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I Ilmestyy kuutena vihkona, joista nelji\ jaotaan keviltlukukaude!la, lmksi 
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----------------------------------------------------

Kesatehtavaksi ylempien luokkien oppilaille. 

J{. E. J(ivit'il~lw. 

Kun luonnonhistorian ja tnaantiedon opetukselle jokn a1ka 
sitten myonnettiin muutamia oppitunteja ylemmilHikin luokilla, 
herasi opettajissa kysymys sopivista kes;i.tehtavista, jotka olisivat 
omiansa kehittan1aan oppilaitten omintakeista toimintaa, teke
maan heista tutkijoita. Vedoten hcidan harrastuksiinsa jo ala
luokilla, saivat he useasti itse valita mieluisensa tehtavan. J oku 
kasvitieteesta huvitettu oppilas jatkoi kas ikerailyaan, kartuttaen 
kokoehniaan useampiin satoihin lajeihin. 'I'ata varten he tckivat 
matkoja eri osiin maatanm1e, joskus Ahvenanmaalle tai Karjalaan 
saakka, kooten ja l6ytaen paljonkin arvokasta. Toiset olivat jo 
viidennelle lnokalle paastyaan aloittaneet hynnteisten keruun ja 
jatkoivat sita myohemmiukin. Niista on n1onestakin tullut ento
nloloogeja. Mutta monet olivat epatietoisia siita tnihin ryhtya; 
he olivat tarkan ja perinpohjais n opastuksen tarpeessa, koska he 
eivat loytaneet kutsun1usta mihinkaan erikoiseen tehtavaan. 
Nain ollen saivat oppilaat valita jonkun tehtavan n1onesta, joita 
painettiin koulujen vuosikertomuksc n ja joiden suorittan1iscen 
kevatlukukaud~n viim isilla tunneilla annettiin opastusta. Jou
kossa oli maantieteellisiakin tehtavia, kuten iln1atieteellisia, ved n 
lammon ja syvyyd n mittaamista, turvesuon tutkimista y. m. 
Suoritukset olivat eriarvoisia, kunkin oppilaan kyvyn ja harrastuk-
sen mukaisi a. · · 



2 I<csdtchtdvdksi y lcmpicn luokkie n up p ilail/c . 

Kun sopivan tehtavan valinta ei suinkaan ole helppoa ja opet
tajallekin scmmoisen keksiminen tuottaa vaik~uksia, pitaisin suo
tavana, etta ne opettajat, joilla on kesatehtavissa omaperaista 
kokemusta, niista antaisivat tietoja niita tarvitseville. Omasta 
puolestani suosittelisin jonkun pienen rajJit tun alneen kartoitta
mista ja tutkimista joko kasvi- tai elaintieteellisesti. 'l'ehHiva on 
yksinkertaise1np1 kuin moni ehka luuleekaan ja tuottaa erinomaisia 
tuloksia. E sitan naytteeksi eraan semmoisen tehtavan, jonka 
suoritin jo kesalla 1910 Saaksmaella. Paatettiin kartoittaa luon-

Jlfi,i ~AO~ "fa/t-Z{O.., 

14 ;rt:Lu t ......... 4t/~~~ 

it 

· nonihana Niittysaari Rautunselari rannalla Rapolan kartanon 
maalla ja tehda tyo niin tarkkaan, ettei yhtaan punta jaisi merkit
sematta. J a kuitenkin on saari verrattain laaja, n. hehtaaria. 
Tasta kartoitettiin tosin vain koillinen metsarikas osa eli 3/4 pinta
alasta. Tyossa oli mukana muutamia poikia, jotka heti sain asiasta 
inn stumaan, ja muutamassa paivassa oli saari kartoitettu. 

Siihen ei palj a tarvittu apuneuvoja: parinkymntenen metrin 
pitninen mittanauha, kirves ja puukko, ruudutettua paperi' ja 
kyna. Mutta lisaksi toki viela eras koje, jonka voi laatia muuta
masta tasapaksusta ja suoraksi hoylatysta rimasta. Siihen kuuluu 
suora, 1,5 m pitka seivas, seka lisaksi parikymmenta sentt.ia maahan 
tyc)nnettavaksi. SeipiHin ylapaahan kiinnitettiin kaksi rimaa, 



J(esatchtiiviiks~· ylempien luollkien ojJ pilaitle. 

jotka seka keskenaan etta seipaan kanssa muodos6vat suoria kul
mia, ja lisaksi riippui telineesta luotirihma, joka osoitti mHloin seivas 
oli kohtisuorassa. Silloin tietenkin n1olemmat p~Uiterimat olivat 
vaakasuorassa ja viittosivat kumpikin tahollensa s:uorassa kulmassa. 

Seivas pystytettiin saaren niitylle umpimahkaan, ei edes kiin
nitetty huomiota ilmansnuntiin. Nain saatiin mMiratyksi kaksi 
linjaa, ]otka leikkasivat toisiaan suorakuln1aisesti. SeipaasHi al
kaen mitattiin nyt neljalle taholle 20 m etaisyyksia ja joka pistee
seen pantiin pieni riuku tai seiv'~is n1erkiksi. Kun kustakin pis
teesta tehtiin samansuuntaisia mittauksia 20 tn etaisyyksilH:i, saa
tiin koko kartoitettava ala jaetuksi 400 n12 su nruisiin nelioihin, 
kuten yllaoleva kartta osoittaa. Kun tuommoisen nelion kuhnaan 
asettui seisomaan, saattoi sen koko pinta-alan nahda yhdelHi sil
mayksella ja n1erkita paperille joka puun ja pensaan. Kahden· 
puun valinen etaisyys saattoi poiketa todellisuudesta metrin tai 
parikin, mutta karttaan sinansa se ei vaikuttanut sinne eika tanne. 
Kun yksi ruutt1 paperilla oli taytetty eri puulajeineen, pensaineen, 
kivineen y. 111., siirryttiin toiseen yiereiseen, siita kolmanteen j. n. e., 
kunnes koko alue oli valmis. Kun paastiin rantaan, jaivat neliot 
vaillinaisiksi, mutta pienclla n1ittauksella tai silmamitalla saattoi 
rantaviivai1 kuvata paperille suuremmitta virheitta. Kukin puu
laji sai kartassa oman •>merkkins~v> : koivu 0, n1anty 6, kuusi CJ, 
leppa ", pihlaja = , ttwmi X, paju ', kataja . . Nain syntyi Niitty
saaren kasvikartta. Perastapain tutkittiin matalatnpi kasvisto 
kussakin rundussa ja tarkeimmat lajit tnerkittiin vareilla. Siina 
.selvisivat, jos tnistaan, kunkin lajin kasvupaikat. Rannan rajaan 
·saatiin Lythrum, Lysi,machia, Sc·irpus palustris ja acicularis, tnonet 
Carex-!ajit, Solanttrn dt{,lcamara, Nasturtium arnphibi1-ttn y. m. 
Niitylla joku laikka oli Ulmaria'n, toinen Inttla salicina'n, Paris 
cq·uadrifolia'n tai Cirsium heterophyllum'in vallassa. Ruudussa 
F 1.2 ja G 3 kasvoi kummassakin yksi kynneppaa Ulmus effusa. 
Numeroimalla kunkin ruudun tai jakamalla reunaviivat nelioiden '. 
sivujen mittaisiin osiin, jotka merkitaan seka numeroilla etta kir
jaimilla, voi kustukin lajista antaa hyvinkin seikkaper~ii sia tietoja, 
j os kohtakaan niita kaikkia ei saisi karttaan n1erkityiksi. 

Mutta tammoinen kartta sov ltuu monellaisille muillekin 
merkinnoill . Nain rajoitetulta alueelta oppii helposti tuntemaan 
joka ainoan siina pesivan lintulajin, ja pianpa ne pesatkin loytaa. 
Kunkin pes~i.paikan voi merkita karttaan eri merkilla tai mainita 
kysymyksessa olevan nelion reunakirjaimilla ja numeroilla. K ska 
lukijaa varmaankin huvittaa kuulla mita lajeja Niittysaarclla pesii, 
liitan tahan niista luettelon ja kunkin pesalbydon nelion. 



4 Kcsatehtavaksi ylempien luokhien oppilaille . 

Erithacus philon-tela 4 I. 
E. rubecula 12 E. 
Rtdicilla phoenicurus 11 

B. 
Turdus pilaris 7 B, 9 G. 
T. musicus 10 F. 
T. iliacus 9 F. 
Reguhes cristatus. 
Sylvia salzcana 8 D, 11 

D, 4 H. 
Phylloscopus trochiltts 5 

G, 7 C. 

Muscicapa grisola 6 G . 
M. atricapilla 11 D. 
Panes maJor 5 I. 
P . borealis 3 G. 
P. C1'istatus. 
Certhia jamiliaris. 
Motacilla alba 6 I, 13 E. 
A nth us trivial is 8 F . 
Corvus cornix 8 B. 
Sturnus vu.lgnris 11 G. 
Fringtlla coelebs 3 G, 11E. 
Fr. spintts. 

E;nberiza citrinella 8 G. 
I yn.x torquzlla. 
Falco tinnttnculus 12 B,. 

6 F. 
T et·rao tetrix 18 F . 
Actitzs hypoleucus 9 G. 
Anas boschas 11 F, 3 G. 
A. crecca 2 F. 
Mergus serrator 10 A. 
* Lanes cantts. 
* L. juscus. 

Sita, joka erikoisesti haluaa kiinnittaa huolta kartan maan
tietee11iseen arvoon, eivat kaikki namakaan merkit tyydyta. Siita 
puuttnvat korkeusviivat. Kojeella, jonka seivas oli 1,5 m ja jonka 
saattoi luotirihmalla asettaa pystyasentoon, voi helposti 1naarata 
kunkin leikkauspisteen korkeuden. 'roinen kartoittajista tahys
telee pitkin vaakasuoraa toisessa pisteessa olevaan salkoon, joka. 
on jaettu metreihin ja senttilnetreihin ja jota toinen kulettaa pis
teesta toiseen. Salon osoittama mitta - 1,5 m on kysymyksessa 

levan pisteen kork us y le1npana tai alempana lahtokohtaa. Yh
distainalla satnalla korkeudella olevat pisteet kayrilla saadaan 
korkokartta, josta voi laskea. kunkin kohdan korkeuden jarven pin
nasta. Kompassin avulla voi lopnksi 1naarata ilmansuunnat, 
ellei jo alussa ole asettanut kojettaan pohjois-etela suuntaan, mika 
Hetenkin on mnkavinta. Kartta on nyt myos pinta-alalleen maa
r~itty. 

I~un kartta nain on saatu knvatuksi ulkona luonnossa, voi
daan se kotona piirtaa joko samassa tai suurenunassa mittakaa
vassa puhtaaksi, paraitcn ehka tussilla, jolloin s n helposti saattaa. 
jaljentaa ja vaikkapa julkaista jossakin sopivassa tilaisuudessa. 
Nain tnlee oppilas tehneeksi hyodyllista tyota, kantamaan kor
tensa kotiseutututkinutksen hyvaksi, samalla kun sc varmaankin 
tulee olemaan hanelle itselleen kehittavaa ja innostavaa. 

Kartta se1nmoisenaan ei kuitenkaan vicla tyydyhi, siihen on 
laadittava kirjallinen esitys kasvistosta, linnuista, pesaloydoista,. 
hyonteisista tai joistakin muista tutkittavina olleista seikoista. 
Vasta kirjallisista selostuksi ta voi opettaja paasta selvyyt en oppi
laan patevyydesta lajituntijana: Mita erikoisesti kasveihin tnlce,. 
on havaintoj n tekijan kerattava entisten lisaksi kaikki uudet, 
kartoitetulla aluc lla eslintyvat lajit, samoin myos hyontcistutkijan 

*) Kahdcn lokkilajin pcsat ovat saarcn kartoittamattomalla osalla . 
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kaikki siina tapaamansa lajit, koska hanen on mahdotonta niita 
muuten selvittaa. 

Saman n1allin mnkaan voidaan kartoittaa ja tutkia joku lab
den perukka, peltojen keskeinen kumpn, harju, lehto, kangas, suo 
tai kartanon laheisyydessa oleva pnutarha. Nain tulisivat oppi
laat perehtymaan elioyhteiskuntiin (Lebensgen1einschaft), joihin 
luokkaopetnksessa ei ole tilaisuutta ja ainoastaan vah~i.ssa maa
rassa retkeilyilla. 

Rieman tilastoa koristekasvien viljelemisesta 
Oulaisten pitajassa. 

A. A .. Parvcla. 

J oudu ttu ani v ii me kesiina kasvistollisilla retkeilyilHi kulke-
. maan Oulaisten pitajan eri osissa, 1nerkitsin n1atkoillani muistiin 

1nyoskin koristuskasvit, joita eri paikoissa tapasin. Samaten 
pidin luetteloa sellaisistaldn kodeista, joissa ei viljelty cnsinkaan 
koristuskasveja. IGlvin kaikkiaan 215 kodissa, joista merkitsin 
niissa vilj ellyt koristnskasvit. Sen lisaksi on 25 kodin kas~eista 
epataydelliuen luettclo. Kaiken kaikkiaan on siis tietoja 240 
kodin koristuskasveista, joten havainnot osapuilleen ilmaisevat, 
m11la kannalla koristuskasvien viljelys nykyisin on Oulaist n pita
jassEi. 

'rarl immin tuli keratyksi tie oja Petajaskosken kylasta. 
Sie11a ei tietiiakseni pitaisi olla, pienta Lampop ran kylakuntaa 
luktmnottamatta, kovinkaan 1nont::t kotia, jossa en ollut tilaisnu
dessa kaymiHin. Kirkonkylassa (Oulaistcnkyla) olen kaynyt 
uscammassa kodissa knin mnissa kylissa, varsinkin kaukana kylan 
keskuksesta sijaitsevissa. Matkanivan kyHissa o1 n kaynyt useim
lnissa enemman tai vahemmti.n syrjassa olevissa kocleissa, kaukana 
sydanmaallakin, mutta sensijaan on suuri joukko aivan 1naantien 
varr lla sijahsevia taloja ja muita asuutoja jaanyt ajan niukkuu
den tahden ka Tn1atta. I~tmltavasti on taalla koristnskasvcja vllje
levien kotien luknmaara niita vilj eletnattomien kotien lukuun ver
rattuna suht ellisesti suurempi kuin n1ita saadut tiedot osottavat. 
Piipsjarven kylti.sta on tietoja valitettavasti vahilnmti.n. Tahan on 
syyna osaksi se, etta kyla on kovin hajallinen, taloja kaukana sy
danmaalla paljon, osaksi sekin, tten knluneena kesana ollut tilai
s uudessa enemtnanbikkn maan mainittL sa kyHissa. 
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Kuinka tnonessa 240:sta kaydysta kodista viljeltiin yleensa 
koristuskasveja tai ei viljelty ensinkaan, kay selville seuraavasta 
taulukosta: 

Kotlin laatn 

SiHityliiiskotl'ja ..... . ........ . . 
Ta allis- ja kauppiaskotcja .... . 
Torppia ja m()kkcjii. (myos ldisi-

I 
Vilj?lti.in l~.kasve-1 

Ja ko<.11ssa . 

11 (100 %J 
n3 ( 75 %) 

Ei k .kasveja 
koclissa 

31 (25 %) 

tyol. y . m. s. kotcja) . . . . . . . . . 70 (66.7 %) 35 (33,3 %) 
----------~--------~--~--------~--1 Yhtccnsii I 174 (72 ,5 %) 66 \27,5 %) 

Seuraavasta taulukosta nahdaan missa maarin eri kylissa 
viljeltiin koristuskasveja: 

Kyliin nimi 

Oulaistcn kylii ............... . 
Pctiijiiskoski ................. . 
Matkaniva ................... . 
Piipsjiirvi ............... . ... . 

1

1\ iiytyjen I Kot : j~, j.~issa I 

kotien luku vdJcltnn 

92 75 (81.5 %) 1 
G1 48 (78,7 %) 
60 33 (55 %)1 
27 17 (62.9 %) 

Koteja, joissa ci 
viljclty 

17 (18,5°io) 
13 (21.3 %) 
27 (45 %) 
j 0 (37,1 %) 

17 L.~::sta koristttskasveja viljclevasta kodista oli 1~.9:ssa 

(85,6 °/o) huonekasveja, 25:ssa ei; ulkolroristekasveja oli I 03:lla 
(59,2 °/o) viljclijalla 174:sta koristekasvien harrastajasta. 

Koristuskasvien· viljelykscsta maiuittakoon vi Hi, etta niita 
naki kaukana sydanmaallakin olevissa kocleissa, etenkin jos kodissa 
oli nuoria naisia, jotka yleensa niista !molehtivat. Eraan rata
vahdin asunnosta sydanmaalla merkitsin kokonaista 17 huone
koristuskasvilajia seka 4 ulkona viljeltya lajia, mutta kodissa olikin 
useampia aikuisia, kukkia rakastavia tyttoja. Melkeinpa poik
keuksia olivat sellai et talot, joissa oli n itosia, mutta ci yhtaan 
koristuskasveja. 'fallaisiakin kotcja kylla tapasin. J os kodissa 
ei ollnt nuorta vakea, varsinkaan naisia, pnnttuivat silloin melkein 
saannollisesti koristnskasvit; paikoin knit nkin nakyi ulkona ikku
nan alia unik ita (valmnja). Kirkonkylassa viljelHHin koristus
kasveja - seka huon - etta ulkokasveja - yleisemmin kuin syrjii
kylissa, mika onkin lnonnollista. ·Monet kasvit oli ·at lcvinneet 
kylakunnittain; niin esim. viljeltiin ctupaassa lVIatkanivas a 'l'ra
descantiaa , Capsicnn1ia ja hopeakunsta. 
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Seuraavassa taulnkossa nahdaan mita huon e k oris t us
k as v e j a ja kuinka paljon eri yhteiskuntaluokat vilj elevat. 
Kasvin viljelijain lukun1aara on laskettu myos prosenteissa. Sulku
merkkien sisalHi on kasvin kansanomainen nimi. 

--
(f) 

E~ {i)'~ ~ 
- --<: 

~ PJ: ~ .... 
~ 

PJ: g_p.§ ,..... O• ...... 0~ 

Kasvin nimi 
0 ...... 0~ (1) ,!...(1) 

0 
...... '< '"I~ (1) c:: ~ 
~- ~ PJ ~~ "d 11> ~ ~ ...... 
PJ ... :. 11·~; Ul c:: 5: Ul O(i)' PJ: 

=========:=.:::=. :::_ 

1 Impatiens balsamina (palssami, ah-
kera.-Liisa) 0 •••• 0 • •••• •• •• 0. 0 • • 3 57 33 93 53,5 

2 Fuchsia spp . (vcrcnpisara) .. · ...... \l 4U 17 75 43.1 
3 Asparagu,s tenuissirnus ? (unclma, 

tuija, t yija) ••••••••••• 0. 0 •••• 4 4.8 21 73 42 
4 Rosa spp. (piikkiruusu) • 0 • ••• 0 0 •• 9 43 12 64 36,8 
5 Begonia sp. (silkkiruu su) ••••• 0 •• 3 36 16 55 31,6 
6 Pelargonium spp . (pelakuu) I 0 0 0 o 0 11 34 9 54- 31 
7 

I 
B ego nia spp. (rakkaus, maksa, en- I kelinsiipi, maksaviikus) 0 ••••• 0. 11 27 9 46 26.4 

8 Begonia sp . (kyyncl) • •• • 0 •••••• 0 2 25 8 35 20,1 
9 Iris sp .? (lilja., linja) 0 ••• 0 ••••••• - 18 1.3 :11 17,8 

10 Achimenes (Mu stanmcrcn ruusu, 
merimichcn ysLi.va, torpantytto) 2 22 6 30 17,2 

11 l'v!enta spp . (myntti) ............ - 16 8 24 13,8 
I 12 Cactae spp . (kaktn s , kal;stus) • 0 •• 9 10 3 22 12,6 

13 Myrt1ts comt~·tunis (myrtti) •• 0 ••• 0 7 9 6 22 12,6 
14 Aspidistra (loima, vosikka) • 0. 0 •• 3 10 6 19 10.9 
15 H edera H elix ( myyrgroon a) ••• 0 0. - 11 G 17 !),8 
16 Capsicu-m sp . (pippuri) •.. . ....... - 7 9 16 9.2 
17 Law'us nobilis (laak ri) 0 0 0. 0 0 0. 0. - 9 7 16 H,2 

18 Solanum sp. (Amcrika.n- 1. Saksan-
·p ihlaja) ••••••••• ' ••••••••• • 0 0 - 15 1 j() n.2 

19 Tagetes sp. (Samcttiruusu) •• 0 • • •• - 7 8 lfl 8.G 
20 I-1 ydrangea h01'tensis (hortess i) •• 0 0 4 7 4 15 8,6 
21 Cwmpanula sp. (hnntu, morsius-

hnntu) •• ••• 0 •••••••••••• 0 0. 0. 8 5 2 15 8,6 
22 Ficus ela stica (viikus) ............ 6 3 6 15 8,6 
23 Sedum sp. (j i.i.ii.puu , saviheina) • 0 •• 2 6 4 12 6,9 
24 Calathea sp . (Martta) •• • 0. 0 •• 0 ••• -

I 
7 5 12 () ,f) 

I 

25 Begonia sp, (h opea-a.stcri, hopea-
kuusi) •••• 0 •••• 0. 0 ••••• 0 •••••• -

I 
J 1 1 12 B.D 

26 Trndescanti.1. discolor (juoni, amman-
jnoni) •••• 0 • ••• • 0 •••• 0 •••••••• 1 G f) J1. 6,3 

27 B egom·a sp. (A nnansilm ii) ........ 2 4 4 10 5,7 

28 Asparagus Spreugeri •••••• 0 •••• • 0 4 3 3 10 5,7 
29 Hibi scu s sp. (Kiinanruusp) • 0 ••• 0 0 1. 5 4 1.0 5.7 
30 p , tunia sp. (petuunia) , ... , , , . , , .

