tahysUUikseni 20 m:n piUls ta sen istuessa 
turvallisena matalan mannyn Jatvassa. Lolmk. 2 ja 3 p. ~ i nahty 
samoihin aikoihin aamulla mitaan muuttavia l<yyhl<ysHi, joten lokak. 
1 p. nayttaa olleen todellinen muuttopaiva. 

Kulosaarella 3. X. 1920. lvar Hartling. 

Hanhi-korppikotka tavattu Suomess~. Kuluneena kesana sa in 
hovineuvos Knut Akesson'ilta kirjeen , sisa!Uien ilmoituksen siita, etta 
hanen poikansa, metsanhoitaja K. A. Akesson Joensuussa oli nahnyt 

' e raan linnun, luulonsa mukaan jonldn korppikotka-lajin, nahan naulat· 
tuna muutaman metsanvartijan . torpan tallin seinaan Pielisjarven takai
sessa eramaassa, aivan valtakunnan rajan lahella. Arvellen etta lOy
della olisi mielenkiintoisuutta lintutieteilijoillemme antoi han si ta paitsi 
muutamia kyseessa olevaa Jintua lwskevia lisi:itietoja, joista ilmeni, 
etta se oli tapettu Suomen alueella .. . 

· Edella olevan tiedonannon johdosta asetuin valittomaan yhtey
teen niin hyvin metsanhoitaja Akesson'in !min metsanvartijan Pekka 
Oinosen kanssa, jonka tallin seinalla nahka oli naulattuna. Nama tie
dustelut johtivat siihen, etta nahka Hihetettiin minulle ja etta samalla 
sain seuraavat loytoa koskevat tiedot. 

Kesakuun 1 p:na 1919 huomattiin Pielisjarven Hemminvaarassa 
metsanvartijan asunnolla, joka sijaitsee suomenpuoli sen Hattuvaaran 
ja venajanpuolisen Lentiiran kyHin valilla, noin peninlmlman matkan 
paassa rajasta, mahtavan lin nun ilmassa liitelevan ,kuin ilmalaivan"; 
se laskeutui pihan lahella olevun ' suuren honga n Iatvaan ja tllsta sen 
ampui metsanvartijan poika Vaino Oinonen. Kirjeen lah etUij ii, ampu
jan isa, arvelee, ettii silloin tapaturman tahden tapahtunut leh
man teurastaminen oli johtanut linnun talolle. Lintu painoi 6 kg (?) 
ja siipikarkien vali oli 2 1/2 m ; se koetettiin tayttaa, mutta kun Uhna 
ei onnistunut, naulattiin nahka tallin seinaan, missa se on riippunut 
tuulessa ja sateessa, kunnes se . Hihetettiin Helsinkiin. 

Keltainen eli hanhi-korppikotka, Gyps falvus Gmelin, johon lajiin 
esilla oleva yksilo kuuluu, eroaa muista korppilwtkista pitldi u, tasa
paksun, harvojen, harmaan valkoisten, suantapaisten hoyhenten peitta
man kaulansa puolesta. Hoyhenpuvun vari on muuten lilmisen kel
taisenruskea. Siivet ovat hyvin leveat ja niiden suuret peitinsulat 
muodostavat vaaleahkon teunul<sen tummempia sull<i a vastaan. Siipien 
hallavista vareista sam oin kuin kaulan tyvea ymptiroivas ta, lmluneesta 
ja vaaleasta hoyhenkauluksesta voinee paattaa nahan kuuluneen van
halle yksilolle. Viela maini ttakoon tassa, eW:i muutamien ruumiin
osien mittaul<sista saatiin seuraava t ti:.:dot : siipi rannekulmasta kasi
sulkien paahan 62 em, pyrsto 33 em, nokka suunkulm asta nokan 
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kiirkeen 78 mm, nokka vahanahasta karkeen 51 mm, nilkka 104 mm, keski
varvas lukuunottamatta l(ynWi 95 mm, sisavarvas lukuuriottamatta kyntta 
45 mm, keskivarpaan kynsi 32 mm, takavarpaan kynsi samoin 32 mm~ 

Hanhi-korppilwtlm pesii Brehm'in mukaan yleisena Siebenburgenissa, 
EteHi-Unkarissa ja koko Balkan-niemimaalla seka Sardiniassa ja Sisi
liassa ja suuressa osassa Espanjaa. Sita vastoin se on harvinainen 
Apenninnien niemimaalla. Myohempaan aikaan tama Iaji on levinnyt 
Krainiin, Karnteniin ja Salzburgiin. Harhaan lentiineiH1 lintuja on sil
loin talloin tavattu Saksassa. Muuten se on Ievinnyt koko Egyptiin, 
Pohjois-Arabiaan, Tunikseen, Algeriaan ja Marokkoon seka Aasiaan 
aina Himalaijaan saakka. 

Merldllista on todella, etta tah tin lajiin kuuluva lintu on eksynyt 
meidiin maahamme. Mahdollisesti se on karannut jostakin elai~tar
hasta tai -nayttelysta, vaikka toiselta puolen nykyiset VeniijHn olot 
niiyWivat tekevan eHiintarhain pitamisen mahdottomaksi ja tusldn on 
luultavaa, etta Suomessa on mitaan sellaista elainnayttelyii, jonka voisi 
asettaa Ulman loydon kan ssa yhteyteen. Rolf Palmgren. 