1 

2 4. I 
3 9 h,2 

31 Convolvulus sp. (C'li.imi:i.nlanka) .... 1 3 5 n 5,2 
32 Dracae1J(t sp. (palmn) .. ....... ... l I 5 I 2 R -tG 
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I 
I Ul it~ 1i' ~ ~ ~~ I p:;' p.ll 

_.§:~1 "~ z I 0 ~· 0 ....... 

n i mi ~ I ~ 

K as v i n ;:t'< '-'• :-""0 '"1 p:;' ('!) ;:~ 0 
I ';· § p.l ""C1 "0 ('!) !:j p:;o~; p:;'. "0 '-'• (/J 

r~ 9 ~' ~· ~: !l): c :::;· 

33 Saxifraga sp . (Aaroninparta) ..... 1 3 
I 

4 8 4,6 
34 Phaseolus sp. (kahvi) ............ - 6 2 8 4.6 
35 Gloxim'a sp. 0 ••••••••••••••••• 4 - 3 7 4.03 
·36 Aralia iafJonica ........ ........ 2 5 - 7 4,03 
37 Ncriwn oll:ander (oljantcr) • 0 0 0 •• 0 3 - 2 5 2.9 
38 A'ucuba iaponica (kultapuu) ...... 3 2 - 5 2.9 
39 Citrus aurantiwn (appclsiini) .... 2 1 .1 4 2.3 
40 Oxalis sp. (nukkumatti) .......... 1 2 1 4 2.3 

Muita vahemman vi1jeltyja huonekoristuskasveja ovat seu
raavat: Amaryllis (2 saatyl.), Araucaria excelsa (1 saatyl., 2 kaupp.), 
Asplenittm (1 saatyl.), Carludovica (1 saatyl.), Geranium, Celosia 
(kukonhe1tta; 2 torp.), Liliu,m, N ephrolepis, (Heliotropiwwt), Rhipsa
lis, Taxu,s seka sulka- ia viuhkapalmu, lisaksi eraat 1ninulle ttlnte
mattomat: piikkisika, puo1anmyrtti, 1aakerimyrtti, poppeliruusu, 
santu 1. rakkaus, leijonankieli, nesla, on1enapuu, espanjanpapu, 
palava rakkaus ja hopeakuusi. Palmuja (1 sulkapalmu ja 1 viuhka
palmu) tapasin ainoastaan yhdessa saatylais- ja yhdessa kauppias
kodissa. Merkkipaiviksi tuodaan saatylaiskoteihin ja osittain 
kauppiaskoteihinkin kaupungista silloin talloin tulppaaneja, hya-. 
sintteja, narsisseja ja krokuksia. 

Mainitsen viela 1y hyesti u 1 k o n a k i n v i 1 j e 1 t a v i s t a 
r u o h o v a r t i s i s t a k o r i s t u s k a s v e i s t a. N ii takin 
kasvatetaan Ou1aisissa monia eri lajeja. Oulusta ostetaan sieme
nia, joita kylvetaan pieniin pihassa oleviin kukkapenkkeihin. Ilah
duttavaa on nahda, kuinka viime vuosina on Oulaisten pitajassa 
tassakin suhteessa edistytty. Kaukaisen sydan1naankin tnokin 
seinanvierustalla uakee usein koristuskasveja, jos ei muita, 
niin ainakin Papaver-ryhman, jonkun Tanacetum-pehJ{een ja 
viela usea1nmin minttuia. Saatylaiset hankkivat usein Haa
paveden kasvitarhakoululta koristuskasvien taimia puutarhoi
hinsa. 

Seuraavas~a taulukossa nahdaan nimet y1cisimmistii u1kona 
vi1j llyista koristuskasveista. 'l'anlukko on laadittu samaan ta
paan kuin huonekoristuskasveistakin. Mainittakoon kuitenkin, 
etta jo kesak. alkupaivina kavin hyvin monessa kodissa, varsinkin 
saatylaiskodeissa, ja kun silloin ei viela puutarhoissa tavattu koris
tuskasveja juuri ensinkaan, csittaa tama tau1ukko · Oulaisten ulko
koristuskasvit ehka liian >>hnonossa valossa•>. 
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N:o 

1 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
~3 
14 

Kasvin nimi 

Papave r spp . (valmu ) ... . ... .... . 

Calendula sf>j; . (ringcllumma) ... . . 
Jv[e1tta spp . (myntti) ............ . 

H eliantlws anmms (auringonruusu) 
Viola spp . ..... . ... ... ... ..... . . 
E sclt sclwltz ia c,1Ujordca (ilymy) .. 
Reseda odomta ... . .. . ... ....... . 
T1'opaeolum spp. . ............. . 
Latltyrus odora tus ........... ... . 
A quilegia sp. . .............. . ... . 
Achillea ptarmica (tuhatkauno) .. 

Calltstephu~ sp. (asicn) ..... . ... . 
Polemoni1t'm coerulr: wm , .. .. .... . . 
A cn nitum. (ark inlin ~u\ . . ........ . . 

1 
4 
2 
4 
5 
4 
5 
2 
5 
G 
4 

:~ -1-

18 
7 
8 
2 
4 
3 
1 
2 
1 
3 

1 
2 

2 

~ l 
2 

l 

G2 
24 
16 
13 

!) 

8 
8 
G 
7 
7 
7 
7 
7 

7 I 

!l!\ ,(i 

1 :3.!1 
!) ,2 

7.5 
G,2 
'LG 
4,6 
:u 
4 
LJ 

4 
4 
4 
4 

Luknisista harvinaisemmista saatyHilspuutarhoissa viljel
lyista koristuskasveista 1nainittakoon Yiela Nicotiana alata, Salvia , 
Lobelia crinus, lvfalojJc trifida (inunenruusu), ll!fatthiola, Iris germa
nica, Iberis , Cilia, Lwpinus, Antirrhin-um, Dianthus sp ., Chrysantltc
mzt·m spp. ja Pyrethrmn. B tJllist/i nakee seka rahvaan ctt~t saat y
laispuutarhoissa, ei ku itenkaan tavallisena. Rahvaan koristuskas
veista ansainnevat lmomiota viela Acrocliniztm, Nemophila, Delphi
nium (tunnhattu), Gypsophila, Georgia,. Tanacctum seka Artemisia 
abrctan~tm ja Lappa tomcntosa, jota pailmin pideta~tn koristekasvina . 

Viela muutama sana k o r i s t n s p ens a is t a j a 
- p n i s t a. Niita vilj ellaan viela pitajan syrjakulmilla vcrrattain 

·vahan. 1'avallisia koristepuita ovat lwivu,, pihlafa ja t-uomi, har
vinaisia Larix sibirica, Abies sibirica, Salix fragilis ja . pcntandra. 
Pensaista vilj ellaan yleisimmin Rosa cinnamomca'a, joka 1net sasta 
tuodaan kotipihaan kasvamaan. Smnoin o~at Vibu,rnuJr£ ja Ribes 
alp inurn, jotka ovat harvinaisia, jontuncet asunnon s inustall . 
Kirkonkylassa ovat koristepuut ja -pcnsaat huon1attavasti ylei
sempia seka monilajisempia kuin Inuualla. Aseman pnistikost a on 
viety paljon pensaita asuntoj n ymr arille. Aseman puistikossa 
viljeltavia puita ja pensaita luknunottamatta vilj cllaan ldrkonky-
1assa edellisten lisaksi vi~Ia seuraavia lajeja: Pinus cembra, Tilia 
cordata, Acer platanoides , Contus sp ., Cratacgu,s sp., Amclanchier 
canadensis, L oniccra spp., Sarnbucus racernosa, Potentilla fruticosa, 
Sorbaria sorbifolia, Spiraea chwmaedrijolia ja Syringa J osil~aca har
vinaisina, Caragana arborescens, Spiraea sal-ici folia ja Syringa vztl
gar£s jonkun verran yleisempina:. 
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Matalissa merenrantalahdissa ja murtovesilatakoissa 
tavattavia kovakuoriaislajeja. 

Kirj. J(aarlo Metsiivainio . 

Maamme kovakuoriais-faunaa kasittelevissa tutkimuksissa. 
ovat luonnollisesti myoskin vedessa elavat kovakuoriaiset saaneet 
huon1iota osakseen, niin etta niitten maantieteellinen leviaminen 
tunnetaan jo verrattain t arkoin. 

Niinhyvin ulkomaalaisissa 1..'1.tin kotimaisissa koleopt ero
logisissa t eoksissa (system. lajiluetteloissa y . m. s.) mainitaan 
usein lajiselityksen yhteydessa myoskin akvatilisten kov akt.o
riaisten tavalliset oleskelupaikat; esim. >>in stel~enden Gewas
sern•>, •>in Ge birgs bache11», >> i 1'orvegravei>, >>i grankarn> j. n. e., 
mutta topografis-faunistiselta kannalta ei niista kuitenkaan 
ole koetettu antaa yleiskuvaa, eiha k(tsitettd >>biocoenos)> (clopiiri , 
yhdysl~unta) ole sovcllutettu erikoisesii vesiholeopterituthimulr,siin 
niihden. 

Kun vesikevakuoriaisia jarjestehnallisesti kerailee erilaisista 
vesist a ja tekee mahdollisimman tarkkoja muistiinpanoj a vesi
sailion y mparistosta, vedessa olevasta kasvillisuudesta, pohjan 
laadusta, veden Hi.lnmosta j. n. e., niin oppii pian huomaan1aan, 
etta muutamien laiien csiintyminen on tarlwsti sidotit-t aivan mad
rdtynlaisiin vesiin. 1'oiset lajit taasen nayttavat ·dihtyvan yhta 
hyvin ntita erilaatuisin1missa vesissa. · 

Maaratynlainen vesilatakko, suonsHma, pieni puro tai larn
lnikko n1uodostaa nain ollen usein aivan erikoisen, eristei-ytl 
•>maailmansa•> (biocoenosin), jossa maaratyt kasvit ja elaimet ela
vat, ollen tavalla tai toisella riippuvaisia toinen toisistaan. . 

Tassa kirjoituksessa tnainitaan ainoastaan matalien meren
rantalah~ien ja erilaisten murtovesilatakkojen kovakuoriaislajeja. 

M atalat merenrantalahdet. 
Syvassa vedessa, nHnhyvin nterissa kuin suurissa jarvissa, 

ei vesikovakuoriaisia tavata, silla _ne ovat atmosfarisest a ilmasta 
liian suuresti riippuvaisia voidakseen elaa suurissa syvyyksissa. 

Myos~in lahella .rantaa matalissa merenlahdissa tavataan 
hyvin harvoja vesikovakuoriaislajeja. 

1'avallisin niista on Gyrinus marimts Gyll., joka usein nah
daan veden pinnalla lahella rantaa pyorimassa. Munt matalassa 
merivedessa tavattavat lajit ovat: 
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Haliphts ruficollis De Geer (Halipl'ltS fluviatilis A'ltbe), Ha
.Jiplus immaculatus Gerh *), Laccobius mJnutu,s L. *), Dytiscus 
marginalis L. *) **). 

Haliplus ruficolliksen olen tavannut A11venanmaalla (Finn
·stronl, matala n1erenlahti; kivinen pohja) 2. VII. 1913 ja Hai
luodossa Ob (matala lahti; hiekkapohja) 28. VI. 1920. Lacco
bius minutuksen Hailuodosta (sama paikka ja aika). Haliplus 
flnv1atiliksen H ailuodost a (smna paikka ja aika). 

Naista ovat ainakin H aliplus ruficollis, H aliplus fluviatilis, 
Laccobius n1inutus ja Dytiscus marginalis ubiquisteja (kaikkialla 
v iihtyvHi), jotka helposti voivat siirtya toisesta vedcsta toiseen. 
·'J.'allainen ubiquisti lienee myoskin Gyrinus marinus. 

M urtovesiliitakot. 
Murtovesilahikkojen kovakuoriaisfauna on jo paljon runsas

lajisen1pi kuin merenrantalahtien. Useimmat naissakin vesissa 
esiintyvista lajeista eivat kuitenkaan ole erikoisesti murtovesille 
·ominaisia, vaan esiintyvat ne tavallisimmin erilaisissa suolatto- · 
missa vesissa. 

Ominaisimpia n1urtovesHatakoille ovat: , 
I-Ial'iplzts sib?'ricus M otsch. ***) , flalifJl'tts linea ius Au,be ***)", Dc

ronectes g r£seostrial'us v. 1naritimus I-I cllics ., Cymatoptc1'US striahts L. 
Naista I-I. sibiricus ja H. lineatus tavataan paaasiassa mata

lilla mercnrannoilla olevissa, usein licju-, hiekka- tai kivikkopoh
jaisissa tnurtovesiHitakoiss~i.. (Hailuoto, Ob. OjakyHin lahteen 
laskevan puron suussa 29. VI. 1920 - ja ·v. Vuorentaus: Hai
luoto, Rantaletto, tnerenrannalla olev. lauuuikosta, n1ika korkean 
veden aikana on tneren yhteydessa 1.908.) 

Karakteristisin tnurtovesilatakoissa esiintyvisHi lajeista on 
kuitenkin niissa konstantisti tavattava Dcroncctes griseostriatus 
(v. maritimzts)****) . Se asustaa Suomen- ja Pohjanlahden kallio
·rannikoilla ja kallioisilla saarilla olevissa latakoissa, joissa vesi 

*) I<. J\1[. Levander: Dbersicht dcr l\1f:!ercsthierc von Esbo~Lo£6 (Acta Soc. 
-pro. F. ct F l. Fcnn, XX. 1H01). 

**) Donavan, C. : Dytiscus marginali s found in salt water (Entomologist's 
Mountly magasine 22 p . .13. 1885). . 

***} B . R. Poppiuksen mukaan ( Kola~halfons och Enarc~L:1.ppm[trks Coleop
tera (Fcstschr.ift fi.ir Palmcn 1905) tavataan Haliplus sibt.l'icus s k ti juoksevissa etta 
seisovissa vesiss ~i . joissa on hiekkainen tai kivinen, uscin a.ivan ka.sviton pohja. 
H . l ineatzts csiintyy pohjoisimmissa. osissa. Suomca erilaisissa seisovavctisiss~\. ve
sissa jokialueilla, joissa. usein on Tunsas Ca.rcx- b.i Hypnum-kasvii lisuus, 

*"'**) Tii.ta laj ia on pidcttii.vti. jaakaudcn a.jan relildina, Se tavataan myos
Jdn Keski- ja Etclii-Europan korkeittcn v uoristojcn kylmissa vesiss~i . (Zschollke: 
B eitrag zur Kenntn i~ cl. Fauna von Gcbirgsseen (Zool. Anzeigcr 14 ja 13. 1890-91. ). 
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usein on jonkunverran suolaista, kuten intralitoralisissa (rannalla 
ol vissa) merivesilatakc)issa, t yrskylatakbissa, rantakallioitten alla 
olevissa kalliolatakbissii ja korkeammilla kallio111a olevissa sade
vesiHih1koissa (K. M. I~evauder) *). 

Cymatop!cr'ltS striat2es L. tavataan tavallisesti su bsalscissa 
kallioliitakoissii (I ,evander). 

Naidcn li saksi csiintyvat murtovcsi1ahikoiss~1 set1r8avat lajit: 
Haliplus r1tjicollis De Geer, If. immrrculai'tts Gerh, H. fl'ltv-ia

tilis Aube, Caelmnlms impressopm~ctrrtu,s Schall., C. impressop'lmcta
tus v. lineelhts Gyll. , Deroncctcs d cprcSS'ltS Fabr., Ilyd1'opor'ltS fen
nicus Scid., II. mclanocephal'ltS Gy ll. , }f. palttslris L., Dytiscus 
marginalis L., Rant'ltS SUt1trellus Harris, Ilybi'ltS 'ltliginosus L., Pla
tatnbu,s maculatHs L., Laccobius min'lttus L., Anrrcrwna variabilis 
Sharp., Gyrinu,s marimts Gyll., G. natator L. 

Naista olen tavannut lajit Haliplns ruficolli s, Rantus sntu
rellus, Jlybius uliginosus, Platan1bus 1nacnlatus, I.,.accobius n1inu

. tus ja Gyrinus marinu s matalissa murtovesiliitiihoissd licfupohfai
sella rannalla picnien hivicn valissii (Ahvenanrnaa, I"'innstrom,. 
Lillskar'in rannalla 2. VII. 1913) . 

IIaliplus rnfi a llis, H. fluviatili s, Caelmnbns impressopuncta
tus ja sen v. linccllus, IIydr porus palustris, Anacaena variabilis 
ja Laccobins 1ninutus-lajit olen tavannnt H ailnodosta ( jakyHin 
lahteen laskcvau puron suusta; hi kkapohjalla 28. VI. 1920). 

Deronectes depr ssns, Hydroporu s fennicns ja Hydroporus 
111 lanoccphalt1s-lajit on V. Vuorentaus tavannut · Hailuodosta 
n1atalalla merenrannalla olevissa murtovesilat akoissa. ( 1908). 

Dytiscus:toukkia ja Gyrinnksia tayataan litoralisissa haura
latakoissa (K. }\f. LeYander). -

Mainituista lajeista ·ovat nseimmat scllaisia, jotka tavalli
simtnhl esiintyvat suolattom1ssa Yesissa, joiden rannat ovat avo
naiset1 taikka nbiquist eja, iis selbi sia, jotka yhta hyYin Yoi vat 
viihtya mita rilaisimmissa vesissa . 

Alla olevaan tat1-l1d?.koon olen 1nerkinnyt ri laji u siinty
misen' 111atalissa mcrenrantalahdiss... ja erilaisissa murtov siHita-· 
koissa seka lmomantnks1a knnkin lajin ylcisyydest a 

) K. M. Leva nder: Zur K enntnis d s _Lcbcns in den st hcnden JGcinge
wiisscrn auf den Sldircninsc l (Acta S tC. . 18. 1900). 
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La j i 

(Esiint.ymincn mer
k itty +:lUi.) 

Haliplus ruficollis 

H. sibiricus 
H . £1uviatilis . 
II. lincatus 

H. immaculatus 
Caelam bus impres

sopunctatus 
C. imprcssop. v. li 

necllus 
Dcroncc tes dcpres

sns 
D. griscostriatus v. 

marilimus 
IIydroporus fcnni-

cus 
H. melanocephalus . 
H. palustris 
Dy ti scus marginalis 
Cymatoptcrus stria-

tus 
R antus suturcllu s 
Ilybius nliginosus 

Platambus macula-
tu s 

Laccobius minu tus . 
Anacacna variabilis 
Gyrinns matinus 
Gyrinus nata.tor. 

-1- + 

+ 

+ 

+ + + 

+ 
+ 

+ + 
+ 

+ 

·+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+I 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Ubiquisti (kaikkialla 
v iihtyvti.) 

Pohjoinen (harvin.) . 
Ubi<Luisti. 
Enimm . rannikoilla 

(harv.) . 
P ohjoincn (harvin.). 

Etelaincn (joks . ubi
quisti). 

Satunnainen . 

Pohjoinen (jok.. y l.) . 

Pohjoincn (Et.eliissii. 
relikt.) Mcrcnrann. 

Pohjoincn . 
Ubiquisti (joks.) 
Ubiquisti. 
Ubiquisti. 

Eteliiinen (harvin.) 
Ubiquis ti. 
EtcHiinen (joks. ubi

quis ti) . 
J oks . ylcincn (auk. 

rann.). 
Ubiquisti. 
Ubiquisti . 
Ubiqnist i. 
Ubiquisti (j oks.) 

Toimitukselle Uihetettya kirjallisuutta. 

A ikakauskirjofa ia -leht1·a. 

Metsamies 11- 12; Puutarha 12; Tapio 12; Suomcn K alastuslehti 9- 10; 
Suomen Kalatalous nidc 6: Evon kala stuskocasema ; ViritH\ja 6- 8. 
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Pienija tietoja. 

Noki~ana (Fulica atra) esiintyy saannollisesti Pyhajarvcn aseman luona 
olevassa Kahvenitsan jarvessa, jossa se todennakoisesti myos pesii. Syyskuun 
9 p:na ampui allckirjoittanut mainitusta jarvesta 2 kpl. ja arvioin nokikanoja 
olevan siclla 200-300 kappaletta kasitHi.van parven. Hollolassa Pyhaniemen 
kartanon alucclla olcvasta Kutajarvesta ammuttiin elokuun 1 p:na my6s nokikana. 

Ma1'tti Liutt~,za . 

Harjalintu (VP~tpa epops) ammuttiin Nurmeksen Salmen kylassa eraan 
talon pihamaalla syysk. 2S p:na 1920. Huonoksi onneksi tuli se niin pahash 
ammutuksi, ettei s ita voitu tayttaa. El ·is Palander. 

Valkean .koirasteirin ampui talollisen poika Juho Vilpponen marrask. 
24 p:na Parikkalan pitiijan Kcssusmaan kylan salolta. Mustien toveriensa seu 
rassa oli se laskeutunut kuville, mistii omituisuutensa takia ensimaisena henkensa 
menetti. Kirjeessa, joka seurasi lahetysta, sanotaan sitii teirin ja metsakanan 
sekasiki6lcsi. Lintu on puhtaamman valkoinen ]min entiset yliopistommc ko
koclmissa 16ytyv~it yksilot, ci kuitenkaan tiiydellinen albinos. Pieniii mustia 
pilkkuja on sekii selldi- etta vatsapuolclla, yliipcrassii enimmin ja isompia, ja on 
niissii sama sininen metallikiilto kuin koirasteirin hoyhenyksessa. Piialaki ja 
niska ovat puhtaan valkeat, tapHittomat, samoin nokka ja h6yhencttomat var
paat. Kupcissa jalkojcn takana on iso musta laikkii . T aplat ovat jotenkin 
symmctriscsti ascttuneet molemmin puolin, a inoastaan ' s.iipisulissa on pienia cri
laisuuksia. Oikeassa siivessa ovat 4 ensimaistii kiisisulkaa valkeat, viides on 
koko lailla musta, kuudes valkea. Vasemmassa 6 ensimaistii sulkaa valkeat, 
7-9 mustaldi.rkisct. Oikean siiven kyyn~irsulat ovat mustakiirkisHi, vasemman 
valkeat. Pyrston 1-2 kaartuneen reunasulan sisiih6yty mnstakiirkista, 3-4 
sulka valkeat, ncljiis mustakiirkincn, viidcs valkca. Oilccan puolcn vastaavat 
sulat olivat ammunnassa irtautuncct, joten en voinut symmetriaa todeta. Sil
mien y lapuolclla oli linnulla jotcnkin iso vaalcanpnnaincn hrltta, silm~iin v~irHi 

en eniiii voinut todcta. 
Taman ohella csitettiikoon toincnkin koirasteiri, jonka ostin Hclsingin 

kauppa.ha llista 18. 10. 19. ja jota. siii lyhin omassa kokoelmassani . Tiimii oli ta
vattu isossa. lintuli hctyksessii, jonka. ka.uppias sanoi saancensa Kajaanin ja Kuo
pion puolcsta. So on erinomaisen kaunis: paa, kaula, rinta, koko selkiipuoli seka 
suurin osa pyrstosullcia ovat sinimustat. metallihohtoiset. Piiissii, varsinkin 
poskissa ja silmien ylipuolella on kuitenkin taajassa valkeita poikkijuovia, niska
h6yhenissi kapcat valkcat ld.rjct, hartioissa ja pyrst6n kcskisulissa valkcita tiip
lia . Vatsapuolet, kyynarsulkicn karjet ja iso laikka siivillii ovat puhtaan val
keat, vatsan kcskiviivassa kqitcnkin taajassa mustia tiplia. Monet . ruskcan
kirjavat h6yhcnet hartioissa, etcnkin oikeassa, scldi vcrmttain v~ihi:i.n ht.artnncct 
pyrstosulat viittnavat siihen , cWi kysccssa on nuori koiras, jolca ci v icli.i. ol hti
nyt vaihtna poikuuspukuaan. - Kumpaisetkin tiissii esittiim~ini koirasteirit ovat 
synnynn~i.is i ~i albinistcja, croton jyrkisti niis ii vaa.lcista yksiloisb.. joita uscin 
n iikcc kokoclmissa ja jotka vuosicn viericssii v iiriainecn pnuttccssa haalistuv<l.t. 

!(, E. T<. 

Lehtokertun (Sylvia salicaJ ia) pcsiii tapaa usein . sangen my6hiiin hcinii
kuussa. Vielfihiin koiras lavcrtclcc ykc; in ii nsii kqn jo. mnut linnnt aikoja sitt cn 
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ovat lakanneet laulamasta. Mutta harvinaista lienee tavata sen p esiHi. muni
nensa elokuun puoliviilissa, ei hylattyina vaan vasta munittuina. 

Tavalliseen aikaan kcsiikuun lopulla rakensi lehtokerttu pcsiins ii va<.lelma
pensaikkoon puutarhassani Saaksmiiellii, ja hcin~ikuun toisena p :nii kuoriutui 
munista 5 poikasta. ~-Ietken aikaa taukosi koiraksen laulu ja levoton &tiit, tat, 
tab kuului joka kcrta, kun joku sattumoisin tuli liian liihelle p csiiii. Mutta sa
man kuun lopulla alkoi laulu uu<.l elleen, ja kun kypsHi vadelmia (Superlativ) poi
mittiin elokuussa, liihti lintu pesas tii , joka oli t ehty 1/2 m. korkeutl ell c maasta, 
noin 10 m. syrjemmii llii edellisestii paikasta. 10 p:na siinii oli 5 munaa, 20 p:nii 
v ielii poikasia ja ihan viimeisinii clokuun piiivinii nain niitii vadclmikossa , jossa 
cmo edellcenkin hiidissiinsii niita opasti. Luulenpa m elkein varmasti, ettii sama 
lintu oli viime k esiinii pes inyt k ahdesti. 

K. E. K. 

Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) on viime vuosina y l1i.;. uscammin 
alkanut vierailla Siiaksmiiellii . Koirakscn tuttu vihellys kunlun jo matkan 
p iHis tii, joten ei ole cpiiilyst iik i.iiin sen liisniolosi a. Mutti u seasi i n iik ec linnun 
milloin omena- t a i kirsikkapuussa milloin t aas karviais- t a i runsupcnsn.as a, jotka 
ovat sen mieluisia oleskelupaikkoja . K esi.illa 1918 n ~iin monena piiiviinii koirak
sen pienessa kirsikkapuussa huvilani pihamaalla. Innokkaasti se siinii vihelteli 
varhaisesta aamusta, mutta harmaata naarasta en n ahnyt milloinkaan, vaikka 
ahkc.raan pidin lintuja silmiillii. Kun en loytanyt pesiiikiiiin, arvclin lintu a van
haksipojaksi , joka turhaan huuteli puolisoa. Nain allen ja koska b alusin saa<.la 
punavarpusen kokoelmaani, ammuin sen rantalepikosti 1G p:na k csi.ikuuta . Kuu
lin vihcllyksen tuuheasta tervalepastii ja n i.iin linnun crott am;:ttta viiriii, mutta 
kun etsin picnta saalistani puun alta , huomasin ampuneeni naaraksen, jota tur
haan olin si ihen saakka etsinyt. Punavarpuset olivat sittenkin pcsimishom
missa, ja micWini pahotti kovasti syd ammcton tckoni. Mutta jo saman p ai
van iltana istui koiras taas kirsikkapuussa ja vierciscssa ruusupcnsaassa (Rosa 
rugosa) selvi.isti naaraskin, joka siis oli loytynyt p oismenneen tila lle. Seuraa
vina paivinii niiin naaraksen useasti kantavan n okassansa roskia pcsLiitn, jota 
vasta alctt.iin rakentaa. Mutta kun pesii jo ali m clkein valmis, h iivisivat linnut 
:llckiii puutarhastani, siirtycn lahd en toiscllc puolellc, josta vihcllystii jatlm i sil
loin t iilloin koko k esakuun ajan. Se seikka etta ilmeisesti yhdcllii ja samalla 
uroksella oli tarjolla kaksi naarasta nain etaiillii varsinaisclta pcsim~ialu eelta, 

Kaakkois-Suomcssa, on m crkille pantava havainto. 
K. E. K. 

Muutamia tietoja piihkiniipensaasta ja sinivuokosta Varsinais-Suomessa. 
L. Y :ssa 1920 n :o 1 olleen kyselyn johdosta pyydiin ilmoittaa seuraavat lisiiticdot: 
U u d c n k au pun g in pohjoispuolella n. s. ~Sundblomin p ellolla<< kasvaa n. 
10 p iihkiniipcnsasta (y liopp. T. Winter), siniv uokkoa naillii ticnoin ?Siclhi tii.ii.llih . 
Karin a i s i s sa ei p ahkin:·pensasta kasvanc ja sinivuokkoakin vain liihella 
Poytyan, Loimaan ja Karinaist en pita jain ra jakulmausta Mustallajiirvclla R alt
kion niityllii , missa myos lchmusta tavataan (yliopp. ]. Nopola), K u u s j o c l t a 
puuttuu pahkiniipcnsas miltei varmasti, enka ole onnistunut li:iytamiian sinivuok
koakaan, vaikkakin sc voinec kasvan. a inakin pitf\.j an etcliiosissa, joita vain vii
han tunncn. P e rt t c 1 i ss a ei p ahkina.pcnsasta tunn ta, mutta sinivu okl oa 
on ainakin ldrkonkyhi.n ympiirillii nunsaast.i u seissa · metsissa•l (eriiiin kyyti11ojan 
tiedonanto). H a I i k o ssa on p~ihkinaii ainakin scur . paik.: MarynkyHissa 
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runsaasti tammilehdossa, Ammakon luana vahiin ja samoin Kydon luana (yliopp . 
K. Kivikancrvon ilm. m uk .); sinivnokko on ylcinen. Us k c la ss a kasvaa 
main. pcnsasta pitiijan pohjoisosassa Vcitakkalan kartanon alucella ainakin 2 
paik, joista toiscssa vain muutama p cnsas . 

Niilo R. I<nnnva. 

Luettelo huonekasveista Rattijarvemi 1860-luvun alkupuolella. 
Lapsuutcni kodissa R~i.ttijiirvclla Saimaan kanavan varrclla vilj cltiin suun 

miiarii huonekasveja. Kun olin - samoin kuin aitini ja sisarcnikin - hyvin 
huvitettu niistii, ovat uscimmat vicHi.kin jLiiincct claviisti miclccni, vaikka jo y li 
55 vuotta on kulunut siitii kun muutimm c sicltii pois. Tamil tapahtui v . l 8G4. 
ollessani 19 v uoucn ik"incn. Seuraavassa luctcllaan muistissani olcvat Riitti
jarvellii n iikem ti.ni huonckasvit, joista aina.kin u scimmat vilj cltiin mcicl iln knclis
sammc: Godet?:a , Nerium oleander, Calla, Begonia. Geranium, Myrtti (isolchtincn 
ja hicnolchtincn), Btt,'(US, I<.ypressi, Ficus elastica, Fuclzs~a. ,Agapanthus, ThuJn, 
~I< i inalaine n ruustt•> (lchclct vaaleanvihrcita, kukat tiilcnvarisct), Rhododendro n, 
Murattt, Cam~llia, Amaryllis, Vinca major, H eliotropium, Appelsimi?*), Sitruuna?*). 
Rahtus, Aloe, Hortensia, RztttSUJn., Neiltkoita ja BalsamineJ"a . -

Kiiydcssiini Pyhti.jiirvcn (W. 1.) pappila.ssa koulutoverini Maria Zittingin 
]<oclissa, muistan sicllii n~ihnccni - paitsi uscita ccle!Uimainituista kasveista 
m. m. m yi1skin suurcn, criWi.in kauniin Ficus reltgiosan. 

Mimmi Sahlbcrg (o.s. Wcrwing). 

Kasvitietoja MyrskyUista kesalla 1920. Potamogeton obtusi jolius Syviij ti.r
ve~sii. joks. runs., Satj~tlarw sagitti jolia joks. y l. , Hydrocharis morsus ranae runs. 
Hallilan suolta Uuclellc si.lla llc asti, Hierochtoe australis aika y lcinen, .Poa compressa 
maanticn varr . liih. MyrskyHi.n asemaa pieni ryhmii , Brachypodiurn, pinnntum 

. J aakkolassa Uuclcnsi llaokallion juurclla vyohykkeessi runs. ja kirkonkyliissii, 
Sudeoarolla niuk .. Carex disticha Kankk ilassa 1 paik. o jassa kostcan niityn rcun. 
C. Ptlulijera Kankkilassa crihi.lla kuivalla ahomii.cllii mt:lko runs., S ·ilene nutans 
harjuilla Kiparkatilta Hnllilan Calas 'ill c melko runs., H epattca triloba aika y lcincn 
koko alueella, R anzmcul us paucistamineus typicus f. submersa 2:ssa paikassa Pa
kaanjoessa, Jab. Kumismiikeii ja Kylmasuota, R. peltatus Syviijiirvcssa runs. -
molemmat R.-maiiriiykset on toht. H . Lindberg vahv istanut, -- R. ficatia runs. 
Kumismaen kyHin li.ih . Pakaanjoen avon. rantatormallii, Nymphaea tetra.gona 
yleincn Syvi:i.jiirvcssa, Chetidanzum maj1ts lchdossa Uudcnsillankallion juurclla 
runs .. Sedum anmtttm Pakilassa kallio1la Kemppi1iin Juana aika runs., Lotus corni
culatus mon. paik. Kirkonkyl., tavattn vain mctsatcill~i. ja -poluilla , Lathyrus sil 
vester miienrinteclhi kcskellti Muttilan kylaii niuk., Geranium bohemicum Grcf
nas'issa Urhosen pihalla (past. V. Urhonen), Euphorbia heliosco pia hautausmaalla 
6-7 kpl., Selinum carvijol ia harvassa koivikossa Kumismacn kyliissa Pakaan 
jocn ranna.lla, Ajuga pyramtdalis Kankkila~sa, PalpakinmiicWi ja Hallila.ssa, aina 
maanticn varr. , niuk., Lycopus europaeu.s Syvaji:i. rvcn rannalla ja H allilassa (Nissas), 
niukanl., Mentha Arrhenii kirkonkylassa muutam. paik., Veronica agrestis muu 
tamia yk5i l. pappilan pcrunamaassa. 

Martin Hagjors. 

*) · n ole aivan varma siita, kasvoivatko nama kasvit todellakin R~i.tti-· 

jarvclla vai nainko nc vasta cnsi kerran Vesilahdella, Laukon Jcartanossa, jonne 
muutamia vuosia myohcmmin muutin. 
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Satunnaisia kasveja Lahden asemalta ja Hennalan kasarmialueelta. Viime 

kesii.nii tehdessiini retkeilyjii Lahden ympiiristoss~i tapasin 2 harvinaista vierasta , 
nim. Ambrosia tr i j idan (uusi Suomelle) ja. B echmannia erucijormiksen (molemmat 
toht. H. Lindbergin m iiiiriitimiit) . Ec.lcllistii ka.svo i aseman luona raclalla J~aak 

ltoon asematalosta 2 yks. Sisymbrium sinapistrumin seurassa (tiit ii runs.); aseman 
a lueelta m crkitsin sihi.paits i muistiin m. m.: Senecio viscostts (1 yks. Hih. tullika
maria) ja Tragopogon p ratensis (1 yks . halkotarhassa) . Kyl iiss~i. liihellii H enna
laa kasvoi L appula lappula. ja Echium vulgare . B cckmannia. kasvoi t allin nur
kalla Hennalan kasarmin pihalla, seuranaan Aiedicago jalcata (1 yks.), Bun ins 
.ort'entalis (1 yks.) , Sinapis arvcnsis (niuk.), Pastinaca sativa (2 yks.) ja Melm1d-ryum 
.album (runs.); liiheistol!ii l(asvoi Melilotus albus (us. paik.) , 111. ojJicinalis (hyv. 
runs.) , Achillea pta.rmica (runs.) , J-Ie-raclcum sib~ r i cum y . m. 

Ambrosia on pohj. -amerikkal. kasvi , joka muodostaa Pensylvaniassa joki
ranta-kasvillisuutta A lisman, Ztzan ian y . m. kanssa (Harshberger 'in mukaan). 
Sitii on viime aikoina tl_\llu t paljon etenkin alareiniliiisiin satamiin ja on sitii (Thel-
1ungin mukaan) tavattu niin picn~ssii maassa kuin Svcitsissii 12 kcrtaa. Beck
mannia on kotoisin Etehi.-Euroopasta ja lcv innyt Kcski-VenLijiill c asti . 

Martin Hagjors. 

Satunnaisia kasveja Valkomista. Valkomin ascma-alueella., 5-7 km Lov ii 
sasta, mcrkitsin v iim e kes~ina m. m. seuraavat kasvilajit: Diplota,-ris tcnuijo l~a 

(2 - 3 kpl.) , Sin.apis arvc nsis (us. lq l.L Medicago lup rtlina (1 paik. nms.), Aethusa 
cynapium (2 yks.), Papaver R hoca.s (1 kpl.), Carduus nutans (2 yks.), Senecio ] aco
baea (2 pil.ik., yht. 4-5 yksi loii) ja S . ?:iscosus; viimemainittua kasvoi radan var-
rella manta saba yksi loii . 111artin I-lagjots . 

Maaseutupedagoogin tyomaalta. 

Maalaisperu11kin ~ tictccllisesii heel lm~ittomyydcsiii• . 

Opetusvii.linciden hinnoista ja vaa.timattorn ia toivo
muksia. 

Me maaseudun lu onnonhistorian ja.. maantieteen vaivaiset ~peri.lUkih tie
diimme varsin hyvin, mitii aatcvcljcmmc Hclsingissii , · varsinkin ne, joilla on ilo 
ja kunnia palvella. >>Alma materia~, mcistii a jattclevat. Mcistti. sanotaan nain: 
~Sinne ne hautaantuvat p ikkukaup unkicn urnmehtuneisiin sokkeloihin, homeh
tuvat, perustavat pcrhcitii, kuritt:wat omia j;1. mn iden lapsukaisia ja ovat tie
t eelle kuolleita sielu ja .» 

Niin ajatcllaan ja sanotaan. J a onh;1.n pnhccssa totta. Kylla meistii 
usei.mmat piitittav5.t n. k. ~ticteelliset opintons::t•> lnettuaan kurssikirjansa. J os 
olisi haluak in niit ~i. ja.tkaa, taistcln leiv~ista kyllii pitiiii huolcn siitii, cWi harras
tuksen taimct tulcvat: kitukasvu isiksi. J a jollei mies nyt: leipiihuoliinkaan koko
naan sorrn, tulcc manta m.uuta mnrhctta. 1\mma.tti vaatii osansa. Tu~ldnpa 

yksikiiin nuori pcclagoogi on pakoit:cttu sellaise n oppituntiensa valmistustyo
hon kuin luonnonhistoria.n ja ma.a.ntietccn opettaja. I-Ianen on suorastaan pakko 
seura.ta k ehitystii aineittensa. alalla ja. alati kartutt-a.a tictoma.iirii iins~i . jos h iinellii 
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ylipii.ansii on halua. opctta.a. cliivasti. Silla sa.ngcn v iih ii.n s iita hcngc n ravinnosta. 
mitii y liopistolli sct kurss il<irj a t s i sa l tav~it, l<clpaa sclla isenaan kasvavan polvcn 
puriavaksi. J a aniharva opcttaja taas tyytyy pclkka~in oppikirjan sclostami
scen ja luctta rni sccn. 