Hanhi-l{orppikotkan esiintymisen johdosta Suomessa mainittakoon 
lisaksi, etta sama Iaji on aikaisemmin taman vuqsisadan kuluessa kaksi 
kertaa tavattu entisissa venalaisissa !Uimerenmaakunnissa, nim. Virossa~ 
Tallinnan IahistOssa ja Kuurinmaalla Preekulnin Iuona (ks. H. Loudon, 
Gyps fulvus in Estland erlegt. Ornithologische Monatsberichte, Berlin~ 
1914, s. 33-34). Tamakin seikka puolustaa sitii kasitysta, etta Hem
minvaarasta saafu lintu oli harharetkil le joutunut luonnonvarainen 
yl{silo. !(. M. L. 

Tithien syysvaelluksesta. Sanomalehden , Viistra Nylandin" 
mukaan (21. X. 1920) huomattiin lokak. 13, 15 ja 17 p. useita tilhi
parveja Jussaro-saarella. Lehti mainitsee Himan johdosta .saaristossa 
ennenkin huomattuna omituisuutena, etta tilhit syksyisin on ulkosaa
rilla nahty aikaisemmin kuin rannikon maanpuolella. Tamii huomio 
tuntuu oudolta ja nayttaa ansaitsevan lintutieteelliselta taholta va1aise
mista. Sita varten olisi suotavaa, etta eri ranniklw- ja saaristoseu
duista, Hihetettiiisiin ahkerasti ilmoituksia tilhien ilmestymisesta ja vael
luksesta. Sellaisia ilmoituksia kuin myos muita lintufenologisia huo-
mioita vastaanottaa allekirj. /(. M. Levander. 

, Bjerkreimin teiri". Tunnettu norjalainen lintujentutkija H. Tho. 
L. S c h a ann in g julkaisee ,Stavanger Museums Aarshefter" 1918-
19:ssii, No IV, 1920, kirjoituh:sen , Bjerkreim-Orren 4' _;_ en harmonisk 
Orfugl-Varietet", kuvaten sekii sanoin etta varitauluin erasHl merkil
lisHi teiren viirimuotoa. Niiitii tunnetaan n. 25 vksi l<Hl, naista kuiten
kin vain 3 naarasta, melkein kaikki ammutut Bjerkreimin (Stavangerista 
SSE n. 50 km) seuduissa Rogalandin maakunnassa, paitsi yksi Hihei
sessa Hillelandissa (Stavangerista NE n. 40 km) Ryfylken maakunnassa 
ja yksi kauempana Rorosissa (Trondhjemista n. 110 km SSE, Stavan .. 
gerista Hihes 500 km NNE-suuntaan). Linnut ovat puolialbinoita; 
mutta harvinaista l<yllakin, aivan tavattomasti samanv~risHi, sopu .. 
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sointu isia. Puolialbinoissa tavallisesti tavattavaa asymmetrisyyttii ei 
naissa ole. Lyhyesti seliWien ovat lin nut jol<seenkin taman nakoisHi = 

k u k on paa, kaula ja rinnan etuosa ovat a ivan normalin variset, mutta 
kaikki muut kohdat ovat saannollisesti valkoUipHiiset, mildl. johtuu siiUi 
etta kaikki hoyhenet ovat valkeita, mustaa on vain ruodin kohdalla ja 
karjessa Ieveahkona juovana. Ylaperan hoyhenissa on vahva, sininen 
hohde; Kasisulkien ruodit ovat kuitenkin kellanvalkeita, vain nilden 
karki on mustahko, seka ullw- etta sisahoyty ovat aivan hienosti ruskea" 
viiruiset. Kyynarsulat ovat melkein valkeat, m 1staraitaiset. Pyrsto on 
myoskin paaasiallisesti valkea, ruodi t vain niissakin mustat ja ldirkeen
pain on niissa mustat reunukset. Alapuolet ovat huomattavasti tum
memmat, vain rinta, kupeet ja alapera ovat epiipuhtaasti valkoUlplai
set, vatsa on paaasiassa musta, vaikka kaikkien hoyhenten tyvi onkin 
valkc:a. Kanan varit ovat taydelleen sopusointuiset lmlwn vareihin. 
Hdrtiat, siivet ja pyrsto seka yHipera ovat hyvin valkotapUiiset, siivet kuin 

"' kukon ja pyrsto puhtaanvalkoinen, mustin sulkaruodin ja ruskean- ja 
mustankirjavin karjen poikkijuovin. Kurkku ja rinnanseu.tu ovat harmaan~ 
valkoiset, hienosti mustaviiruiset, alapuolet muuten tavallisen variset, 
mutta lmpeet ja alapera ovat ,valkean ja mustanharmaan poikldjuovaiset. 

Taman muodon ahdas levenemisalue, arvelee S- g, oikeuttanee 
pitamiian , Bjerkreimin teirta" erikoisena paikallismuotona. Norjasta 
niita ei muualta tunneta eika Ruotsista]{aan, mutta Riksmuseumissa 
Tukholmassa ilmoittaa prof. Einar Lonnberg olevan kolme yksiloa, 
jotka ovat ---.:.. Suomesta l Allekirj. ei ole tietoa siita, mista pain Suo
mea ne ovat, ja ovatko ne todellakin norjalaisia Uiysin vastaavia muo
toja. Kaikissa tapauksissa olisi tarkeaa tarkastaa kaikkia kokoelmis
samme olevia teirien varimuunnoksia, ehkapa joukossa olisi joku 
,Bjerkreimilainen". Tastti haluaisi Schaanning tietoja. E. W. S. 