Mutta him~i. on vain osa piiiv ~in tyostii. Pikkukaupung issa inlcc ticttii
yasti viclakin pcdagoogin olla rcmmiss~i. aina, kun joku y lcissivi styl<scllincn puuha 
on kysccssii. J a olcmmcpa pannect mcrkill c, etta sangcn uscin juuri mcid iin a lan 
lT,liehet, saavat kcstihi. rasittavimma.n hclte n ja taakan. Ehka sc johtuu s iita, 
etta maan- ja luonnonti ctccn opcttajalla nscimmitcn on va.rsin laaja ti ctom aiirii, 
hyvii y lcissiv ist ys t ois in sanocn; cllk~i siitii.kin, ctb nam a a in cct tckcviit kcskin
kerta iscs takin opcitajasta. a iJma. myu tcn h yv~i.n csittii. jan - viittaamme normaa
lin opcttajakokcis iin - ; tosiasiana pysyy, et ta luonnonhist. -m aanti etccn opctta
ja t monin paiko in suorittavat suuriarvoi sta tyoUi. ll cngcm ·ilj clykscn cri a.loilla. 
Mcitii on lu cnnoitsijoina, cs itclmanpitiijina, edistysscuroj cn toimihcnkiloinii, sa
nomalehdcn t oimittajina. Ja istnncc mci sta uscampi valtuuston p cnkcillakin. 
ainakin olemmc kiinni kunn allisissa luottamustoimissa vahan sicllii. v ~ih ~i.n taa!Hi.. 

Kaikcllc b ll aisc ll c ~sclm.tyohi sammatill c~ saa hclsinkihi. incn na tcvc li a ntaa 
palttua. H iinclhi. on musconsa, kirjastonsa, kokoclmansa . h~i.n voi syvcntya 
mi liaska rtehn1n sa. ja vii. litt a~i. mnn sta m an. ilmasta vain sikali, kuin sc v~i.ltti.i.ma

tontii on jokapiiivaiscn l civ ~i.n hankkimiscksi. YlimiiiiraisU n. s. vapaata va
li stustyoU, joka tuottaa pa ljon porua ja vii.h an v illoja, h iincn ei ylccnsii. ole pakko 
ha rrastaa muuta kuin v~i.lipal aks i - jos hnvittaa . T yontekiji>ib on siksi runsaasti. 

Niiin on as ia . J a kun sc n ii. in on, niin ehkii hcl sinkilaiset virlmvelj emme 
v bi.hitcllcn ymm i.i.rtiiviit, miksi m e olcmmc tictccllisc~>ti hcdelmiitWrni ~i . Uskal
lamlncpa joskus olla niinkin k.crettiHi.i siii ctt ~i. pidiimmc tunnolliscsti tC'htyi.i. p cnm 
kin tyota suuri arvo iscmpana knin jonkun pikkuitikkaryhmi.i.n cl inkautista tutki
mis ta. On ni.i.c t olcmassa. 1 iccl cmichi akin , n. s . ~ci.cviakim ticdcm i hi i.i., jotka. 
ov at kansalliscn sivis tys ty<.i mmc kannalta katsoen b.ysin s tcril cja - . Ja se on 
mcicl ii. n mi lcs tii.mnw p a ljoa surk rampaa -- se Jmi-n kunnolliscsti SHoritcttu sckat yo l 

* 
Kallis a ika on m onclla t apaa ja. muotoa tchnyt chi.lll iin mcill c maaseutu 

pedagoogcillc tukalaksi. Sc koskcc m eid iin ryhm ~i.i.i.mmc m. m. sitcn, etta oPetus· 
viih'neet kaiken opctuksen a ja o ~ ova.t noussec t niin huikcisiin hintoihin , etta 
y){sityiskouluj en on suora:. t aa.n pakko picl a ttyii ostamasta kaikkcin viiltti.i.mii.t
tornintiikin. 

Ken tuntcc maascutukoulujcn puuttcc llisct, pcrin puutteellisc t kokoclmat 
ja opctu svalincet, han tict ii.ii.: ctW. synty nyt tilannc on mit ii snrkutcltavin. Laa
tikot, kaapit maksavat. ko jcct ja konc 't maksa.vat, taulnilla on hintaa, prcparaatit 
Jcaikcllaiset ovat hnikcassa hinnassa . Nc koulnt ja koulunjolttokunnat, jotka aika
naan civiH harjoittanect si.His tiiYiii syy ti ii kokoclmien kartutt.amisissa. ovat nyt 
onnclli sia; nc taas. joilta (•i 'riittanyt rahoja U hi.i n ta rkoituksccn , saavat is1.11a 
iuhkassa. ja ra.apia korvalli staan. 

Tietys ti on olcmassa y ks i kcino asian auttamiscksi. Sc on sc va.nha, etta 
opcttajat it ~;c tckev~i. t tai t tti.ivat oppilai lla niin paljo }min va in sopii. l\iuis
tamme jos takin lukcnccmmc tohi. Kivirikon oivallisia ohjeita. taltii alalta.. Mutta. 
tam iik iiiin kcino ci ole mikaan y lcisHiakc. On paljo sclla ista . joka joka tapank
scssa on ostcttava. E ik ii. niill ii kaikil la pcrnukcilla ole niitii nikka rin - ja maa
larinla hjoj a. joita :Lt t".'m lLmtit iontnva l normaali a ikanaa n iha ilcmaan ja k adch -' 
timaan. 
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Jotakin olis i tchbiv ~i. Sulj emm c asian L. Y:n toimib1kscn suosiollisccn 
huomioon. Ehk~i. voitaisiin yrittti~i. y htcisostoja. Hyvin ta.rpccllis ia olis iva.t 
asiantuntij a in ncuvot, mitcn kokoelm av~Uincc t : k aapit, laa tikot, naulakot olisi 
tehhi.vi, jotta nc olisivat m ahd olli simm an kiiybnnollis ia ja samalla halpoja. 
Sellaincn1<in yksi nkcrtaincn jnttu kuin k1tvrrtaulujcn siiilytys ansa itscc hal·kitse
mista. Tapoja on cr il ais ia: on knvastolaatikkoja. on crilaisia nanlakkoja, pit
kiii ors ia, niinkuin normaalilla ja sd lais ia , m eicli:in miclcs tii perin cp~ikiiytiinnol 

lisiii mutanaulakkoja, joi.ta •> Valistns ·> on toimitcllut kouluillin , j. n . ..! . Vasta.
alkajill e - ~e ll a is ia on yksityiskcului,;sa pa lj on - olisivat hyv~it nt~uvot ta rpecn. 
Silli ka ikki kokeilu on nykyfli:i n kall ista . lii an k allista. 

Olcmmc ottancct asian puhccksi siin ti. t oivossa, ctb. L. Y:n uusi toimitus 
omis tais i huomiota b.llai s illckin kiiytiinno n kysymyksill e, joidcn kanssa maalais
opcttaja uscin joutuu koskcluksiin. T oivoisimmc, etta L. Y: stii tulis i cntista 
enemman luonnonhistorian opetta jien ja samalla lu onnonhis toriallista lukemist a 
harrastavan suurcn y lcison yhdyssicl c. Sen e i suinkaan i:uvit.se ta.pahtua cnti
sen , hyval<s i havaitun ohjelman kus ta nnuksclla. Sellai sc t kirjoitc lm a t kuin c. im. 
tunnetun nuoren botanistitohtorin kiclcllises t.ilcin nautittavat ja silti ti c te~ lliset 

artikkelit ovat ai na mie l c i st~i lukcmi st a . 

J os Toimitu s suo , on a ikomus ja tkaa t.ii.tii. kcvyttii. pakinaa Jupitt:rin 
vihan a laisen m aalaispcrunkin clii.manhnol ista. Omasta ja muicl cnkin aatcveljien 
puolcsta. 

L. Y:n t01mitns, joka mic lihy , ·alb on ottanut 'y ll iiolcvan kirjoitnkticn pals
toi~lensa , toivoo harta.as ti miclipiteiden v aihtoa muidcnkin opettajain puolclta, 
mika li lchdcn rajoitcttu tila: sen sallii. Ennen kaikkca oli si suotavaa , ct.tii ne 
opc ttajat , joilla on omia kokcmuksia ja kcksint<l jii, nii . Ei. muill t>kin kertoisivat. 

Kokouksia. 

Suomalaisen Eliiin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon kokouksessa 20. 
XI. 1920 selos ti tri ]. I. L i r o muutamia kuuluisia valcla jeja. Valclaj illa 
.ymmarrctaa.n lioita , jotka. loisi n tai ha llan . kuivuuden , myrkkyaineidcn, ravinnon
puutte n t ai mu1111 epiicclulli scn scikan takia kchitt yviit niin muoclottomiksi, etta 
kuului satkin kasvicntuntijat ovat erclltyneet sclit ti.i.m a~i ri tiillaisia sairaita kas
veja mnlca uusinh cliomuotoina, nusiksi munnnoksiksi, lajciksi t a.lti jopa uusien 
sukujcnkin edu sta jiksi. Linnekin crehtyi Uit.cn ainakin 2 eri kertaa scliltiicssiUi.n 
M elandryum albumin ja Agrostis vulgarik scn nokisaira ita yksiH>ihi ri laj cilcsi. 
Edcllisissa kasv issa loisivan noki sicncn , jota tri Liro a li 1avannut. 24:ssii. sieni
tieteclle 'undessa is;int i.i kasvi ssa ja joka vanl1asta.n.n on kntsuttn nirne!Ei. Usti lago 
violacca, ol i csit lmuitsij a paiiasiallisesti v ilj elyslwkcilla voinut ja.kaa .10: en bio
logiscsti jy rkiis ti raj oit ttunn llllt<'cn la. jiin . joissa tava tn.an konst-antti sia morfo-
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logisiakin ominaisuuksia. Na ista ovat suomalaisia seuraavat: Ustilago diantho
rum Liro, U, L yclm idis-dioicae (de C.) Liro, U . corona1•iae Liro, U . Si/(mes-nutan
tis (de C.) Liro, U. superba Lira , U. Silenes- acaul2s Liro, U. S i lenes-in jlatae (de C.) 
Liro, U. Stellariae (Sowerby) Liro. Mainittuaan lisaksi muutamia. miclcnkiintoi
sia esimcrkkej ~i. crinti.is tcn muiden noki sienien aiheuttamista valelajc ista tri Liro 
se1itti, rnitcn eras kotimainen nokis ieni, Ustilago anornala ]. Kunze, joka loisii 
Polygonum dumetorumissa., aiheuttaa eraan meillti. selitetyn valemuunnoksen, P. 
dwrnetorum var. apterum Sae1an syntymisen . Mainittu sieni, joka tavallisesti 
tykldi.naan h ti.vittii.a isantakasvinsa kaikki kukkasi lmut muuttaen nc lihanviiri
s ksi hienoksi itiOpolyksi, salpautuu toisinaan isti.ntikasvin kehittyviin sicmeniin 
paasematta niissii. enaa· luonnollisella tavalla kehittym aan . Taten sairastuncita 
kasvcja, joissa ulkoapi.i in ei n~1.y mitiian j a1ki ~i itse siene,st a ja tunnetaan helposti 
siita, ett~i hedelmat ovat ulkonaiscsti Hiysin tcrvcidcn kaltaisia, oli esitel
moitsij ti. t avannut myoskin Polygonum convolvuluksessa., jossa loisii Ust~lago carnea 
Liro, mildi. edellisesta lajista eroaa siina, cWi se on biologisesti fikseerattu omaan 
isantakasviinsa. 

Tri \V. M. Linn a ni c m i csitti hava.intojaan rnuutamista m a a
k i r p p u 1 a j e i s t a, jotka viime v uosina ovat esiinty neet m aassamme viljclys
kasveille tuhoisina, vaikka niiden. tuhoisuuclesta ci t iitii ennen ole mitaan tiedetty 
tai ovat tiedot ollect varsin niuka.t . Taloudclliscssa suhteessa huomattavin naista 
on rabarberinmaakirppu (Ch aetocnem;t concinn:t) , maassamme y leinen la ji , joka 
-on osoittautunut nuorcllc sokerijuurikasvilj clykscll ernme vaaralliseksi tuhohyon
tciseksi ja erikoisesti viime kesanii esiintynyt pahana. t ai miston harventa jana . 
Eras toincn la.ji, Chaetocnema Mannerhetmi, kaikl<ialla ennen tuntematon viljan 
hyontcisvihollincn, on esi intynyt rncilla csitta jiin havaintojen rnukaan muutamin 
p aikoin EteW.- ja Keski-Suomc,;,;a olualla lehticn, jopa jyvan aihcidenkin vioitta
jana. Longitarsus prtruulus, muu :.z.n mc111U. cnncn suurcna harvinaisuu tena pidetty 
la ji on tri Linnanicmen 11avaintojcn mnka;tn aivan yleiscsti havaittavissa. aina
kin Lounais-Suomen pcllav;tmai:-;:-;a. miss: i. se csiintyy nuorten p ella.vantaimien 
tuhooja na. 

l\Iaist. Vilho P c s ol a esitti J ~i.rvenpti.assii VIII. 1920 loytiimiinsa jat 
tiHi.iskokoiscn a ivan littcii.vartiscn n. s. iasciatio-muodon Ptcrls ltieracioidekses ta. 
Esitykscn johdo ta syntynecseen vilkkaaseen keskustcluun ottivat osaa tri J . I. 
Liro, maist. T. ]. Hintikka, tri H. Van~n. tri K. Linkola, maist. H. A. J iirnefelt 
ja tri \V. M. Linnaniemi. M. m. hra J a r n c f c 1 t oli tavannut fasciatio-muo
dostnsta Tageteksella, Linn a ni em i 1epalla ja Myosotis caespitosalla. 
Hra Link o l a ilmoitti tallcttaneensa i asciatioita seu raavista kasvilaj cista , 
joilta nii ta ei meildHi.isessi kirjallisuudcssa ole mainittu: Crepis tectorum. Sornti.sin 
ja Frcdriksbergin v~ilillii ra tapenkercella , pieni yksilO elok. 1920; RajJI&a.ntts mpha
nzstrwnl Lepaan op iston luona Hinnonmii.cn pellolla, 1 yks . heinak. HH9; suuri 
Carum carvi-yks. H clsinginpit. Tammiston koe-as malla hcini:i.k. 1920 (16ytaja 
lyseol. Olavi Callan) . - Ma.ist. Viljo K u j a I a naytti Myricnria gerntamca (L.) 
Desv. nimiscn maa.lle uuclen pcnsaskasvin , jonka prof. Olli Heikinheimo ja mctsan
hoit. Ossi \V.irkkula olivat Wytti.neet Inarin-Lapista Puolma.k-jarvecn Iaskevan 
Kalclansjocn Lulvahictikolta. Samalla t ehtiin scllwa kasvilajin mielenkiihtoiscsta 
lcvenemisestti. ja siintymisesta muualla maailmassa. - Tri E. A. \Vain i o 
j ·· tti pai n. Lta.vaksi t eokset: 1> Lichenes siamen.ses1> ja ~Mycosymbiose on. la symbiose 
de d9ux champignons~. ja tri J. I. L i r o teokscn: •> "Ober die Aptera.-form von· 
Polygomun dumetorum.'> - Y liopp . M. Hag f or s jatti scuralle kokoelman 
~ n omal. kasvinimHi Myrskyhshi. ja Pukkil as ta. - Maist. Viljo J ii. ~i. s k e 1 a i-
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n c n lahjoitti scuran kautta Turun Suomalaiscllc Yliopis tolle kokoclman paa
kallopreparaatteja. - Kasvitict. kokoclmiin olivat Jahjoituks ia tcllncct y liopp. 
M. Hagfors ja lcht. A. Parvcla. - Seuran cdustajaksi Suornal. kirjallisuudcn cdis
tamisrahaston toimikuntaan vuosiksi 1!)21 - 23 valit.tiin dos. Gunnar Ekman ja 
varaeclustajaksi maist. ]. A. Wccksell. - S0nran jiiscncksi valittiin tri T. Tcrho. 

Kokouksessa 1.5. XII. 1.920 piti lchtori Ape R an tan i c m i monivuoti
siin laajoihin tutkimusmatkoihin pcrustuvan csitclm i.in kasvitictccllisis tii suh
teista Kcmijokilaaksossa. selv itcllcn jokilaakson snurta merkitysta l<asvien kulku
ticnti. Osaksi lcviiiviit kasvit pitkin htaksoa vcdcn, osaksi tuul en mukana. Mo
net ctcli.iisct kasvit ovat a ikojcn kulucssa pi.iasscet siirtymi.ian jokilaaksoa pitkin 
pohjoiscen, samoin pohjoiset laji t eteliian. Mutta myoskin iti.iisten laj icn lev ·ne
misUi. li.intcen ja Hintistcn itaan on tama monihaaraincn jokilaakso lukcmatto
mine syrjajokinccn voinut edistaa. Erikoista huomiota kiinnitti csitclmoitsiFi 
alpinisten kasvien lcvencmisccn varsinaiscn tunturivyohykkcen nlkopuolcllc, pit
kin purojcn ja jokicn varsia uscin kauas mctsi.ivyohykkcesccn, jopa joskus aina 
mercnrantaan saakka. Esitysti valaisivat lukuisat kartat ja valokuvat. 

Yliopp. Osmo H. Pork k a tcki scllcoa kesilh 1920 t ek mistiHin havain
noista satunnaiskasvicn csiintymiscsta Viipurin garnisoonin kasarmialuc lla. 
Yhteensa oli han tavannut 27 lajia b.lla a lu eella . Hauskimmista 16yc1oistaa.n ma.init
takoon Neslea panniculata (L.) Desv., Setar-ia v1:ridis (L.) Beauv. sck ii. Bro,nus ?.ncr
mis Seyss. Runsaina mclk in kaikilla kasarmialu eilla kasvoivat L epidwm rude
rate L., B erteroa incaHa (L.) DC sckii Artemisia absi9zthium L. ·_ Yliopp. Jaakko 
List o csitti kcrtomukscn scuran stipencliaattina tckemistiian pildmpcrhos
(Mi c1·o lepidoptcra) tutkimuksista Lop0lla.. Kaikkiaan han oli tavannut 1GO Jajia. 
joista X-ystophora atrella on Suomelle uusi ja 2G la jia Etela-Hameellc uusia. -
ProfcssorinroU\·a Mimmi Sa h 1 b c r g oli scurallc jiittanyt luettclon hnonekas
veista Rattijarvcllii , Saimaan kanavan varrella, 18GO-luvun alkupuolella. - Lch
tori A. A. Par v 1 an puolcsta es itcttiin h iincn k koamansa tilasto korist kas
vcista Oulaisten pitaj i.iss~i.. - I<asvitietccllisi in kokoclmiin olivat dclliscn lwkouk-

. sen jilkcen tchncet lahjoitnksia doscntti Gunnar Ekman, jol·a oli lahj ittc1.nut 
scld fancrogameja etta itiol·a~vcja k asittaytin kasvikoko lm ansa, ja maist. Vcli 
Rasa n c n, joka oli lahjoittanut laatikolli scn kivijilldll ia . - Eli.iintictccllisiin 
lcokoclmiin lah joitti yliopp . ]. List ci 263 pikkupcrhosta (114 la.jia). - Scuran 
jascncksi valittiin maist. Simo L i 1 j a . 

Suomalaisen EHiin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon 

jasenet 1. 1. 1921. 

Kannattaj, j"sentcn nimct ovat merkityt tiihdella (*). 