Vesijilrvee,n istutetulsta sterletefstil (Acipenser ruthenus L.) on 
ail(aisemmin L. Y:ssa ollut (vsk. 1918, s. 170) tiedonanto. Seuraa
vasta ·sanomalehtiuutisesta (, U. S." 13. X. 1920) voinee ptHittiHi, ettil 
yksi noista v. 1901 istutetuista kaloista on viime Jokakuussa jli11een 
suureksi 1<asvaneena saatu: ,Harvinainen l<ala oli viime lauantaina 
(9. X. 1920) nahtlivana Lahden kauppatorilla. Se oli sampi, jol<a oli 
eksynyt eraan kalastajan verkkoon Vesijarvessa. I erkullinen otus painoi 
2 kg ja oli sen hintana 60 mk. Korkea hinta vai mikH lienee vai
kuttanut sen, . ettei kala tahtonut kayda oikein kaupaksi. Hovineuvos 
Feiiman istutti a·ikoinaan Vesijtlrveen sampia, joita silloin talloin on 
onnistuttu saamaan pyydyksiin. 11 Oletamme, etHi ·,sammella 11 tarkoite
taan Uissa sterletti-nimisttl. lajia. - Ansaitsee myos mainita, etta eras 
VesiFtrvesta aikaisemmin saatu sterletti on sailytettyna Kalastusmuseossa. 

Harvfnafsia hylSnteisUl. Pachytulus migratorius (L.), vaellusheinli
sirkka: 1 kpl. Terijoki 20. VIII. 1920, maisteri P. Ylonen. - Libellula 
depressa L.: 1 d' ja 3 Q Q Kuolemajarvi, sama. Edellisenit vuonna 
niitfi 1'saatiin 3 kpl. - Gastrophilus nasalis (L.): Koylio 4 kpl., osaksi 
hevosesta, osaksi Koylion Tuiskulan kylasta ammutun hirven ruumiilta 
IX. 1920. Maisteri R. Frey, joka Uiman saivartajalajin miHirasi, ilmoittaa 
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sen olevan Suomelle uuden. Sen toukat eHivat hevosen pohju~ais
suolessa (d uodenumin pylori-puolisessa osassa). - Pieris daplidice (L.): 
useita kpl. Koylion .Ilmijarvi VI. 1920, (E. W. S.). - Vanessa io (L.): 
useita kpl. Rautu ja Muola VII. 1920, herra B. Mick,elsson. - Catocala 
nupta (L.) ja C. sponsa (L.): Rautu VIII. 1920, sam a. - Abraxas 
sylvata Scop.: 21 ltpl. Terijoki 23- 26. VI. 1920, maisteri P. Ylonen. 

Pori 6. X. 1920. E. W. S. 

Kaaliperhosten joukkoesiintymistii. Viime toukokuussa (1920) 
tapasin Santahaminassa Iabella Helsinkia tavallista runsaammin kaali
perhosia (Pieris brassicae L.): missa tahansa liikkui ulkona oli niita 
kymmenUi. nakopiirissa. Toulwk. 20 p:na ldivelin saaren kivikkoisella 
ullwrannalla ja huomasin, etta pitkin matkaa oli melkein joka aske
leella aaltojen rannalle heittamia joko kuolleita tai viela vahan elavia 
kaaliperhosia. Sopivimmissa paikoin oli niiUi kymmenittain yhdessa 
kohdin ja varmasti voi tuolla 1/2 km pituisella rannalla Iaske a perhosten 
Jukumaaran tuhansissa. Lienevatko merelle lenUineet ja sinne vasyneet? 
(Mitaan kaaliviljelysta tiettavasti ei ·santahaminassa ole, joten perho
set eivat voi.neet olla sielta kotoisin. Ilmeisesti tassa on todella kyseessa 
joukkovaellus, joka ilmiO on kaaliperhos'een nahden ennenkin usein 
todettu, kenties ei kuitenkaan Suomessa. ~eteorolQgisen Keskuslaitoksen 
saakartan mul<i1an 20. V. k:lo 7 a. p. oli Helsingissa heikko tuuli (2 Beauf.) 
lannesta ja temp. 14 o C, taivas puol. pilvinen. Edellisena p:na (19. V.) 
samaan aikaan aamulla oli kohtalainen tuuli 4 Beauf.) eteHipuolelta, 
temp. 12 o C, taivas pilvinen . T.oim.). Arvi Ulvinen. 

Leipakuoriaisen joukkoesiintymista. Leipakuoriainen (Sitodrepa 
panicea L.), joka on varsin tyypillinen ihmisasuntojen asukas ruoka
konttoreissa, . tehden joskus tuhojaan herbarioissakin, esiintyy erityisen 
runsaslukuisasti liimpimiina kesiin aikana Orimattilan kirkonk. kansa
koulun asuirihuoneissa. Lampimien ilmojen saavuttua tulevat ne piilo
paikastaan, lattian alta, esille lattialle, .missii niita toisinaan on niin 
runsaasti, etta ne melkein yhtenaisena kerroksena peittavat lattian. 
Viileampiin~i aikana niikyy niita paljon vahemmiin. Joitakin vuosia sitten 
pantiin lattioiden aile taytteeksi sahajauhoja ja ilmeisesti hyonteiset ovat · 
tassa lattian taytteessa saaneet erikoisen suotuisia ravinto- ja lisaanty· 
misehtoj_a. · A. A. Parvela. 

Rotan taito kulkea nuoratla. Viime lmun 23 p;na huomasin 
Tooloossa rotan, joka ·lwrkealla ilmassa pyrki sahkokaapelia pitldn 
kadun· yli kivitalosta toi seen. Kerran matkalle lahdettyiian uhkarohltea 
eHiin ei eniia voinut kiHintya takaisin, vaan oli pakoitettu henkensa 
uhalla ryomimiian johtoa pitldn noin parinkymmenen metrin korkeudeila 
kadusta. Vaivaloisesti ja usein ·levahUien se laheni _ Hihenemistaan 
maaliaan, pitl<iilla hannallaan tasapainoa yllapitaen. Usein . jalat n~yttivat 
luiskahtavan ja eHiin oli lopttllisesti men~tUHi tasapainonsa, mutta se 
paasi kuin paasikin vihdoin onnellisesti perille, jonne tultuaan se heti 
virkeana juoks.i kattoa pitkin etsien sisaanpaasya jostakin ullakkoikkunasta. 

Helsingissa 3. XII. 1920. Bjorn Nilsson. 
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Yliopisto. Marra sic 20 p. tarl<asl<e ttlin fil. maisteri La uri I I v e s sa 1 on 
klrjoittama akateeminen vMitl>sl<lrja: • Ull<omaalaisten-puulajicn viljcl emismahdolli
suudet Suomen oloja silm a!Htpitl:len'~. IV + 11 2 siv. ja 1 kartta. V_irallisena 
vastavaiWtjana oil ent. senaattorl A. 0 . Kairamo. 

l<oululaitos: Luonnonhistorian ja maantiedon lehtorinvirkoja tulec ku
luvan Iukuvuoden aikana tavallista enemm l:i n avoimiksi, paaasialliscsti tyttokou
luissa. Naihin kouluihin perustettiin nimitt l1 in maali s ln~un 11 p:na 1919 tytW
Jyseoiden ja tyttOkoulujen opettajavirkoja kosl<evan asetuksen kau tta nelj tts nuor. 
lehtorin virka, joka tulee kasiWtmaltn malnitut alneet. Tama jarjcstely tull 
kuudennen luokan lis~Utrn i sen kautta tyttokoululh ln mahdolliseksi. Ela in- ja . 
kasvioppl oli nlmitUiin tlHa ennen yhdistetty matematlil<an ja luonnon.opin nuor. 
lehtorln vlrkaan ja maanticde tavallisesti historiaan ja suomenkieleen. Edls tysJ 
askeleena on siis pideWtvana, etta edellamainitun jarjestelyn l<autta nyttemmin 
kaikissa maamm e kouluissa elain- ja kasvitieteen ynnli maantietccn opetus tul ce 
olemaan saman opettajan kllsissll, yhdistelma, johon jo kauan on pyritty ja joka 
jo alkalsemmin on ollut toteutettuna Jyseolssa ja keskikouluissa. . 

Seuraavlssa kouluissa ttilee Ulman Jukuvuoden alkana luonnonhistorian ja 
maantiedon lehtorin virkoja valdnaisesti tl:tytettaviksi. 

Vanhemman lehtorin virkoja: Sortavalan lysossa, Kajaanin yhtelslyseossa 
ja Porfn tyttolyseossa. 

Nuoremman lehtorin virkoja: Terijoen suom. keskikoulussn, Helsingln, 
Turun, Vaasan, Jyv~skyHln ja Joensuun suomalaisissa tyttokouluissa, Hangon ja 
Oulun ruotsalaisissa kesklkouluissa, Helsingln, Turun, Wlfpurin ja Waasan ruotsa· 
laisessa tyttokoulussa. - Virkoja on siis. kaikkiaan 15, joista kuitenkin pari 
(Terljoen ja Hangon) taytcft linee iltnan aukipanoa Kouluhallitul<selle myonnetyn 
vallan nojalla nimitHHI valtlon haltuun otetuissa yks. kouluissa viran monivuoti· 
nen, tllysin p~teva haltija valdnaiseksi. 

Toim. on luullut ylHtolevan tiedonannon julkaise miseHa tekevUns~ pa.Jve· 
luksen virkoihin pyrkiville silhen nllhden, etta auki pannuista viroista nykyMiin el 
tavata uutisia pitivl11chdiss1:1 kuten ennen. 

Kuollut. Metsanh oitaja . fil. maist. K a r 1 J o han E h n berg kuoli mar
raskuun 10 p. 59 vuoden iki:ilsena. Vainaja harrasti hyonteistcn ja kasvien tutkl 
mlsta, oli v:sta 188 1 Societas pro Fauna et Flora fennica seuran jMsen · ja teki 
v. 1885 hyonteistieteellisen retken EteHt-Siperfaan Mlnusinskin piiriin . 

~ 
Kokouksia. 