Aaltonen, V. T., iii. toht., Evo; Alho, N. E., toht. H:ki Alcksantcrink. 15; 
Anttincn, E., toht., Helsinki Lapinlahti; Au cr, V., iii. toht., Il :ki Annank. 27; 
Aulamo, 0., fil. maist ., Picksam ~Uci. B rof ldt, P .. kalastu sn uvos, II:l i Ka
lastushallitus; Budd6n, E. ] .. konluncuvos, H:ki SaiistOpankinr. 4 C; Bi)c)k, A. Th .• 
leht., Hamccnlinna. Cajandcr, A. K., prof., ylijoht., H :ki Museok. 18; olland r 
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[> H.. , Jil. toht., H:ki Aurorank. 13. Ekman , G .. dos., H:ki Siltasaarenk. 3 D; 
Enwald, K H., lcht., Kuopio; Eskola (Viiro), Ma ndi, fil. maist., rva, H:ki Y liop. 
geolog. laitos. Ficanclt, Valllborg v . , fi l. maist .. H~imeenlinna. ·Grano (Ekholm). 
Hilma, £il. maist., rva, Tartto; Grano, J. G., prof., Tartto; Gron lbom, Th., teht. 
joht., Tampcre Puutarhak. 13; GuseH, Kersti, laiiketiet. yliopp .. H:ki Vladimi
rink. 14. Hagfors, l\I., mctsanhoicl. yliopp .. MyrskyW.; Hahl, E lsa, fil. maist., 
Mikkeli; Hakalcltto, Alma, fi l. mai s t., H:ki Hallitu sk. 9; H eikel , Siiri, y liopp., 
H:ki Antink. 11; Hcikinheimo, 0., lil. toht., v. t. prof., H:ki Aurorank. 9; H cikin
heimo, V., jilakii.rikapt. , Suomenlinna; Hcikinheimo, V. A. , fil. maist . . Vammala; 
H einonen, I.. fil. maist .. H:ki Kulmalank. G; Hellaakoski, A .. fil. maist., Vi ipuri 
Karjalan Aamulehti; Helle, L .. leht., Jyv ~i.skyla; Hellemaa (Ahokas), Elli, fil. 
maist., rva, Lepaa; H ellemaa , Y., fil. maist . . joht., Lepaa; Hellcvaat:_a, E., kalastus
neuvos, H:ki Pohj. Espl . 27; H enriksson, E llen, fil. maist., Turku Lii.ntincnk. 19; 
Hcrmoncn , Eva, fil. maist., Kokkola; Bielen, I., yliopp. , H:ki Laivurik. 8; Hilden, 
A .. toht., Jaakkima; Hilden , I.. metsanhoicl. y liopp .. H:ki Uuclcnmaank. 27; Hil
den, K . , fil. toht., samoin; Hintikka, T. ] . . fil. maist., Tikkurila Anas; Hollo, E .. 
fil. maist .. H :ki Simonk. 10 ; Hornborg, V .. til. mais t., Viipuri; Hukkinen, Y .. 
fil. maist., Tildcurila Anii.s; Huumoncn, M. E ., leht., · Kcmi ; Hyvarincn, Hilja, fil. 
mmst., Pori; H~i.ll strum , K H. , leht., Sortavala; H allstrom (Ayrii.pa~L). Selma, 
opett., rva. Sortavala. j alas, A. I.. fil. mais t., Kristiina; Jama, A. , apteekk.
Mikkcli; Jyrhiima, Tyyne. fil. maist., H:ki Museok. 19 B; J arncfclt, H., fil. maist .. 
H:ki Bcrnhardink. 5; J arvi, T . H .. fil. toht., ylijoht .. H:ki Vuorimiehenk. 12; Jar
vinen, V. H., leht ., Jyviiskylii; Jiii.i.skeliiinen, V., kalastusncuvos , J-I:ki Konsta n
tinink. 28-30 C. Kai la-Kaukoranta. Kaino' Kaarina, rva , H:l<i Toolonk. 9 B, 
Kairamo, A. 0., scnaattori, H :ki Nikolai.nk. 17; Kallio, V., y liopp ., puutarh., 
Malmi Tammisto; Kanerva, N., yliopp .. H:Jd Vyok. 9; Kannisto (Eronen), Oiva. 
iil. maist., rva , Huopalahti; Keso, Alma. f il. mai.st., Lahti; Kit.unen (Europacus). 
Ella, fil. maist .. rva, Tikkurila; Kitunen, E . . fil. maist., siementark. lait. joht. , 
Tikkuri la; Kivcnheimo, J. fil. maist .. Rauma; Kivirikko, K. E ., fil. toltt., H:ki 
Nervanclerink. 11; Koivisto (Snellman), Miili, fil. maist., rva, H:ki Kapteenink 
26 C; Kokko, V., fil. maist .. Hanko; Kokkonen. P . . maanvilj. insin .. H:ki Museok. 
7; Komppa, G .. prof., H:ki Fredrikink. 19; Koponen , J. S . V., leht., Kajaani; Kor
honen, L . . fil. maist., J a rnsii; Korvenkontio, V. A., iii. maist. , Oulunkyla Lindebo; 
Koskimies, M. R .. fil. mais t.. H :ki Ruusn.lank. 14; Koskinen, Martta, fil. maist .. 
Turku Puutarhak. 5; Kosonen, 0. A ., toht., Joensuu; Kotilainen, M. J ., y liopp . . 
H:ld Ullanlinna; Krohn (Hjelt), Greta, rva, H:ki It. Kaivop. 19; Krohn, V., fil. 
maist., samoin; :Kujala, V .. fil. maist .. H:ki Ratak. 1; Kuortti, J enny, y liopp .. 
H:ki Lapinrinne 2 D; Kurki. M. V . . fil. maist., Salmi; Kyyhkynen, 0., opctt., 
Polj a; Kiirki, E., iil. mais t., Luopioinen; Kononen, Alli, fil. maist., Viipuri. Lack
strom1 H., apte kk., Ilomants i; Laine, V. ]. , leht .. Oulu; Lakari, 0. ]., fil. toht .. 
v. t. 1 rof., H:ki Al ksanterink. 19 Metsatiet. koelaitos; Lehtonen; U. L., prof., 
H:ki Tehtaank. 7; L einonen, Sairna , fil. maist., J aakkima; Leiviska(*). I., <.los., 
H:ki Museok. 9; Levander , I<. M .. prof., H:ki Ko~stantinink. 16; L ilj a, S .. fil. 
maist., Tildmrila Anas; Linkola (Ringblom), Anna, rv~, H:ki Huvilak. 3; Lin
kola, · K,. dos., samoin; Linnaniemi, V. M., fil. toht., yliop . apul. , H:ki Korkea
vuorenk. 27; Liro (*).].I.. fil. toM., y liop. apu1., H:ki Oikok. 5 M; Listo, ]., yliopp., 
H:ki Kruunuvuorcnk. 7; Lukkala, . 0. ]., iil. toht., H:ki Mets~i.h allitu s; Luotola., 
L .. Jeht., Heinola; Lydecken (*). ] .. toht., H:ki It. Kaivopuisto 8; Lofqvist, E . G., 
liiiiketiet. kancl .. H:ld Pohj. Makasiinik. 7; Lonnbohm, 0. A. F., kansakoul. tarlc., 
Kuopio. Malmberg, E .. leht .. H:ld Antink; 11; Markkula (Kouvo). Aino, fil, 
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maist ., rva, H:ki Pictarink. 10; l\icrikallio, E. , fil. mai s t., Hiihimaki; Mctsi.ivainio, 
K. Iii. maist., Oulu; Meurman, 0., fil. mais t., Til<lmri la; Miettinen, Lyyli. fi l. 
maist., Raahe Scm; l\lyrberg, K. V., 1..ykisto luutn. , Ln.ppccnranta. Ncders trom, 
P., leht., Kuopio; Niemela, l\l::tr1..ta, fil, mais l. , H:ki Vnorimi h nk. 15; Norden
ski6Jd, N. E., dos., 1-l :ki Uudcnman.nl~. 11; orclstr6m, A., lellt .. JT:ki Atcn umi; 
Nummincn, K. E . , iii. matst., Tampen.•; Nyberg, t .. 1..oht. , dos., Grankn lJa. 
Oesch, K. L., jaakarimajnri, H amina Viipurin rykm.; Oksancn, 0. V. , 1il. n aist . 
Jyvaskyli.i; Olander , I., fil. maist., Oulunkylii; Ollila, V., lcht. , Tornio. Parvcla , 
A. A., leht., Oulu; Parvcla (l\'Tartikainen), Aura, fil. maist., rva, Onlu; P ckkola , 
Bertta, fil. maist., Scinajoki; P esola, V. A., fil. maist., Ji.irvcnpiiii.; Pitldincn, Anni , 
fil. maist., Vironk,, 6; Pitkanen, 0., y liopp., H:ki Antink 31. D; Porklm, 0. ll., 
yliopp ., H:ki Uudcnmaank. 17; Pulkkinen, A., fil. maist. , Viipuri l<arjalank. 10; 
Puolannc (*), t., toht., hammasHW.k., J-T:ki Vironk. 5; Pntkonen, T. I., hi. ~ike1..i ct . 

yliopp., H:ki Y liopp. talo; Pynnoncn, A., fil. maist ., I [:ki Snomal. rcali lysco; Rai
nio, A. I., y liopp., Oulunkyla; ~antaniemi, A., lcht., Onlu; 11auha, Fr ., fil. maist., 
H:ki Tcht<~;ank. 26; Rcijonen, V., fi l. maist. , Hanko; H.elancl er, T., lii.iike1..iet. ka nd., 
Sortavala; Riihiaho , E., lcht ., Jisalmi; Rikkonen (Bastman), U elmi , fil. maist .. 
rva, Taipalsaari; Ruorancn, R., lcht., Joensuu; Ruotsalaincn, A., toht., H:ki Bule
vardink. 13; Wis~~ncn, V. P. B., fil. maist., Lapua. Saalas (*), U., clos., H:ki 
Konstantinink.13; ~aastamoinen, J. M .. fil. maist., H:ki Oikok. 4; Salmcnlinna, S. S .. 
fil. m a ist., Orivcsi; Salokas, l\I., iii. maist., Terijoki; Salovaara, H. A., l ·ht Savon
linna; Sarvela, A .. iii. maist .. H:ki Tunturilaaksonk. 5; Sauli, ]. 0 .. fil. maist .. 
Malmi Tammisto; Sau ramo, l\.1., fil. toht., H:ki Korkeavuorcnk. 24; Scppiilii (*), 
V. A .. Iil. maist., tilanomist .. Hcinola maascurak.; Siintola, S., fil. maist., ascss .. 
H:ki Frcdrikink. 39 H; Sjostroll1, V., fil. maist. , II:ki Frcdrikink. 3J; Soini, 
fil. maist., Lapml; Sorsakoski, 0., postinhoit., prcpa.r., Suomussalmi; Stenberg, 
K H., · fil. maist .. H:ki Oikok. 5; Stenij, Sigrid, y liopp .. H:ki Lapinlahd nk. 3: 
Snhoncn, P., iii. maist., Toijala; Suomalainen, E. V ., lcht., Pori; Syd~i.nheimo, M., 
metsanhoid. yliopp . , Kerava Koivula. T rho. T., fil. toht .. Tikkurila Aniis; T ras
vuori, ]. A., agr. y liopp., H:ki Kirkkok. G; Tcriisvuori, K., prof., Tartto; Thune
berg, E., liHi.kctiet. yliopp .. H:ki Kirkkok. 5; Tolvanen, V., fil. ma.ist., H:ki Kus
tann. Otava; Tuomin n, J. K. V., leht., Hcinola. Ulvincn, E. A., y liopp., H:ki 
Laivurik. 8; Uotila, Saima, fil. mai st., Loimaa. Vaarama, ITclmi, fil. maist., 
Viitasaari; Wahlqvist , Helmi, yliopp .. II:ki Metsatict. ko laitos Alcksantcrink. 19; 
Vainio, E . A., fil. toht. , H:ki Laivanvarustajank. 4; Valle, K. ] .. fil. maist., H:ki 
Helsingink. 7 A; Valle, 0. F., agr. y liopp. , H:ki Mnscok. 7; Vallenius, I. M., joht .. 
Turku; Vappula, N . A., Tikkurila Anas ; Waren, H. T. , fil. toht .. Oulnnkylii; Vartio
vaara, A., toht. , H:ki Alcksantcrink. 40; Wecksrll , J. A., fil. maist., Til<kurila; 
Vecksell (Hagman), Laura, fil. maist., rva, Tikkurila; Wcgclins, J. K. R, toht., 

Impilahti; Wikstr6m, D. A., fil. toht., Turku Aurank. 24; Virri, T. J., agr. y liopp .. 
. asist., Malmi Ta.mmisto; Virokannas, Fr., aptcekk., Laukaa; Virtanen, A. H., fil. 
toht .. H:ki Vladimirinl<. 6; Virtancn (Moisio), Lilja, fil. maist .. rva, samoin; Vuo
rcntaus, Y. , kuraattori, :ki Siiiistopankinr. 4 C; Valikangas, I., Iii. rnais t., H:Jd 
Mariank. 24 D; V~i.yryn n, Anna, fil. mais t., Kajaani; Viianancn, Betty, fil. maist., 
Kuopio; Viiiinancn, K .. fil. maist., Viipuri Mariank. 10; - Yhteensi.i 185 jascntii. 

Oilmisut tii.h~in lu tteloon ~---c~t liihetcttiivat VanJmon rahastonhoitajallc, 
I(]Os. K. Linkolallc os . HP!:;inki Hnvilak. 3. 
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Tilausilmoitus. 
LUONNON YSTAV A aloittaa taten 25:nen vuosikertansa. 

Vaatimattomana se jo kohta neljannesvuosisadan on koettanut 
yllapitaii lukijoissansa harrastusta kotimaiseen luontoon, sen tun
temiseen ja tunnetuksi tekemiseen. Enemmiin kuin viidella ja 
puolella tuhannella sivulla on se selostanut n1aamme luontoa,. 
sen kasvi- ja elainmaailn1aa piteminissa tai lyhyen1missa kirjoi- · 
telmissa, esittiinyt maamme kaikilta iiarilta koottuja havaintoja . 
ja selostanut tnerkkitapahtumia ja· teoksia luonnontieteilijain pii
reista. Suon1alaisen Elain- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon 
puolelta se on ollut uhrautuvaa tyota maa1nn1e ja kansamme 
kulttuurin hyviiksi. 

Naille aatteille uskollisena Luonno,n Ystava, m.aan1n1e ainoa 
luonnontieteellinen aikakauslehti, tiinakin vuonna iln1estyy. En
tistii enetnman se kuitenkin tahtoo kaantya koulunuorison puo-· 
leen, jonka keskuudesta se toivoo saavansa yhii lisaiintyv~ii kanna
tusta. Tahan saattaa· ken hyviinsa tnyotiivaikuttaa lehtea tilaa
nlalla, teken1allii muistiinpanoja nakemyksistansii ja kerton1alla 
niista 1nuillekin. Niita ottaa lehden toimitus auliisti painattaak
seen, mikali niissa on uutta ja mielenkiintoista. HelpFotajuisena. 
ja lukijain omasta keskuudesta koottuna toivon1me Luonnon Ys
tavan leviavan laajoihin piireihin. 

I~uonnon Ystava ilmestyy, kuten tahankin saakka, kuutena. 
16-sivuisena numerona, joista 4 jaetaan kevatlukukaudella, 2 
syyslukukaud.ella. Vuosikerran tHausmaksu on 15 markkaa, ja 
liihetetaan nsimainen numero molen1minpuolisen edun kannalta. 
jalkivaati1nuksella kaikille tilaaji11e, myos entisille, mikali he ei
vat sita ennen ole tilauksesta kieltaytyneet. 

Knikki Luonnon Ystavaan aijotut kirjoitukset ovat osoitet
tavat paatoimittajalle, os. Helsinki, Nervanderinkatu llJ tilaukset 
toimitussihteerille, lehtori Kurt li. Enwald'ille os. K uopio. 

Luonnonhistorian opettajia pyydeHUin joko itse tai oppilait
tensa kautta paikkakunnallaa.n levitHimaan Luonnon Ystavaa ja 
keraamiUin tilaajia. Mita laajemrran lukijakunnan lehtemme saa, 
sita arvokl{aammaksi muodostuu sen si~alto. 

Tilausten keraajat saavat joka kuuderinen tilaamansa vuosi~
kerran ilmaiseksi. 

Helsingissa l p:na tammik. 1920. To i mit us. 

Kuopio 1921. Osakcyhtio Kuopion Uusi Kirjapaino. 
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llmcstyy kuukna. v ihkona., joista. n elj ti. jaC; ta.a.n kcv~if lnkukaucl cll:l., kaksi 
syysluknkauuclla . Tilauksc t ova.t osoitetta.vat toimitus~iht crillc, lcht.ori 
KURT H. ENWALD'ille, Kuopio. Vuosikcrra.n tila.u shin ta on 15 mk. T oimi -

t.nkscn osoitc: H clsi11ki, Ncrvanclcrinka.tu 11. Puhclin GH2. 

--------------------~-----------------------·~ ............. 
Kasvillisuuden merkitys vesikovakuoriaisten oleskelu

paikkojen valinnassa. 

J{a.arlo M etsdva.i·nz'o. 

l\Iaamme vesikovakuoriaisista ovat useimmat scllaisia, joit
ten n1aantieteellinen levi~ilninen on sangen laaja (kosmopoliitteja) 
ja naitten joukossa useimmat ovat kaikkialla viihtyvia (ubiguis
teja), siis sellaisia, jotka eivat erikoisen1min oleskelupaikkojaan 
valitse, vaan viihtyvat yhta hyvin mita erilaisimmissa v sissa, 
siirtyen joskus toisesta paikasta toiseen. - Mutta vesikovakno
riaisfaunassamme on myoskin paljon sellaisia (etupaassa borealisia 
ja arktisia) lajeja, jotka niin tarkoin valitsevat olinpaikkansa, etta 
niita loytaa vain· aivan maaratynlaisesta vesikuopasta, ojasta tai 
lammikosta. 

Yhtena tarkeana tekijana tallaistcn vesikovakuoriaisten 
oleskelupaikkojen valinnassa on vedessa oleva kasvillisuus. (Toi
sia tekijoita ovat m. m. pohjan laatu, veden lampotila, syvyys ja 
saatavissa ol va ravinto.) -

Hein1oihin Haliplidae, Dytiscidac ja Gyrinidac knulnvat lajit 
ovat niin hyvin imagoina kuin toukkinakiu karnivoreja (lihan
syojia eli petokuoriaisia), Hydrophilidit ovat imagoina etupaassii 
kasvinsyojia, mntta toukka-aikanaan taydellisia lihansyojia. 

Ainakin suuremn1at Dytiscidit (sukeltajat) syovat paaravin
tonaan pienia kalanpoika ia ja etenkin sammakon- ja saaskieu 
toukkia, joita kevaasta lahtien tavataan runsaasti erilaisissa ve
sissa. Nan1a taasen syovat etupaassa' holofytista - s. o. leva-



26 I<asv illiswulen m erkitys vcsilwva lworiaistcn olcske l~tpaildwjc n valinnassn. 

ja detritus-ravintoa . 'l'alla tavoin k a r n i v o ri -se t v e s i
k ova k u o ria i s e t ovat ravintonsa suhteen v a 1 i 11 i s est i 
r i i p p u v a i s i a niist ii n1 i k r o s k o o p p i s e n p i e n i s t ii 
k as v e i s t a (1cvista) sekii vctecn pndonneista kasvinosista, 
kuten siitepo1yhiukkasista y. 111. c1 e t r i t n k s e ~ t a, 1nita eri 
vesikuopissa ja 1a1nn1ikoissa on. 

Mutta m i 11 a t a v o i n v o i v a t s u u r e n1 1n a t v e s i
k as v i t v a i k u t t a a Halip1idien, Dytiscidien ja Gyriniclien 
o 1 e s k e 1 up a i k k o j e 11 v a 1 i 11 n ass a, koska naihin hei
lnoihin kuu1uvat 1ajit niinhyvin toukkina kuin imagoina ovat Hiy
dellisia k a r n i v o r e j a ? 

Junri siita johtuneena, etta mainitut vesikovaknoriaiset ovat 
saaliinhimoisia, kaikille kanssa-asukkailleen latakkovaltakun
nassa suurena kauhuna, taytyy niiden usein kayttaa viekkautta, 
lymyta piilopaikoissa, joista niiden sitten on hyva akkia hyokata 
uhrin kimppuun. Vedessa elava k as v i 11 i s u u s tar j o a a 
s i i s h y v an 1 y my p a i k an naille saaliinhimoisille pedoille. 

Dytiscidit ja Gyrinidit 1askevat munansa y1eensa vesikasvei
hin, Hydrophilidit uiville irtonaisille lehdille; Haliplidien munan
asetuksesta ei tietaakseni kirjallisuudessa ole mitaan tietoja saata
vissa., 

Ainakin useimmat Dytiscidit v a 1 its e v at j o k see n
k i n t a r k a s t i k a s v i n, j o h o n 1n u n a n s a 1 a s k e v a t. 
Sellaisissa vesissa, joissa on ainoastaan kovavartisia kasveja, kuten 
Carex-1ajeja y. m., on niissa e1avien snkeltajien sangen vaikea saada 
1nunanasetinputkellaan tehdyksi haavaa paksun paallyskeln1un 
lapi ja asettaa munansa pehmeisiin k1orofyllirikkaisiin kndoksiin, 
ntika m.unien edelleen kehitty1niselle on me1kein valttamatonta. 

B 1 u n c k'in n ukaan Dytiscus n1arginalis laskee munansa 
etupaiissa terveisiin ja vihreisiin Sagittaria, Acorus, Potamogeton, 
Iris, Alisma plantago ja Scirpus lacustris kasvcihin, harvoin Ca
rexiin tai nmihin kovavartisiin vesikasveihin. - Ellei vede sa ole 
.mitaan muita suurcmpia kasveja, niin Dytiscus voi asett aa· n1unat 
yihreisiin rihm levajoukkoihin (Spirogyra). Pohjalle joutuneet 
munat joutnvat toisten vesihyonteisten saaliiksi t ai jaavat mel
k in poikk uksetta kchittymatta. ( len itsekin nahnyt D. margi
naliksen munimassa Alisma plantagon vart een yedenpinnan alia). 