Suomalaisen EUlin- ja J<asvitleteellfsen Seuran Vanaman kokoukscssa 
J o k a k. 9 pHlv:ln:l piti dos. unnar Ekman tukulsiJla allwperl:tiskuvilla valalstun 
esitelman sydlimen kehitysmekaniikasta, selo taen viime· l<es1:1n1:1 Heid elbe rg iss~l 

tekemli:Uin tutkimuksia talta alalta. Esitelmoltsljl:f · loi en sin yleiskatsau]{sen tahan
astisiin kokelsiin sydllmcn eri oslen ri ippuvaisuudesta lt rsytysjohdosta. n. s. Pur
klnjen solukosta. On m. m. todettu, ett~ sydl.t men eri osllla on autonomlnen, 
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omaper~inen kyky rytmillisesti supistua ja laajeta. Naita havaintoja tukevat 
esitelmtlitsijan Bombinqtor-sammakon toul<alla tehdyt kokeet. Jos n~et varhain 
syditmen aiheesta poistaa keskiosan, kehittyvat silti etuosa (bulbus) ja takaosa 
(Iaskimolaajennus) ja lyi>vat nyt rlippumatta toisistaan. Tallai,nen • syda.meton" 
toukka ela:t 'ja kasvaa n. 10 vuorol<autta ilman verenkiertoa. Edelleen selosti 
han useampia tapauksia, joissa yhteenliitetyiiHi kaksoisilla oli saatu sydamen aiheet 
kasvamaan yhteen, joten oli syntynyt saannO! IIsesti toimiva yhtelssydan. VieHt 
oli voitu erist:HI sydanaihe ja saada se kehittymaan plenessa lhosta syntyneessli 
rakkulassa. Kun Htma oli lapikuultava saattoi site.n helposti nahda hermostosta 

. eristetyn sydamen liikkeiUI. Taten tans tarjoutui mainio tilaisuus tutkia sydan
myrkkyjen vaikutusta. Heidelbergin farmakologit olivatkin suurella mielenkiinnolla 
suhtautuneet tl1hl1n uuteen tapaan pitlHt taatusti hermottomla sydl!mll! elossa 
tavallisessa vesijohtovedessa. 

Dos. Uunio SaRias esitti nayttcille asettamansa kokoelman metsahytinteisia 
sekl1 suuren n1lHtrl1n puun- ja kaarnankappaleita, joihln erila ise t kovakuorlaiset 
olivat kaiyertaneet kullekin lajille ominaiset, usein eritUiin sirotekoiset kl1ytl1vl1-
kuvionsa, ell n. s·. sytlmakuvionsa. Edelleen oli hiin tuonut nahHtvl1ksi joukon 
karttoja ja diRgrammeja, jotka selvittelivat erinliisten mets:tn tuho- ja hytityhyi>n
teisten Ievenemistl1 Suomessa, esi intymistapoja, vahingollisuutta j. n. e. 

Maist. J. A. Wecksell nl1ytti joukon puutarhastaan Tikkurilassa korjaamiaan 
punajuurla, jotka kaikki polveutuivat yhdestlt, syksyll~ HH6 Lepaan puutarha
opistolla korjatusta valioyks!WsUt ja jotka keskimaaralsiin kauppn-laatuihln ver
raten edustivat koko Jallla jalompaa tyyppia. Vertailun vuoksi naytettiin kokoelma 
U1mMn kevaisesta kauppastemenesta kasvatettuja punajuuria. - Dos. K. Linkola 
csitti yllpafnoksen julkalsustaan .Kulturen ·mit Nostoc-Gonidien der Peltigera-Ar
ten ", joka oli ilmestynyt ensimalsena kirjoltuksena seuran aloittamassa tieteelllsesslt 
julkalsusarjassa. - Yliopp. Osmo H. Porkka jatti seuralle kokoelman l<ansan
omaisia k'asvinimia Antrean piUljasta, ja lehtorl A. A. Parv~la oli HtheWtnyt saman-· 
!alsen Orimattllasta. 

Koska .Luonnon Ystavan• monivuotincn pllatoimittaja prof. K. M. Levander 
oli ilmoittanut haluavansa ensi vuoden alusta luopua mainitusta toimesta, valitsi 
kokous hanen tilalleen .Luonnon Ystlivan' paatoimittajaksi yliopettaja toht. K .. 
E. Kivirikon. Lehden tomitussihteeriksi ja taloudenhoitajaksi valittlin maist 
Kurt Enwald Kuopiosta. PiHitettlin julkaista Jeh tl v. 1921, kuten tl:tnakln vuonna. 
kpuden nume ron laajuisena, mutta siten, etta 4 numeroa ilmestyy kevatlukukau
della, 2 numeroa syyslukukaudella. Kukln numero tul ee olemaan painoarkin 
kokoinen. Tllaushinta mfiilrllttlin 15 mk:ksi. Lehti tulee painettayaksl Kuopiossa 
mutta toimituksen osoite tulet olemaan Helsinki, Nervanderink. 11. 

Uusiksi jaseniksi valittiln ylioppilaat Vllin(} Kallio, Otto F. Valle ja Tuomo 
J. Vlrri. 

Societas pro Fauna et Flora fennlca. Kokouksessa 1 o I< a 1<. 2 p. uusi 
puheenjohtaja dos. Alvar Palmgren lausui toimlkauden al.kajaisiksi lennokkaita, 
mielilnpainuvia sanoja seuran tehtltvista kotlmaiscn luonnontiet. tutkimukscn alalia, 
vlittalllen Iaveampaan tytiohjelmAan ja velvoltuksiin vaalla tutkimustytita ajan 
vaikeuksista huolimatta; keholtti jatkamaan tyOtlt seurassa kiltollislna mulstellen 
slUt mlestH, J. A. Palmen-vainajaa, joka neljannesvllosisadan ajan mitl1 suurim
malla ral<kaudella johti seuran .tolmintaa. 

Dos. H. Federley esltelmOI monivuotislsta . tutkimukslstaan, joita h~n on 
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tehnyt selvituHikseen Spilosoma lubricipeda-perhosen vllrien periytyv~isyyssuhteita. 
, Lukuisat seikat ovat tulleet valalstuiksi olettamal la alheuttajiksi n. s. polymerisia 

faktorei ta. 
Ylioppilas HAkan Lindberg esitti kertomuksen Ahvenanmllallc 1919 tel<c

mHst1H1n hyOntelstiet. matkasta. - Prof. E. Reuter nlfytti nuoren 2-p~isen kyy
d<~H!rmeen, jonka ylioppilas A. Carlberg oli Wyt~nyt Sldnnarvi ldsta. Toht. R. 
Forsius kertoi yhteenkasvaneesta harmaanpaarmalinnun poil<asparista Fredrlksber
:gissa. - Maist. R. Frey n~yttl maatlcmmc uuden saivartaja-kMrp:isen Gastrophilus 
.nasalis, jonl<a oli tallettanut K()ylWsHI leht. E. W. Suomalainen. 

Toht. E. Vainio nltytti maalle uuden jltk!ilan Rinodina fatiscens Espoosta 
ja yllopp. M. Kotilainen 2 harvJnaista sammalta SeLigeria Doniana )a Campylium 
Halleri Kaavllta. - Yliopp. 0. Eklund esitti tietoja useista harvinaisista kasvi
lOyd()lsUt Korpoon saaristossa, m. m. seur.: Fragaria Viridis, Sagina maritima, 
.Stell aria crassifolia ja Zannicheltia major. - Painettavaksl ilmoitettiln: M • 
. Brenner "Om variatlonsf5rmAgan hos en en •. 

Uudeksi jltseneksi valittiin yllopp. A. Ulvinen. 
Meddelanden- ja Acta-sarjojen vanhojen numer iden hintaa . plll:ltetttln ko

rottaa 100-300 Ofo. - llmoitettiin, eW! seuran lwkouksej ovat kuten ennenkin lul<U· 
kauslen aikana joka kuukauden ensim. lauant. klo 7 ip. Tieteell. Seurojen talossa . 
.Joka kokouksessa tutee olemaan yleisaiheinen luonnonh istoriallinen esitelma. 

Seuran kokouksessa mar r ask. 6. p. piti toht. H. Lindberg mlelenl<iintoi· 
sen, Iukuisllla varjokuvilla valaistun esitelmMn tutldmuksistaan maamme fossiili
-sesta piilevMkasvistosta. Tutkimukset, jotka pMaosaksi ovat jo julaistut, ovat kes
tMneet useita vuosia ja vaatineet eritt!lin laajan maaperM-nMytcainelston tarkkaa 
kllsittelyM. TllrkeimmisUi tuloksista mainittakoon, etut raja Ancylus- ja Litorina 
-kerrostumien vUliiHI on kaikkialla osoittautunut hyvin jyri<Mksi, joten sen mu- . 
kaan voidaan Litorina-rajan korkeus eri palkkakunnilla hyvin tarkoin mMMrMtM; 
·maan kohoamissuhteet ovat esitelmlHtsijlln mukaan useissa tapauksissa suuresti 
erilalset lmin geologimme ovat esittltneet; niinlkMMn on ihmisen varhaisin esiinty-

. :rninen maassamme tapahtunut jo Ancylus-ajan ensipuollskolia eli paljon varhem
·min kuin arl<eologit ovat olettaneet. 

Leh~: R. Krogerus esittl kertomuksen hy5nteist. matl<asta jonlca hiJn yh
Qessl! arkkit. G, Steniuksen kanssa all tehnyt Karjahm-Kannakselle, missl! oli ltiy
tynyt lukuisia harvinaisia, oslttain maallemme uusla (Obrium brunneumja Dona
.cia tomentosa) kovakuoriaisia. - - Maist. R. Palmgren n!tytti hanhil<orpil<otkan 
(Gyps fulvus), jonka metsanvartijanpoika V. Oinonen oil ampunut Plellsjl:lrVen , 
.piUijl!n Hemmlnvaarassa Uthe!Ut Repolan rajaa. Nahkan, joka oli ollut naulattuna 
torpan tallln seinalle, oli toimittanut talteen metsanhoit. K. A. Akesson. Lfntu 
,ei liene per!Hsin mistMn eJl:tlntarhasta tai -nuyttelysHt, vaan on eksynyt tltnne 
kaukM; sen Hlhimml:lt asuinpaikat ovat Unkarissa. - Maist. V. A. Korvenkontio 