Mnutkin suurcmmat Dytiscidit asettavat n1unansa Hi.vi n 
kasvicn s lukkoou. Pien'ennnat suk ltajat laskevat munansa 
vesikasvien lehtien pinnalle, jo hon ne kiinniteUian taiinlais n 
liima maisen eritteen avulla. 
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We sen be r g-L u n d'in m ukaan Cymatoptcru,s /1-tsc~t s las
kee 1nunansa m. 111. Glycerialle, Phragmitekselle ja Hypnumille, 
Agab,uksct esim. Hypnutniin ja E lodeaan seka Ranunculns linguaan, 
Ilybitts fcncstrat~ts Potamogetoniin, Acilitts Hypuumiin j. n. e. 
(Katso kuvat 1- 6). Gyrinttksct laskevat munansa erilaisille vesi
kasvien lehdille ja varsille. (Schiodte ja Blunck). 

B 1 u n c k'in 1nielipiteen 
mnkaan vesikasviensolukkoon 
lask~tut munat eivat siella 
ainoastaan ole suojassa v ihol
lisia vastaan, vaan e dis t a a 
kasvin h app irik as so 
l u k k o ass i 1n i 1 at i o k y
kynsa kautta toukan 
a in e v a i h c1 o s t a j a s i
t e 11 s e 11 k e h i t y s t a. 

K a r n i v o r i s t e n ve
s ikovaknoriaisten 
ainakin useitten Dytiscidien 
ja Gyrinidien - e s i in t y
nl i 11 e n j o s s a k i 11 v e s i s
tossa 11ayttaa S ll S 

m. m. s i 11 a t a v a 11 a o 1 e
van m ~i a r a tynlai sesta 
k a s vi lb s un c1 e s t a r i i p
puvainen, e tta nc v ·a
J i t s e v a t i t s e 11 e c n so
p i v a n k a s v i n, j o h o n 
on h e lppo 1nunansa 
la skea j a jo ssa tou 
ka11e tarjoutuukehi
tyksen a ik ana sop1va 
o 1 i n p a i k k a. 

6. 

V osil<ovn.knoriaiHton 
mnnln.. 

1) Cymalopterus ful cu.•
mnnil\ 1'/n'a(Jmilthtlla. 

2) C .fu&CUI · tnltnia 

IT!'pnuwilla. 
S) .Agab111 sp. munlit 

Jlypnumilla. 
4J .tlqabrJ,, sp. muni11. 

JlU1lUII CUl l4 8 llri (J I/ (1 11 

lmuol<sisRn.. 
5) A cili tu -sulcatns- mnn! il. 

1Typ11 umissa. 
6) DJ;tisc us mnrginnlis

munln /ris-l c lul es~ ii.. 

( Jl lwnlm ·g- Ltmd'in Ja 
lllrm ck•in muk a an. 

Hydroporinien munanlaskemiscsta ei tictti. ~ilzseni ole miUUin 
havaiutoja tehty. Mielestani nayttiHi kuit nkin sangcn to den- · 
nakoiselHi, ethi esim. useat Hydropor,nksct laskevat mnnansa v -
dessa oleville sam m a 11,.. as v e i 11 e (Hypnum) tai k o i v u n 
1 e h d i 11 e, koska mainitttt sukn on sangen lajirunsaasti edustet
tuna juuri sellaisissa pienissa vcsissa, joiclen pol~jalla kasvaa H y p
uumia tai jonne on pudonnut runsaasti koivnn lehti a. (Hydro
porus rufifrons, H. oblongns, H. fuscipennis, II. nigrita, H. mbripes> 
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. H. breYis, H. glabdusculus ja H. neglectus esiintyYat yksinomaan 
jnuri Hllbisissa koivu rameitten pienissa lahteiss~i tai hi.tiikoissa). 

Syysiltoina vesikovakuoriaiset lentelevti.t usein ' 'csistoshi. 
toisecn jattiien kasvittomat vcdet ja ct sien kasvirikkaita. Naihin 
useimmat lajit jLUiviit imagoina t alvehtimaan. 'l'oukkina tah·ch
tivat - vVesenberg-Lundin mukaan ~- I-falip1uksct, Jlybiukset ja 
useat Agabus·-lajit. 

Ktin jarvi tai hihi.kko jaatyy, uiin nahd~i.~i.n usein eri vesi
kovakuoriaislajeja uiskente1enlassa kirkkaan jMi.n alia lahelhi rantaa. 

Vesikovakuoriaisten siirtytninen t alveksi kasvirikkaisii~1 ve
siin osoittaa \V e se n be r g-L u n din mukaan sita, etta vesi
kasvit jollakin tavalla ovat niille. silloin hengitystoiminnassa a puna. 

Ainakin alkutalvesta - .ennenkuin paksu lumikcrros on jaan 
peittanyt - erittavat vedessa olevat kasvit suuret maarat happea, 
joka knplina keraytyy jMi.n alapinnalle. · Ta1na kasvien eritHi.ma 
happi ei ole atmosfarista ihnaa hengittaville vesikovakuoriaisille 
merkitykseton, vaan ne kayttaviit situ hyvakseen k~iydcn usein 
jaan alapinnassa hengittam~i.ssa sisaansa naita kaasnkuplia. -

.S iten varustavat kasvit alkutalve s ta ves~ 
k ova k no ria i s e t ·tar vi t t a v a 11 a hap e 11 a, joten ne 
vapaasti uiskennellen voivat kauan aikaa jaan alia elaa . Kun sit
ten paksu lumivaippa peittaa jaan pinnan, estaen suoranaisen voi
makkaan auringon siiteilyn vesikasveihin, niin vahenee luonnolli
sesti myos kasvien hapenvalmistuskyky. Silloin vesikovakno
riaisetkin vaipuvat talviuneen. 

Kirjallisuutta . . 

n 1 u n c k, H.: Das Gcschlcchtslcbcn des Dytiscus marginalis II Tcil: Die 

Eiablagc (1913), 
Si livenius, A . J. : Vesihyonteisten municnlaskemiscsta (L. Y. 4-5, 1906). 
S ch i 6 d 1· c, J. C.: Dan marks Elenthcrata I (1841) . 
\Vescnb rg-Lund: tl'ber die R cspirationsvcrhaltnissc bci untcr d. Eisc i.ibcr

winternden, luftatmendcn vVasscrin scktcn u. Wasserwanzcn (1!)11) . 
Bio1. Studi cn i"tber Dytiscicl cn (InternaL H.cvuc 1912). 



Muistiinpanoja Ruotsin Kasvitieteellisen Yhdistyksen 
(Svensk Botanisk Forening) retkeilysta Skooneen 

kesalla 1919. 

(Esitelm a Vanamo-scuran kokouksessa 15. V. 1920) 

Vilho A. Pesola. 

Kuten tunnettua on R u o t sin K as viti e tee 11 i-
s e 11 a Y h d i s t y k s e 11 a ( S v e n s k B o t a n i s k F 6 r e
n in g) tapana vuosittain tehcHi Kasvitieteellisia rctkeilyja Ruot
sin eri osiin. Kesan 1919:n ohjelmassa oli retkeily Skooneeu. 
Oleskell ssani silloin. etela-Ruotsissa sain sattu malta tilaisuudeu 
ottaa osaa retkeilyyn. 'fein retkella ker~iilyn ohella pikaisia tnnis
tiinpanoja, joihin perustuu senraava esitys 1). 

Retken lahtokohta oli Ystad'in pieni kaupunki itais ssa 
Skoone?sa. Kesakuun 15:na paivana o1i tanne keraantynyt n. 50 
hengen suuruinen botanisti-jonkko Ruotsin kaildlta ~U:irilHi. 

Retkikunuan johtajana oli Ruotsin Kasvitieteellisen Yhdistyl~sen 
jnnokas puheenjohtaja, prof. R. Serna n cl e r. 1\luista osan
ottajista ntairnttakoon professorit H. N i 1 s son- E hIe, H j a l
In a r N i 1 s so n, R. Fries, G. S c hot t e, kemisti-professori 
T h. S v e db e r g, seka tohtorit 0. Gertz, N. S y 1 v en ja 
S e 1 i rn n i r g e r, konservaattori 0. H o 1111 berg y. m. 
Muun · joukon mnodostivat osaksi n. s. atnmattibotanistit: kasvi
tieteen lehtodt, maisterit ja ylioppilaat, n1ntta ehka smuemmaksi 
osaksi arnatoorjbotanistit, joita oli mita erilaisimmista yhteisknnta
ja toilnipiireista. Niinpa oli apteekkareja, lMildireja, agronoo
tneja, maanviljelijoita, vieHipa ii1sinooreja, lakimiehii j8 sotilas
henkiloja. Useita jo 'harmaantuneita vanhuks1a oli joukossa; vau
hitntnan ika oli 72 vuotta. Osauottajien snuri lukun1aari.t ja kir
java kokounms on. selvana todistuksena siita vilkkaasta miden
kiinnosta ja harrastuksesta, jota kasvitieteellinen tutkin1ns- ja 
ker~ii]ytyo Ruotsissa saa osakseen. -

Ens i 111 a i s en p a i v an ohjelmana oli kaynti L y beck
saar lla, joka sijaitsee n. 1 pk. paassa Ystadista olevassa Krage
holm-jarvessa. Itse retken snoritus tapahtni 1nukavammin kuh1 
mihin 1neikaltiisissa oloissa on totuttu. Istnttiin kahden he\·os n 

1) HetkcilysHl on Svcnsk Dot.anbk Ticl skrift'in nit ccss~l 14, vil1ossa 1 
(ilmcst. 2J . VI. Hl20) Si\· . !)!) R. SernMtder'in sclontcko. 



30 JJ uisti-inpanoja R uotsin J(asvitietecll'isen Y hdisty!tsen 1'e tkcilyst c~ Slwoncen. 

Yebimiin komeihin ajopeleihin ja hauskasti jntellen tehtiin n1atkaa. 
Kulkn kavi halki Skoonen vilj a vain, lakeitten, melkein tnetsatto
mien scutujen, joissa hyvin hoidetut pellot ja siistit, kauniit asu
Inukset osoittivat vaeston hyvinvoipaisuutta. 

Matkan varrella astuttiin alas rattailta ja otettiin talteen 
pyokkien varjossa kasvava kon1ea Geraniurn phaeum. 

Ajotuatkan paatyttya oltiin lyhyen kavely- ja soutumatkan 
j alkeen perilla, noustiin pienellc L y b c c k-saarelle. 

L ehtokasvz"llisuus. 
Saarta Hihestyttaessa oli tilaisuus ihailla jarvea reunustavain 

pyokkimetsain pehmeita, aaltoilevia piirteita. Lehclossa itses
saan vallitsi paikoitellen tihean lehtikatoksen takia meikaHiisissa 
n1etsissa tapaatnaton hatnaryys. Paikoitellen n1etsa oli harvem
paa. Kasvillisuus oli erinomaisen reheva, ilmeisesti edustaen 
keski-eurooppalaista kasvillisuustyyppi a. Syytta ei ole suunni
teltu saarta luonnonpuistoksi. 

Puukasvillisuuden saarella nuwdostavat paaasiassa Ulm~ts 
montana, Qu,er,cus pedunculata ja Tilia parvifolia seka lisaksi Car
pinu,s brt~tlus , Fraxin~ts excelsior, Fagus silvatica , pensaista ovat 
edustettunia Corylus avcllana, C1'ataegus-laJ"cJ"a, Prun~ts spinosa, 
Rub'l·tS cacsius, ja R. idaeus, Rosa-lajeja, Evonyn1-~~s europaea , Sa~n
buc'l~S nigra. Ruohoista tntwdostaa Onoclea struthiopte?is paiko
tc-Jlen n1iehenkorkuisia yhtenaisia kasvustoja, samoin meilb onto 
komea ristikukkainen L'ltnaria rcdiviva . 

Heinain ja ruohojen lajikokounms on seuraava: 

ll in ~i t: 

~Uel ica unijlnra. 
Poa nemoral is . 
Da ctyl is glome rata. 
Feslttca g~gantcn . 

Triticum caninum. 

H. u 0 h 0 t : 

Polystichztm f ilix mas. 
Onoclca struthwptens. 
A rwn maculatmn. 

Allium ursinum pp. 
Convallaria mult tjlora . 
U rt ica d idee a. 
l\Ielandrywm diocc wm. 
Stellm'ia *glocMdospe rnto . 

t. media *11cglecta. 
Anemone 1·1e111orosa . 
A llw ria officina l is . 
Dw tarirt bztlb i jcra. 
Lmwria red~viva cpp . 
Ge1t1'/t urbanum. 
GeNmtum R obertianwn. 
Alercttrialis perennis . 

Hypen cwn hirsutum . 
Ep~lobium mo11ta num. 
Circaea lutetiana. 
A egopodium podagraria . 
P1tlmonaria ojjicmalis / . 

maculata. 
1\ t yosntis s ilvatica . 
Galeobdolon lute um. 
Stnchrs silvatica . 
Lat/t1'aea squamaria. 
Galimn aparine. 
Adoxa m oschatclliua. 

Rantalehdossa kasvoi 1n. 111 . E'ltpaton:um cannabinum, I-ht111/1-t 

lus l'ltp1~lus. 

Erikoisesti kiinnitti retkeilije>iden huomiota pahkinapuiden. 
juurilla loisiva Lathraea sekti harvinainen Arum maculatum, jota oli 
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n. 100- 200 yksiloa, ja jonka talteen ottamisesta yhteisesta sopi
tnuksesta pidattaydyttiin. 

Mantereella Kragehohn-jarven rantamalla on pyokin ja }ruu 

sen nntodostamaa lehtoa, jonka kasvilajikokonn1us poikkcaa Ly
beck-saarella tavattavasta. Siina on tyypillisia pyokkim ts~in 
edustajia (tn. 1n. Asperu,la), 1nutta lisaksi joukko tnuita lajeja il
nleisesti riippuen lehdon seka-luonteesta. l\1aa oli osaksi smnma
leton, 1nnllan na1.rycssa, osaksi heiko~ti sammaleinen. Kasvilaji
kokotnnus on seuraava: 

P u u t j;1. p c n s a a t : 

Pice a excels a. 
Fagus silvatica . 
Cmtacgus sp . 
A cer platanoides . 
Frrtx imts excelsior. 

H c in ii t: 

Jl l il-ium effu sum. 
J\!clica unijlam. 
P oa trivialis. 

R u o hot : 

Orchis macttlatus. 
Urt z'ca diocca. 
Jl!claHdryuw dioecum. 
Arcnarw t rillerv ia . 
S tcllaria holostea. 

A stragalus glycyplty llos . 
Gernnium. R obertwnwm . 
Oxalz s acetosella. 
l\1ei'Cttrialis pe1•c nnis. 
Impat?'cns noh trnt ![C Ye. 
V tal a Rivi n ia1·w. 
V . silvestris . 

Stellarw *gloclt idospcrmn Acgopndium iJatlagmrw. 
Cem stium tnvialf . l\Iyosotis silvatica . 
C. glutinosu11t. 
Anem one nem arasa. 
A. ?'ammculoides . 
R ttnltnculus fi crr ria. 

R. aur icomus . . 
Co 1'ydallis cava . 
Allinrta off ic i?wl is . 

Pulmonarta ojjiciualis. 
Galeobdalan Zute1.t11t . 
Veronica chamncdrys. 
T'. m anta na. 

.1l sjJc rula ndorata . 
Galium aprtritze . 

Lactuca murahs. 

Pienen lammikon rannassa vedessa kasvoi Oenantlzc phcllan
drywm ja siro H ottonia palustris. 

To i s en a p a 1 v an a tehtiin retkeily etela-M e 11 by n 
pitajan V it a b y n kyHin tienoille ja n1cren rannalla ol valle kor
.k ahkolle S t e n s h u v u d-nin1ise1le ktnnmulle. 

N iitty !~asvillisu/u.s. 
Pysahdyttiin m. 111. eraalle tnoreelle n u r n1 in i i t y 11 e, 

joka 1nelkoisesti 1nuistutti vastaavia ahvenamnaalaisia. Kasvi
luettelo on senraava: 

n c in ii t: 

A utlwxanth wm odorat tnn. 
A vena pratens1 s. 
Briza media. 
Cy nosurus cristuttts . 
Cure,'( Goodrma uglt ii . 

C. t;lauca . 
Lu :: 11la multiflora . 

H. ll 0 h 0 t: . 

0 rch is mascu.l11 . 

0 . incarnatus. 
0. maculnttts. 
0. m oria. 
Cerastium triv ia/c. 
Rammculus acer . 
CMdamine pmtens is. 
Srt,'(i fraga gruu11lata . 
Geum rivale. 

A lchcmilla pubcscen.s. 

Trifolium pratcu. c. 

P olygala vulgaris. 
A juga pyramidaliS. 

R.hinantl11ts maJOr. 
Plantago la nceolata. 
Galium boreale. 
T' aleruma tlioeca. 
S crratula tinctort·a. 
A rn tca m ontana. 
C1'rs1'um palustre. 

' L eontodon hispzdus. 
S co r.zoncra lmmil is. 



:12 -l11ttisti£npanoja Ruotsin Kasv·itieleellist' n Yhdistyksen re tkeilystii Skooneen. 

Rieman k o s tea 1n m. i 11 a n i it y i 11 a kasvoivat (Krage
holm; Vitamolle) paitsi useita edellisista lisaksi m. 1n. 

H c in ~it: 

Care.~ rem ota. 
C. silvatica . 
SciYpus setaceus (oj , n 

partaalla) . 
J uncus squanosus. 

R u o hot: 

Orchis lahjvliu s. 
Jfontia 1rt£nor (ojan par

taalla). 
Carda1nine impatiens. 
Hydrocot;·le vulgaris. 

Veronica .beccabunga. 
V . heden:jolza . 

EraalHi kosteahkolla niit)rlla lahella Kirvik'Hi tavattiin seka
sikio Alopecu,rus gcnic~tlatus X A . pratensis y hdessa kantalaj ien 
kera seka Orchis-sekasikiot Orchis latifolius X 0 . incarnatus ja 
Orchis latifolius X 0. mac1-~latus. 

Retkeily jen kaikkein lnie1enkiintoisimpia kohtia oli tutustu
nlinen S tens h u v u d-kummun kasvistoon. Stenshuvud on 
gneissipen1stainen, korkea, pyoreahkolakinen kun1pu, jonka rin
teita peittaa aukkoinen, matala pensas- ja puukasvillisi1us; laki 
on avoin. Ktlivat rinnelehdot ja rinneniityt liittyvat Uialla niin 
laheisesti toisiinsa, etta on vaikeata niita rajoittaa. Paikoitellen 
on lehdonluonne selva ja on ka~villisuus sellaisissa kohdissa usein 
m.e1kein 1apipaasematbn, kasvaen Prwtus spinosa'a, Crataegus spp, 
Rosa spp, Fag·us, Viburnum opulus, Evonymus curopaca, Corylus 
y. n1. 'l'aalla myos Heel era kierteleikse puiden runkojen ym.parilla 
ja koynnoste1evat Lonicera-lajit (L. pcriclym.enunt ja L . caP1'ifoliwm) 
takertuvat kulkijain jalkoihin. Seuraavassa esiteUian luettelo 
kuivilla, etelaan pain viettavilla rinteilla tavattavasta nurmi-lehto
kasvi111suuden: 

P u u t ja. p c n s a a. t : 

Juniperus commu n is. 
Carpinus betulus. 
Corylus avellana. 
Querpu s pedzmculnta . 
F_agus szlvatica. 
P'I'Hmts spinosa. 
R osct spp. 
Crataeg1,ts calyc inus. 
Cotoneaster ntgra. 
Ulex europaea . 
Cornu s sanguinea. 
E vonymtts en ro paea. 
L ouice ra periclym enum. 
L. ca pri jolimn. 
H edera hel ix. 

H c in i t : 

HolcHs lannttts. 
,·1 nho;rwn.thum ocloratum. 
A ira caryophyllea. 
A . praecox. 
Aiclica unijl01'a . 
Dactylis glomera/a. 
Poa bulbosa. 
P. nem oralis. 
F cstuca ov ina. 
F. rubra . 
F. sc iuroides . 
Bromus horcleace us. 
Carex P airaei. 
C. dz vulsa . 

" C. verna. 
Lttz ttla ca-;npestris. 

R u o h. o t: 

P olystichum filix mas. 
PteYis aquzlina . 
Anthertcum lilwgc . 
Rumex acetosa . 
R. ace.tosella. 

S ilc ne nutans. 
Vi scm'ia vulgaris . 

Sagina ciliata. 
StellaY?:a lwlostea. 
Cerastiu1n glutmosum. 
s pergttlaria campestris. 
Scleranthus perennis. 
Pulsatilla pratensis. 
T eesclalea nztdicaul is. 
Turritis glabra . 
S edu.m ac1·e. 
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S . rupestrc . · 
Saxijraga gra nulata. 
J. raga ria coil i11a . 
J>otentillu jrngm·iastm111 . 
P. rrrgentca. 
f '. 111 lllOI' . 

. I lchcmilla rrrV(' Hs is. 
Trtjol ium p mcumiJcHs. 
Tr. rt'f>t: it S. 

'f' r . str iatum. 
T1. minus. 
l 'tcia hirsuta. 
I ·. lathyro i dcs . 

I ·. ruu;ustijol ia l ' . llo!Jar-
t i i . 

Lrrtftyr us niger. 
Gamt ium 'm o/. lt' . 
(;. rnlumb inunt. 

G. ltt cidum. 
Jirod ium c icutarium. 
Puly[jala v ulgare . 
l-IJ•perictrm montnnum. 

II. lt £r utu111. 
fl. quadrrtnr; ulum. 
H. pojorntum . 

Jf. flltiJiijliSlfHI. 

l' iola ltirta. 
. '>annu !ct t' ll 1'opaNt . 
(haouphy{/um lt' Jilltlum. 

Ca ll twa v ttll{t /J is. 
Jl f )'VSO/is 1'CYS im/ur. 

Galcobdalon lute t/111. 
0 r i[ian wn v tr lgru (' . 
Thymu s snpyl!um. 

I 'eronica clwmaetlrys . 

l ' . ojj idnalis. 

V. venw. 
J>l n ntago lnnceuln ta . 

Gal?'wn aparinc . 

G. vc mm. 
G. saxatile. 
]asioue m o11tana. 

n ell is pere1/.nis . 
f."ilago 1Jl011famr. 

Jo'. 111t1lt11UI. 

Z:. rr/JlC!tlata . 

ll elichr)'Sl/11! arenari11m. 
Achillea millefolium. 

C irsium aca11lc. 
!!ypochocr?·s rrrdica ta. 

S'erratula tt1tclurw. 

l.co 11todou hisj>idlts. · 
Trn go pogou millOI'. 

H il'rnc ium p ilosc lla. 

Brikoisen innokkaan keraily n alaisiksi tulivat Uialla nseat 
picnet harvinai set laji t kuten Fest~tca scittro£dcs, Sag,ina ciliatu fa 
Pot(mtitla fragariastru-m. 

Harvalukuisten kallioiden raoissa kasvoi Asplenium adian
lhwn nigrnm, Asplcniwn trichomrrncs, Polypodi1tm v~tlgare. 

Kosteassa pnrolehdossa Stenshuv ud-kummun junrella ta.vat
tiin komea kukkiva Thalirtrwrn nq·rtilegii fol-iu.m . 

K o 1 m a n ten a ret k e i 1 y p ~i. i v ~i n ~1. oli paaohjel-
Jna.na k iiyda tutu stunw-ssa Hihclhi V it am C> 11 c n kyhi ~l. olevain 
Jaajain hi e k k ann n1 m i c n kas,·illi sunteen . Nailta avoimilta 
melkcin t asaisilta kcntilta, jotka kaukaa n~iyttiv ~tt ka.sv ist lli sesti 
kovin , ·ieraanv arattomilta, loytyi kuit nkin lahemmin tarkastct
taessa sck Li runsas cttii mi elenkjintoinen kasvisto. Leilnananta
v ina ovat t ~i.ydessLi kukassa olc, ·a kaunis Yalkot rainen AntheriC1;f,JJt 
liliago ja hcdclm~illii olcva.na. villatupsuinen Pulsatilla pratensis, 
joid n syvLille p hmcliLin hiekkaan paim111 ct juu ret antoivat y1os
ottnjalle tyi)t~l. Laj1knkoumns o n set:raayfl: 

1 r l' i n ii t : 

J>h le1t11t art~ 1/al' tlt'Nl. 

Phl. rior:hmeri . 

A grustis vulgn rz s p. 
A ira caryophyllea. 
A. praecox. 
Cvrynep!wncs canesce 11~. 

R oeleriu. gl a1t ca. 
Jlun pwtt• n s i ~. 

. Festu crr. m bra cp. 
F. sahulosa . 
Jlrom~ts moll is. 

1/ordcum 11111rin um. 
Carcx h i1·tn. 

C. nr:marin. 

1( 11 () h () t: 

l~qui sl' f l t1 J I fll'l't'JJ\t' . 

n otrychium mntrirnriae-

jol£uw . 

n. lu'llnr1·11. 

A 11/hencum lil1ago. ·Cpp. 

Uwme.t: ncttosella. 

Cerastiw1t a1'UtHH~. 

C. &emidecandrHtn. 

A renana serp yllijolin. 
A l s 111 e t•isr.osn. 
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H erniaria glnbra . 

Scleranthus percnnis. 

:-;ct. annuus. 

JJiantlws arenarius cp. 
fl ttlsat ilia j>ratcns is cpp . 
Teesdalca uudicaulis. 

Draba verna . 

l sa tis tillctnrirt. 

Ilut schiusia petraea. 
Alyssum calycinum . 

Lepidittm campestre. 
Sedttm acrl'. 
Saxijmga granttluta . 

Pole nlilla a rgcntea. 

Owmis rrpcn5 . 
,1/edicnf:?o falcnta. 

Trtfoltum procumbe ns. 

Tr. arvcnsr . 

Tr. repens . 

V iria lathyroidcs . 

A 11 /!t yllis 1'Ulllcraria . 

Astragalus areuarius c p. 
Erodiwn cicutariuw . 

J>olygala vulgare. 

H ypencum hwnifusuw. 

Viola rupestris . 
l'. tricolor . 

Ptmpinclla sa,¥ijraga. 
A ndrosace septentrional is 
A nagnllis nrvr11sis . 

A nchusa arvcnsi~. 

1\lyosotzs intermedin: 
Ji.ch iu.m vHlgare . 

J>ru11ella vulgaris. 

Thymus scrpyllwn . 

T' c rou ica s p icnta. 

V. verna . 

Caltum vrr111n. 

Plrwtru;o 111rtjor. 

,<)'cabzosa suaveolnts. 

Sr. columharia . 

Ja sionc molllttna. 

Centaurea scabiosrr . 

Filago mi11ima . 
H elichrysum arenarium . 

s·cuer io vcrnalzs. 

Artemisia crrmp"~tris. 

Ac!tzl!ea millejolium. 

Hirraclu11t uH~hrllatum. 

Diantlms are,naritts ja Androsacc scptcntrionalis olivat Ui~tllU 
hiekkanummen kasveja; nteillii, ainakin Laatokan Karjalassa ja 
Kuusamossa, nc ovat lihavain kallioiden asukkaita. 

Samalla tutustuttiin tnyos aavan meren hie k k a rant a i n 
kasvillisuuteen. Carex arcnaria on leimakasvi. Muita laj eja: 

H c in ~it: Trittcum Jttnccum. 

J(oeleria glattca . Elymus arnuzrius . 

F estuca sahulosa. R u o hot: 
Corynepltnms crwt'srcns . A mmodema pf'ploitles. 

Sa/sola hal i. 

Armcria. f'lonr;ata. 

Eryngiwn maritimum. 
H el irhrysum areuaritem. 
T'elns itrs sf> tt r in. 

Kasvimaantieteelliscsti tnnnettu, kaunis ~r.\ 'Uf!,iu m csiintyi 
L\iUI~i hyvin uiu kkana. 

Eclellii on lyhyesti csitetiy rctkeilyj en kas\·itietecllin n puoli . 
Retkei1yt olivat siin~i su hteessa varmaan kaikillc osanottaj illc 
erinomaisen rikkaat ja opettaYaiset. Kiitos tasU\. tulee sunrim
malys i osaksi retkeilyjen innokkaille ja taitaville johtajille prof. 
Sernander'ille ja Nilsson'ille seka toht. Sylven'i lle ja konservaattori 
Holmb rgillc, jotka eivti.t saastaneet vaivojaan retkeily jen onnistu
:t:liseksi. M. lU. olivat nama henkilbt ennakolta. tarkoin tntustn
ncet retkcilyalueeseen, ja sen kasdstoon; ajo he,·oset, a.tcriat, kaikki 
olivat etnkiiteen tilatut, niin tHi kaikki k~i\'i j~irjcstyksessii ja nw

kantsti kuin »rasvattu•>. 
Kasviti etcellisten tulost n rinnalla ehkii y h Ut Uirkeii ja an o

kas t u los r tkeHyista oli sc persoonJ.llincn henkincn virkistymin n . 
ilo ja lyyclytys, ne tmdct ajatuksct, herattect ja into, miUl. a ina vo i 
saad8. , kun joukko sa1n0jen harrastusten, toittcn ja ajatusten liim
mittamiii henkilbita b1.t n on valitt<-hni-;ti t oi tensa kanssa koske-
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tuksissa . J\.1ieliala oli koko ajan hilpca, toverillinen ja virkea, ja 
kohosi se huippnunsa y hteist en ateriain aikana, jolloin 111. m. n1onct 
ptl heet antoivat yhdessa ololle arvokknutta ja lmpia. 

Oli eritHlin ilahuttavaa ja opettavaista nahda, milla innolla, 
koko sielullaan retkeilyn osanottajat mieliharrastnksessaan pun
hasivat. Vasymatta, vaikka hien virtanaan valuessa vanhat, har
maahapsiset ukotkin kiipeilivat Stenshuvud'in jy rkilla rinteilla 
tai tunkeutuivat lapi vaikean tiheikon, ainoana ja lahimpana toi
YOltaan paasta nakemati.n ja kasiksi kiiyma~in johonkin kasviJ ajiin, 
misUi. maine jo oli ammoin heidan korviinsa tullut. Mutta namti 
hcnkilot eivat kuitcnkaan ollcet ainoastaan ker~iilijr)ita. He olivat 
tutkijoita ja useilla hcisUi. oli oma kasvirylnn~insii, joka oli hcidan 
spcsialiteettinsa, jonka he tarkoin tnnsivat. Ehka taman kus
tannuksella oli heidtin yleinen kasYintuntcmuksensa joskus hiu kan 
heikompi. 

J ohtui itsesUWn ajattelemaan, kuinka pal jon arvokasta 
kasvitieteellista t yC>Hi nama monet innokkaat ja t~itavat botanistit 
tckevat kukin kotisendulleen hajaantnneina Ruotsin eri osissa. 

J a samalla johtui teketnaan Ruotsin ja oman 1naammc tic
tecllis iin toihin kclpoistcn botanisticn lukum1Hirain v alilla vcrtai-
1t, ja, jotka civat suinkaan ole mcillc cclullisia. 

:Myos sa i uutta virikethi ajatt1s, etta mej}lakin pitai?i aikaau
saada vastaavanlaisia rctkcilyja. Eikohan Vanamo-seuralla olisi 
Uim~in ajatuksen kehittaj fina ja totenttajana kiitollinen t htava? 

Tietoja satunnaiskasveista Viipurin garnisoonin kasarmi
alueilla kesalla 1920. 

Osmo H. Porklw. 

Satu nnaiskas'\'i n csiintymisesUi. Viipurissa on kirj all isuu
dcssanune sangcn niukalti ti ~toja . Aiuoa varsinuis sti UiUi. a1aa 
kasittclcva kirjoitelma on tiettUikscni Kar t \V. 1Iyrbergiu •>'l'ieto ja 
satunnaistcu k1.s-vien esiintymisesta Pantsarlahclen kaatopaikalla 
Viipurissa•> (L. Y. 1917 siv. ~~~ - 97). Lnettelo Viipurin garnisoonin 
kasarnlialueilla kesalla 1920 tapaamist ani satunnaiskasveista liene 
senvt:oksi t e1vctnllut lisa entis1in tietoihin. 
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Kuten sotilasoppaani, joita Paikallismajuri, kapteeni Rudnas 
ysUiviillisesti antoi kiytettavakseni, kertoivat, on useilta kasarmi
alueilta askettain knljetettn pois kaikki ven~ilais-aikuiset rikka
lajat, joiden nmkana lnonnollisesti joukko ehkti sangen ntielen
kiintoisia ja arvokkaitakin satunn.aiskasveja joutui hukkaan, vahen
taen hnon1aamani kasvilajit melko v~ihiin. Karjalan Kaartin 
Rykn1entin Papnlan kasarmialueilta samoinkuin Karjalan Ratsn
jaakariryktnentin tallialueilta, n1issa viela vanhoja kaatopaikkoja 
oli jaljella, tein arvokkaimmat lbytoni. 

'£oisestakin syysta on lue-tteloni ja~inyt epaUiydelliseksi. 
Varasin ni~nittain itselleni aivan liian lyhyen a jan naidcn. sangen. 
laajojcn kasanT · !llneiden tntkin1isccn, jonka vuoksi varmasti n1.oni, 
varsinkin hyvi11 niukasti esiiutyva kasvilaji jtii huon1.aamatta. 

Luettclossa on y hteensa 1nainittn 27 lajia, joista osa lienee 
taysin vakiintuneita, vaikka onkin hissii. taydellisyyden vuoksi 
mainittu. Lajeista ovat huomattavimmat Setaria viridis, Bronms 
inermis sekii. Ncslea pannicttlata, jotka, esi intyen n1eilHi verrattain 
han·inaisina s kti. enemman tai vahenuuan satunnaisluoutoisina, 
selvtisti ovat venalLiisten 1nnkana n~t ille kasarmialneille tu llcct. 
Kuitenkin ovat useimmat muistakin varmoja v nalaismuistoja. 

Setaria viridis Karjalan Ratsujaakarirykm. talli-alueelta m uut. yks. 
Bromus ineimis Karjalan Kaartin Rykm. Papulan kasarmi-alueella 

muu tam a yks. 
Chenopodium polyspermum sam alia paik. kuin ed. verr. runs. 
Atriplex hastatum Papulan kasarmi-al. seka Viipurin Paikallispat. 

kasarmi-al. Tervaniemel!a, kummassakin paikassa muutamia yks. 
Me/andryum album. Useilla kasa rmi-al. Tervaniemella verr. runs. 
Barbarea vulgaris Papulan kasarmi-al. siella taalla. 
Arabis suecica Tervaniemella verr. runs. 
Sisymbrium Loese/ii. Useilla kasarmi-al. Karjalan Kaartin Rykm. 

keskuskasarmilla runs. Yleinen myos monin paikoin muu.alla kaupungissa. 
Sinapis arvensis Papulan ja Karjalan Ratsujaakarirykm. talli-alueella 

verr. runs. 
Lepidium ruderale. U.se illa kasarmi-al. runs. 
Berteroa incana. Kuin ed. 
Neslea panniculata. Karjalan Ratsu jaJ.karirykm. talli -aluee lla yk

si t. kpl. 
Bunias orienta/is. Samalla paik. kuin ed. verr. runs . Pc1pulassa 

yk. it. kappl. 
Melilotus officina/is. Us. kasarmi-al., kui tenkin vain yksi t. kpl. 
Erodium cicutarium Karjalan Ratsujaakarirykm. kasarmi-al. , 1 kpl. 
Malva borealis. Sam. paik. kuin ed. Karjalan Kaartin Rykm. 

keskuskasarmilla verr. runs. 
Pastinaca saliva Viipurin Paikallispat l. ampumatarve-alueelle 1 kpl. 
Dauws carota Papu lassa 1 kpl. 
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Convolvulus sepif1n1. Papulassa yksit. kpl. 
C. arvensis Karjalan Ratsuj~:Uikarirykm. talli-alueella yksit. kpl. 
Leonturus cardiaca Tervaniemella runs. 
Galeopsis * tetrahit Viipurin Paikallispatl. ampumatarve-alueella. 
Nicotiana sp. Tervaniemella 1 kpl. 

;}7 

Plantago media ·Tervaniemella runs. Karjalan Kaartin Rykm. 
keskuskasarmilla seka Kenttatykistorykm. I I 2. patteriston kasarmi-al., 
kummassakin muutamia yksil. 

Artemisia absinthium. Esiin tyy runs. melkein kaikilla kasarmi-al.; 
samoin valleilla. 

A. campestris Karjalan Rarsujaakarirykm. kasarmi-alueilla seka val
leilla yksityisina ryhmina. 

Cichorium intybus Viipurin Paikallispatl. ampumatarve-alueella 1 kpl. 

Madetkosken lohenhautomolaitos. 

A. A. Parvela . 

On tu nnettu a, ethi n1cid~i.n 1naassanune l'"alatalous on vi W. 
verrattain alhaisella kannalla Keski-Euroopan ja A1nerikan kala
taloutccn vcrrattuna. Olcnunc ihm tyksella kuull eet, kuinka esim. 
Saksassa pienemntatkin lanunikot o\·at otetut kalanvnjelyksen 
palvcluksecn ja taten kfiytettyna niiid n lampien ja pikku janrien 
tuotanto on kohonnufan·aa1nattoman suureksi sek~i smnalla kalas
tukscukin 1nerkitys toisten elinkeinojen rinuaUa. 1\-fcidankin 
maassmntu on kalastus 1nuinoin ollut pa~ielinkcinoja paljon . tlt1 "' 

rcn1massa n1aarassa kuin nyh..-yaan, jolloiu se vieHi on varmaaukin 
yleisin ja tarkein n1aannue maataloudelli ista sh·uelinkeinoista. 
Ikavalla 1nielellii on kuitcnkin huomattu kalojen j ~inr i stamme suu
resti vahenevan. Viime vuosina on laaclittu uusia lakejakin kalas
tuksen edistanu eksi, 1nutta suurem] ,aa n1erkitysta niilHi Yi Hi tu s
kin on ennattanyt kalastukscn eclist~i.miseksi o1la. Useita kalan
hautonw- ja hoitolaitok iakin on perustettu, joissa pid HH1n huolta 
kalojen lisaantyinisesta. Aikojen l·ulu ssa tule Uillaisilla laitok
silla ol ntaan suuri n1erkitys 1naanun kalakannan parantantiseksi 
ja lisaanuseksi. Oulunkin Jahelle, Madetkoskcn ranna11 , on pcrtls
tettu lohen- ja siianltaut molaitos, joka ei suiukaan ole suuritnpia 
eika tarkeimpiii Himautapai. is ta laitoksista, 1nutta sittcnkin, saa
daks rrtmc joitakin tietoja kalanhautmnoj u t imiunasta ja ntcrki
tyksesta, selostantmc n1ainitun laitoksen toimintaa ja cHimaii siella 



Jli adetkoske n lohe nha utomola itos . 

sen pienuudesta ja vaatimattomuudesta huoliinatta, siUikin suuren1-
n1alla syylla, kun Uilnan lehden palstoilla ei ole tallaista laitosta 
ennen selostettu. 

Macletkosken lohenhautomolaitos perustettiin Y. l 00G n1aini
tun kosken pohjoisranna11e, n. 1 :~ kn1. paahan Oulun kaupungista. 
Matala ja ,·aatimaton ulkoapain katsoen tama tarkeii rakennus on, 
jossa luken1atton1ia lohen ja siian 1natimunia kehitetaan poikasiksi. 
Ryhtyessa1nme lahemmin tarkastatnaan laitoksen toimintaa alan1-
lne aivan alusta, kehitettiivien n1atimunien hankkin1isesta. 

Kutukalat pyydeta~in osaksi viereisesta lVIadetkoskesta, osaksi 
kauen1paa aina Niskakoskesta asti. Vii1ne vuosina on kutukalojen 
saanti Madetkoskesta suuresti Yahentynyt, siksi olojen pakosta on 
niita Uiytyuyt ruveta pyytan1~U"in etaisenunista koskista. Tavalli
sesti lohet kutevat lokak. puolivalin paikkeilla, harvcmmin mar
rask. ~lati- ja n1aitikalojen pyynti alotetaan kuitenkin jo syysk. 
lopulla tai lokak. alussa. Elleivat sukutuotteet pyydystettaessa 
vieHi ole kypsat, pannaan kalat smnppuihin, ku1npildn sukupuoli 
erikseen. Kutuaikana voida'an eri sukupuolet er9ttaa hyvin hel
posti toisistaan. N aaraslohilla on vatsa tavallisesti taytelaisempi, 
joteu niinen ruumis on uroksen ruun1ista huon1attavasti tanakampi . 
Mait}kalat ovat n1elkein saanno11isesti kutuvahniita- useita paiviti, 
joskus viikkojakin aikase1nmin kuin nlatika1at. umpuissa ela
tettavien kalojen sukukypsyytta tutkitaan aina n1uutamien pai
vien valiaikojen jalkeen. Kaikkien samaan lajiin kuuluvien yksi- · 
loiden 1nati nimittain ei ole yht' aikaa kypsaa, siksi taytyy jokaista 
kalaa tutkia erikseen. 