·Umoitti · leht. E. W. Suomalaisen puolesta harmaahalkaran ( Ardea cinerea) pesi
neen vllme kesltnM Taivassalon saaristossa, missH yliopp. M. Wilson oil pcs~n 16y
Unyt. L:Htket. yliopp. E. Nyberg ilmoittl harmaahalkaran ammutun Snappertu
nasta 1919 . ...!... Yllopp. J. Carpclan nMyttl 2-pyrsWisen si lllskon Espoosta ja al· 
blnos-muodon pltk:ih~nt!iisestM metstlmyyrltstlt (Arvicola glareola), joka oli lOy~ 

~etty SievisUi. · 
Toht. E. Vainio nllytti tieteelle uuden kalkkij:tkllllin Placodium ahrysothe

.tum, jonka ali l5yHtnyt Finnbyst:t: SiHfpaltsi toht. V. te·ki selkoa 2 flllppiniiHisen 
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sienilajin Diplothr/x mirabilis Vain. ja Oonidiomyces sociabilis Vain. keskinl!i-
sestll symbiosista, joka naytHHi taysin sopusuhtaiselta. IlmW on ennen tuntema-
ton (mykosymbiosi). - Reht. M. Brennerln puolesta jatettiin painettavaksi selon
teko luonnanraiskauksesta ja sen vaikutukslsta kasvipeltteeseen Hietalahden saa-
rilla Helsingin luana. - Yliapp. 0. Eklund ilmoitti edellisessa kokouksessa Kor-
poosta esiWtmansa Stellaria crassijolia brevljolia'n olevan maallemme uuden 
kasvilajin. 

llmoitettiin johtokunnan pal!ttaneen, etta kaikl<i seuran painatus toistai sel<sl 
rahallisten vaikeuksien takia lakkautetaan. 

Uusil<si jasenil<si valittiin neiti Hanna Saltzman ja ylioppilaat V. Sand-
strtlm, N. -Karierva ja H. Raivainen. 

Suomen Tiedeseuran kolwuksessa I o k a k. 25 p. valittiin seuran luonnon-
historiallisen osaston jaseneksi fil. tri Ernst Fredrik Hayren. 

Suomen Mets~tieteellisen Seuran kolwuksessa 1 aka k. 29 p. p!ti maist. 
L. Ilvessalo esitelman .ulkomaalaisten puulajlen viljelemismahdollisuuksista" ja. 
kokauksessa mar r ask. · 30 p. esitelm()i taht. I. Valmari "eri metsatyyppien. 
maapcrtln kakaonpanasta ". 

Suomalaisen EHiin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon 
tilikertomus v:lta 1919. · 

Vanamon rahastojen huomattavimmat tulot ovat v. 1919 olleet. 
seuraavat: · 

Valtioapna (Talousrahastaon) ........................ 2,000:-
Palstatilallisen E. Anttilan lahjoitus (Talousrah.) . . . . . . . . 200: -
Vaitto-osinkoa K. 0. P:n osakkeista ............ ..... . 1,065: 90 
josta Melan rahastoon 909: 15 
Korkofuloja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432: 87 
5 kannattajajasenen maksut (Talousrah.) .............. . 2,400: -
Muita jasenmaksuja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500:-

Rahastojen tulopuolesta on myos mainittava, etta vuoden alussa~ 
saimme . K. 0. P. osakeannin johdosta lunastaa 26 ·uutta osaketta ' (16 . 
kpl. Melan rahastoon, 4 kpl. Topeliusrahastoon ja 6 kpl. Kih lmanin 
rahastoon) a 200 mk. kpl. Naiden osakkeiden kaypa hinta on U11la 
haavaa n. 532 mk, joten osakeanti siis vaurastutti rahavarojamme· 
melko lailla. ·. 

Rahastojen menoista ovat seuraavat m·ainittavimmat: 

Luonnan YsHtvan laskuja klrjapainaan (Melan rahastasta) 5,253: 70 
Kesastipendeja (Kihlmanln rahastosta) . . . . . . . . . . . . . • . . 1,000: -
Seuran s~Ut nttljen muutoksen yhteydessa koitunelta menoja 

(Talous~rah.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 247: 80 

Menopu~les~a puh~tta_~ssa on syyta. mainita, etta Luonnon Ysta-
van suuret · menot ovat kuluttaneet Mel an rahaston saastokassatililla 
olleet v~rat ~elkein loppuun, joten tasta rahastosta ei enaa voida 
Luonnon ystavaa paljoakaan avustaa, ellci ryhdyta lainaamaan tai .mYY:-: 
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maan Uimiin rahas ton omisiamia osakkeita. Luonnon Ystiivan . lmnnat
' tamiseksi oli si joka tapauksessa ryhdyttiivii erikoisiin toimenpiteisiin. 

Va~amon ra hastojen tila nakyy Hih emmin alia olevasta taulukosta. 

I Tila 'I• 1919 1 Tila 1/t lU20 I Lisays tai 
viihennys 

Melan rahasto ............ 19.71:3: 22 15.538: 24 - 4.174:98 
Tope !ius . ............ 2.989:03 3.105:99 + llG: 96 
Kihlmanin . ........ .... 3.854:46 2.964: 24 -890:22 
Hirnin . . ... ........ 245:44 257:24 + 11: 80 
Talous- . ............ 669:57 5.359:05 +-+.789: 48 
Toim!nta . . ........... I 5fi:28 57:93 +2:65 

I 27.427: 00 I 27.282:69 I - 144:31 

I I I 
Helsingissa tammilc 30 p. 1920. 

I 

K. Linkola. 
Vanaman rahastonhoih1j11. 

Toimitukselle Hihetettya kirjallisuutta. 

Werner Soderstrom Oy.: , . 

Carl E w aId, Seikkailuja luonnon ihmemaasta. Tanskan l<i elestit suo
mentanut Asko Pulkkinen. Porvoossa 1920. 243 siv. Hinta 10 mk. 

Aikakauskirjoja ja -lehtia: 
EHiinten YsUtvli 10- 12; Mellil lt inen 10- 11 ;' Metslimles 9- 10 ; MctsH

taloudellinen Aikakausklrja 9- 10; Puutarha 10- 11 ; ; Tapio 10- 11 ; Terveyden
hoitolehtl 10; Suomen Kasvatusopilllsen Yhdistyksen Aikakauskirja 7- 8. 

Ne Luonnon Ystlivlin tilaajat, jotka eivlit vielll ole suorittatzeet 
tilausmaksujaan nyt plUittyneestli tai edellisistli vuosikerroista, pyyde~ 
tlilin piammifen llihettllmlllin tilausmaksunsa tllhllnastisen to{mituksen 
osoitteella, Helsinki, Konstantininkatu 16. 

Tilman vuosikerran sisllllysluettelo seuraa tulevan vuosikerran 
ensimmOisen n:on mukana. 

Yksi tllydellinen kpl. Luonnon YstlivlJn ensimmllistli v1zosikertaa 
(1897) ostetaan korkeaan hintaan. Tarjoukset vastaanottaa Prof. 
Levander, Helsinki, Konstantininkatu 16. 

Sisallys: Kirjalli suu~ta . - Pieni lt tietoja. - Uut'i sia. - Kokoul<sia. -
Toimitukselle IMhetettya kirjallisuutta . 

/ 



Tilausilmoitus .. 
•• •• 

LUONNON YSTAVA 
vuodelle 1921 t.arjotaan taten tilattavaksi. 

LUONNON YSTAVA aloittaa ensi vuonna 25:nen vuosikertansa. 
Vaatimattomana se jo neljannes vuosisadan on lwettanut yllapitaa 
lukijoissansa harrastusta lwtimaiseen luontooti, sen tuntemiseen ja 
tunnetuksi tekemiseen. Enemrnan kuin viidelHi ja puolella tuhannella 
sivulla se on selostanut rnaamrne luontoa, sen kasvi- ja elainmaa
ilmaa pitemrnissa tai lyhyernrnissa kirjoitelmissa, esittanyt maarnme kai
kilta aarilta koottuja havaintoja ja selostanut merkkitapahturnia ja teoksia 
luonnontieteilijain piireistii. Suomalaisen Elain- ja Kasvitieteellisen Seuran 
Vanaman puolelta se on ollut uhrautuvaa tyota maarnme ja kan
sarnme kulttuurin hyvaksi. 

Naille aatteille uskollisena Luonnon Ystava, rnaarnme ainoa luon
nontieteellinen aikakauslehti, tulevanakin vuonna ilmestyy. Entista enern
rnan se kuitenkin tnhtoo kaantya koulunuorison puoleen, jonka keskuu
desta se toivoo saavansa yha lisaanty'vaa kannatusta. Tahan saattaa 
l{en hyvansa myc>Uivailmttaa lehteii tilaarnalla, tekernalHi muistiinpanoja 
nakemyksisUinsa ja kertornalla niista muillekin. Niita ottaa lehden 
toimitus auliisti painattaakseen, rnikiili niissa on uutta ja mielenkiintoista. 
Helppotajuisena ja lukijain omasta keskuudesta koottuna toivomme 
Luonnon YsHivan leviavan laajoihin piireihin. 

Luonnon Ystavan toirnitus siirtyy ensi vuodesta uusiin ldi.siin. 
Paatoirnittajaksi tulee allekirjoittanut, toirnitussihteeriksi liittyy Kuopion 
lyseon luonnonhistorian ja maan.tieteen lehtori, maist. Kurt H. Enwald. -
Painatus suoritetaan Kuopiossa. 

Luonnon Ystiiva ilmestyy, kuten tah~nkin Sflakka, kuutena 16- sivui
sena nurnerona, joista 4 jaetaan keviitlukukaudella·, 2 syyslukukaudella. 
Vuosikerran tilausmaksu on 15 markkaa, ja liihetetaan ensimainen numero 
molemrninpuolisen edun kanna1ta jtilkivaatimuksella kaikille tilaajille, 
my6s entisille, rnikali he eivat siUi ennen ole tilauksiaan peruuttaneet. 

Kaikki Luonnon YsHivaiin aiotut kirjoitukset ovat osoitettavat 
piHitoimittajalle, as. Helsinki, Nervanderinkatu 11, tilaukset toimitus-. 
sihteerille, as. Kuopio. ' 

Tilausten keraiijat saavat joka kuudennen tilaarnansa vuosikerran 
ilmaiseksi. · 

Helsingissa 1 p mii jouluk. 1920. 

K. E. Kivirikko. 
Luonnonhistorian ja maantieteen yliopettaja 

Helsingin suomal. Nqrmaa{ilyseossa. 
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