Kun 1nati on kalasta poistettava, tartutaan vasemn1alla ka
de1la kalaan klinni rutuniin }a pyrston rajalta seka tyonnetaan 
kaJan p~ia vasempaan kainaloon, oikealla kadella puristetaan vatsaa 
hyv.in varovasti, samalla hivuttaen katta pyrstoon pain. Kypsa 
m~iti valuu silloin hyvin helposti pois. J os nain tehclessti n1atia ei 
tule, niin se ci ole vida valn1ista. Kala on laskettava takasin tyh
jaan varasun1ppuun, jotta se i sekaantuisi viela tutkimatt01niin 
kaloihin. Kalaa kovasti puristatnalla vahingoittuu n1ati joko 
osaksi tai kokonaan. J os 1ohi on hyviu suuri, on si11oin kaksikin 
miestti tarpeen n1atia kalasta poistettaessa. 1'oinen pitaa kalaa 
paasta ja hivuttaa vatsapuolta, toisen pitaessa kalaa pyrstosUi 
kiinni. Maclin poistmnista kalasta kutsutaanlypsamiseksi. Kaikki 
rnati ei valmistu tavallis sti samalla kertaa. Kun matia ci enaa -
valu kalaa lievasti puristettaessa, lasketaan se sun1ppuun siksi "' 
ajaksi, etta jalella oleva mati ennattaa vahnistua. Matia lypset-
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t~l.essa on tarkkaan varottava, ettei ulostuksia, verta tai n1uuta 
likaa ptiase siihen sckaantumaan . 

Kun n1ati on kalasta lypsetty, puristetaan sen ji.llkccn samalla 
tavalla koiraskalasta tnaitia, tavalli sesti samaan astiaan kuin mati
kin. Sitten h ~immennetaan seosta hiljalleen ja varovasti linnun 
sub.lla, kunnes n1aiti on tasaisesti sckoittunut tuatiin. Taman jal
keen annctaan 111i.idin olla liikuttamatta n. 10 min., jonka kuluessa 
hedelmoittymincn tapahtuu . I-Icclelmoitcttyna voidaan matia 
kulettaa hyvin sulctussa pullossa pitempiakiu tuatkoja. Onpa 
suletussa vesipullossa tuotu n1aitia Ni. kakoskclta Madetkoskellc 
ja silla hedelmoitetty Ui.alb olevat matimunat. 

J otta hedeln1oitetty n1~iti voisi kehittya, tarvitsec se happi
rikasta ja tasa.Hin1minUi vetta. l 1olten ja sen sukuistcu kalojcn 
n1ati ja poikaset vaativat v rrattain kyln1aa v etti.L Tat~i varten 
on keksitty erityisia hautonwlaitteita, joissa tntithnunat saavat 
olla useita kuukausia ennenkuin niissi.i poikanen on niin suurcksi 
ja vohnakkaaksi lcltittynyt, etti.i se kykenee rikko1naan nmnan
kuoren tullakseen v apauteen : 1'asta syysUi tay tyykin hautonw
laatikot pitaa erityisiss~i, , ·artavast en rakennetuissa hautmnohuo
neissa, joib. e1nn1e ta. si.i. ryhdy tarken1ntin e1mncldi laajemmin ·c
littamai.in. Yksinkcrtainen lohenmadin hautomolaite on nelikul
nlainen, sinkkilcvysta t ehty ja sihtirohjall a varustcttn 40 cn1. 
pitldi, 25 cn1. levea ja 20 em .. korkea laatikko, jolwu sor ii noin 4, 600 
mailnlUnaa. Laatikon voi vielii peitHiii metalliverkkokannclla, 
etteiv~it n1ati ja poikaset huuhtoudu yeden mukana pcis laatikosta. 
'1\i.llaisia hautomolaatikoita on l\1adetkoskella uscampia kyn1menH1.. 
Niihiu tulce lakkaamatta uutta, raitista ja kylmaii happirikasta 
vethi ylakerrassa olevasta suuresta 12,000 litr. v tavasta resisai
lioshi, jonne joesta joka paiv a pumputaan uutta vctta. Sailiosta 
hauton1olaatikkoihin lakkaamatta virtaava vesi pitaa n1litin1unat 
yhtatnittaisessa kicrtavassa liikkeessa. Noin 5 kk. kuluttua tulc
,·at poikaset esille n1atimunasta. I-Iedelmoittymaton n1atitnuna 
on noin herncen suuruinen, vaalcanpuuaincn ja n1elk in Hipikuul
tava. I-Ieclcln1oitettyna sc nmuttun tmnme1nmak: i ja iltiHinkuin 
samemnn1aksi. Kun tn~iti on ollut 2 kk. juoksevan, ra1ttiin vcd n 
lmuhclottavana, huomataau nlllnassa sclv~isti nmsta pilkku , j k 
on kehittyvLin lohcnJ oikasen sihnii. Siis silma kchittyy cusiksi 
kalanpoikasclle. 1'anunikuussa nahdaan jc uuori siki o nmnan si
salHi kiertcis ssa asennossa pitkulaisena nauhana. Scuraavana 
kuukautcna ntihdaan sen jo· munan sisalla kicrt~h·tin. Maalis
.kuussa dhdoin on se jo siksi kchittyny t, etta lcy·ken puhkasemaan 
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pyrst611aiiu n1.unankuoren paasten siten vapaaksi pitkaaikaisesta. 
vankeudestaan. Munasta esille tullessaan on lohenpoikasclla 
\·atsapuolellaan suurenlainen n. k. keltuaispussi, nuoren }loikasen 
evasvarasto, minka kustannuksella se voi kasvaa ja kehittya edel
leen, kunnes tulee niin varttuneeksi, etta voi itsc huolehtia toimeen
tulostaan. Suuren keltuaiS})Ussin vuoksi on sen ruun1is raskas, 
ja siksi lohenr~oikanen onkin hyvin hidasliikkeinen pysytellen en.im
makseen pohjalla liikktunattmnana. Huhtikuun loppupuolella, 
toisinaan vasta toukokuussa, on ev~is lopussa. Poikanenkin on jo 
kasvanut 3-4 en1.. pituiseksi. Nyt on se hyvin vilkas ja liikku
vainen kyeten jo itse ottmnaan ravintonsa. Jokikin on jo tavalli
sesti luonut jaapeitteensa, ja nyt voidaan nuoret lohenpoikaset 
huoletta laskea jokeen edelleen kasvnmaan ja kehittyn1atin. Jos 
joki olisi viehi jaassa, kuten toisina.an onkin, taytyy hakata jaahan 
avanto ja siita piiishi.a poikaset jokeen, sm~i. ruokaa saadakscen on 
niiden sinne valttamatta paasUiva. Nyt on laitoksenkin toi1ninta 
taas Hille ty()kaudclle paattynyt, seuraa lomahetki laitoksen toi
minnassa, kunnes seuraav ana syksyna alkaa taas uusi tyok:ausi. 

Siian matimunien hautomolaitteet ovat toisenlaiset. Ne 
ovat 50 e1n. korkuisia, pystjynasetettavia lasisuppiloita, jotka ala
paastaan ovat noin 2 em. Hipimittaisia, ylhaalta paljon laajempia. 
Alasuu kiinnitetaan vesijohtoon, josta tulee suppiloon lakkaamatta 
vethi. Suppilon taytyttya valuu liikm·esi levean, lapin1.italtaan 
aoin 20 em. suuruisen ylasuun reunoilta alas.. Mati pannaan suppi
loon, 1nissa alaalta tule\'a Yesivirta piUUi. sita alituisessa kichumista 
muistuttavassa liikkeessa. V csi johdosta tulc\'an Yesivirran voi
makkuus ei kuitenkaan saa olla niin suuri , etta mati voi kohota 
veden m.ukana suppilon reunalle ja Jloistua sita tieta suppilosta; 
virtaa tayt)~Y voida jarjestaa hanan avulla. Snppiloon on sovitet
tava kertiyslaatikko ker~Hin1aan suppllossa syntyn et poikaset, 
mitkti veshrirran 1nukana reunalle noustuaan yaa.ratta ja vahin
goittunlatta putoavat laatikkoon. Kuolleet n1atimunat, n1unan
kuor t ja kaikki rikat poistuvat suppilosta sarnalla tavalb vesi
virran mukana. Siian n1titinmnien kehitysaika on l u0- 160 vuo
rok. }leti 1nunasta paastyaan ovat nuoret poikaset hyvin vilkas
liikkeisia, silla niilla ei ole keltua~spussia liiketta vaikeuttan1.assa. 

Madctkosken lohenhauton1.olaitokscn toin1innan laajut1desta 
n1ainittakoon tassa n1uutan1ia nu1neroita. Toimintakautena 19H> 
- 1916 haudottiin sielHi J 91ohen matimunat, n. 300,000 1natimunaa. 
Hautonwkaudella kuoli 36,677 kpl. eli vahtin yli 10 °/0 . Elavia 
J,oikasia tu1i 263,257 kpl. Huhtik. 25--26 p. paastettiin ne Oulu~ 
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jokeen. SyksylHi. J 020 saatiin laitokselle lohentntiti~i '12, G litr. eli 
noin ] tJ milj. kpl. n1atimnnaa. Laitoksen lmikki hauton1oaltaat 
ovat hi.ynna lohenmtitia, eika iian 111~idille j ~i.tinyt ensinkiUi.n tilaa. 
J.,dell anminituu 1natimtdriin \·edcnk11lutuskin on niin suuri, ettci 
sita riita siian ntadille. 

Laitoksen yllapito tulee tnaksamaan n. 12,000 ntl"". Yuodcssa. 
Valtio avustaa sita 4.,000 mk:lla nykyaan. Laitokscn toiminta on 
uskottu Oulun laanin Talousseuran valvonuan alaisek. i. Seura 
on palkannut laitokseen hoitajan, joka on samalla ollut Oulun HHi.
nin kalastusneuvoj ana. 

Niinkuin jo edella tnaiuittiin, paastcttW.n lohcnpoikasct jo
keen, jossa ne viettavat tah·eaan ja tm·alliscsti \·asta seuraa,·ana 
syksyna tnene\·at tnereen pysytellcn ensi aikoina rannikon lahci
syydcssa, n1utta ntyohcntmin hajaantuvat valjemmillc vesillc. 
Siianpoikasia Hihetetaan laitoksest a tilaustcn nmkaan nmihinkin 
vesiin, ei kuitenkaan Oulun liianin 1'alousseuran toitninta-alueen 
rajojen ulkopuolell . 

Sauonmttakin on selvaa, etta tallaisten laitosten toiminta ja 
n1erkitys, ei ainoastaan lahitnmalle ymp~iristollecn, vaan laajeJn
mallekin alueelle, ehkapa koko Oulun laanille on suuri ja hirkca . 

. Siikoja saadaan nyt helposti istutetuksi scllaisiin vesiin, ntissa niiUi 
ei enneshian ole, mutta on kuitenkin mahdollisuuksia siikojen eHi
lniselle ja 1nenestytuiselle. Lohet lisaantyvat Oulujoessa ja Inuual
lakin yu1paristossa, kuu vuosittain paast etaiill Oulujokeen satoja
tuhansia lohenpoikasia. Nyt jo vaitetaan huo:nattavan Madct
kosken Johenhautomolaitoksen toiminnan tuloksia. Kerrotaan 
hailuotolaisten ruvenneen runsaasti saamaan pienia, noiu l /'J kg pai
noisia lohia, jotka aikaisempina aikoina ovat olle t paljon harvinai
sempia. Epailematta nuo lukuisat nuoret lohet ovat syntynect 
Madetkoskella. J os kalastajat vain inalttavat antaa uuorten 
lohien kasvaa taysikasvuisiksi, tulee heidan saaliinsa vastaisuu
dessa olemaan rnoninkertaineu nykyjseen verrattuna. 

Kalanhauton1olaitosten merkitys on erittain tarkea vielli 
siinakin suhteessa, etta niissa haudohtista n1atimunista kehittyy 
kymmenia kertoja suurempi maara kalanpoikasiksi kuin luonnolli
sen lisaantyn1isen valityksella. On lask ttu, etta hautomolaitok
sissa hoidetuista matimunista kehittyy noin 85-00 %, (laitoks. 
hoit. ilm.), kun taas vesissa suuri osa matia joutuu toisten elainten, 
osaksi omankin lajin ravinnoksi, ja ainoastaan hyvin pieni prosentti
maara, joskus vain 3 °/o (laitoks. l10it. ilrn.) sailyy lukuisilta viholli
silta ja saavuttaa lopulliseu paamaar~insa. 
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PienUi tietoja. 

Orava sienHi syomassa. Societas pro Fauna & Flora fcnnica-scu ran Mcdd c
landcn-sarjan viimcksi ilmcstynccssii 4G:nn ssii vih).;ossa tri I<. H i 1 d c n kcrtoc, 
elok. 11 p:n5. 1918 tavannccnsa ora.van maassa myrkyllista Russu la -la ji a syom ~issi:i . 

SamaHa h an m a,initscc a,ikaiscmmin >>Suom cn luura.nkoisissa>> esitetyn prof. 
E . Sun d vi kin h avainnon - viimcmainitussa tapaukscssa, orava kuljctti sicncn 
joka, k erta puuhun syotiiviiks i. Tri Hildenin ticdonannon yhtcycl cssii. prof. E l f
v in g ilmoitti myt)S havainnccnsa ora van s icni~i. kuljcttamassa . - N~i.idcn lisiiksi on 
meik~iliiiscssii l<irjallisuudcssa ainal<in k;-tksi muuta tictoa o_r;lVan sicniravinnosta. 
Suuressa Lapinmaata ldsittclcviissii tcokscssaan ] a, k o lJ F c 11m an kcrtoo 
ora van, jos k ii.pyjii ci ole saat avissa, syov~i.n >>Ora van ldns i ~i>> (A garicus hztege r?), 

maasicnii, koivunoksia, j. n. c . Tii ll oi n sc on hyvin laiha, loydctii.ii.n uscin kuol
lcena maasta tai pcsast ii tai haviii~i. tyytcn (s . 2G2 -263). Toinen tiedon
a nto on rnctsanhoita ja A. \ V. Gran it in >>Tidskrift for jiigarc och fiskarc»
<tikakauskhdcssii v . 190G julkaiscma. Han kertoo hiihtoretkcWi. Ka1j alassa huo
manneensa sicll ii. t iiall ii sammaltukkuja ja multaa jotcnk in paksun lumen alta 
csiin kaivcttuna . Opa s sclitti, e.tta orava ali nii ss~i. pailwin ct sinyt eriiii.nl aisia 
vaaleit a, jonkun ve~an muna nmuotoisia csincita, joita h a n puolcstaa,n luuti 
ka.<wikuntaan lmuluviksi. Opa,s oli niita itsckin kocttanut kaivaa esille , mutta, 
ei ollut mitaii.n loyt any t , orava sen sijaan ei k oskaan crchtynyt. Granit luuli , 
huomannccnsa criiass~i. kuopa."sa sienihyyfeFi. ja pii.atti siit ii. aravan ollccn si.enia , 
kcnties tryHelejii., etsimiissa, Granitin viimeksim a,initnn otaksuman sub 
teen on huomautettava, etta varsinaiset tryffclit ovat m cillii pcrin harvinaisia . 
Kaikcsta paiitt~i.cn on sen sijaan o1lut kysymys samaan ry hmaiin kuu luvast a Ela 
phomyces granulatus-sienest ii. Tama laji on nim. m eilUi. laaja,lti Jevinnyt, ja sek a 
H.uotsissa, cttii. ~orj a..c;sa on iiskcttttin saatu lopullisesti t odctuksi, cttii orava -
nahUviisti h a jun pcmst alla - todcll a kykence loyti\mai.i.n n aitii. sicnia maan sis~is Ui. 

(Norjassa 1910. vrt. Co 11 c t t, >>Norgcs Pattcdyr» , HH1 - 12. s. 224; 
H.uotsissa 1910. vrt. S, G: s o n B 1om q v i s t, Ekorraroch hj ortsvamp (Elrrpho
myces !(Yanulatus F r.) , >>Fauna och F lom>>, HH9, s. 82.). 

Kuten edelli scshi. kay selv ille on siis meillii ainakin kirjallisuudcssa velTat n 
vaha n t ietoja or<tvan sicniravinnost a , E sitiin s n vu oksi yhden havainnoin lisaii. 
Tapasin nim. syysk. 8 p: n [i. 1919 LofOn saarc11 a H cls ingin lantisessii saaristossa 
aravan itsc teossa s icnia syomassii. Picnell ii alalia 1-:asvoi mnsaasti Boletus-yksi

Witi:i. (ainak in nseimm at voitattia Boll'tus lutcus) ja orava oli niiclcn scassa, ri1aassa 
Hi.yclcss~i syomistouhu s~a. hyp~i.tcn h iiirity J,si tultuaa,n sicnipa,b snussa hi.himpihi.n 
puuhun. Sicniii tarkastaessa k~i.vi hcti sclvill c, ettci orava, tass~i. tapaukscssa ollu t 
katkaissut a,inoatakaan sienta cikii cclcs rcva issy t irti palasta lakin reu nast_a, vaan 
sc ol i kynsill aii.n raa.pi nnt irti maltoa. lakin ylii.pinnasta. Tii.lla,isia ri stiin rastiin raa
vittnj a s icniti. ~cl vine kynnenj ~i.lkin ccn lasldn kolmattakymmenta , Yhclcssii.k ~i.ii.n 

ta,pauksessa ci orava ollut ra.api nut lakki a puhl<i .. jotcn pilltkcrros olisi palj astu nut. 
Tiavinnoksi oli siis kelva,n nu t a,inoa taan bkin varsi na incn malta. 

i\1uualla t chclyista havainnoista mainittakoon viela, cttii Collctt in muka::tn 
juuri R olctus- lajit ovat oravall c micluisi mmat. Niihtav~isti muutcn si niravi nt (l 
on C'sim. Kcski-Euroopassa oravallc paljon tii.rkcti.mpi )min mctsiirikkaissq. Poh
]otsmaissa. \inakin· vi itba siihcn se, tta m. m . B rchmin >>Tic rl cbcn>> (4:s p ainos) 
sa.noo oravan syovan sicniii. »i ntohimoise n m iclc!Hi ii.D». - Orava,t voineva,t muutC'n 
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panna sicni ~i. varastoonkin. Ainakin kcrtoo Brehm Sipcrian tutkija n H ad den mu
lman, ett ~i. oravat Kaakkois-Sipcrian m ctsissii scivii.stiiv iit sicni ii ha.vuncul a<; iin tai 
Jchtilomsimctsissa picniin oksi in J.::nivamaan vaikcidcn aikojcn varallc. 

Nuoren urosmiiydin (llfe lrs ?llclcs) ammuin m tsi.i.stysrctkcllii. P ii.lkii.
nccn piUijin J{ukkolan kyhn mai11a 21. VIli. Hl20. Koirn.ni vainu si s n kcsit
lymypaikassaan ison kivcn alia harvaa m iintym .t.siiii kasvav:1lla rini.ccllii. sunrh·n 
hakamaicl cn lahcttyvill ii. . Ylitcisvoimin sc ajct1.iin piilostaan csille ja a i koiran 
ankarast i ahdistamana urh ooll iscn puolustnkscn jii.lkccn loppnnsa h:1nlikon panok
. csta. Mittaa ctuksc lb. oli GO sm. h iintiiii lisii.ksi 10 sm. Erikoiscn lih ava sc r-i 
viclii ollut, painoi n. 7 l j2 k;s . Liha oli Wyh ii.ii, l1ampaat viehi. avojnurisct, lunt 
kasvutilassa ja p iiiikoppa tasain n ilman Jakiharjaa. I<oska olin ui.clias tichi.rniitn, 
mi tii Hi.mii clain, jonka piiiira.vinnosta ja sikiili myos hyodyllisyydcstii t ai vahingolli 
suud csta ollaan jyrkiisti cri micltii, oli jokap iiiv iiiscn ii. leip il niiiin nii. ilhi. m a rj akhJ. ilb 
riistamailla viim cksi nauttinut, otin vaivakscni tutkia sen mahalauknn ja suo1cn 
sisaltoa. Odotin tapaavani marjan kuoria ja linnun luit:J. tai jotakin muut Cl,. clai
mellista , mutta hiimmi.istyksckseni tapasinkin p clkiis taiin h u on o s t i p u r c s
k 1 t 11 j a k a. u r a. n j y vi a. Li.himpaan kaurapcltoon oli matkaa runsa.asti 
1j2 km; niin pitkalle oli sc siis ulotta.nut yollise t vacllukscnsa. 

V. A . 1( - kontt'o. 

»Viimeiset laulavat linnut» nimisen uutiscn johdosta L. Y:n 6:ssa numcrossa 
v . 1920 m ainittakoon !'curaavat havainnot: Mcts~i.kirvi scn (Anthus t rivia /is) kuulin 
17. VII. 10; punarintasata.kic li (Er i thaws ruhecula) laulcl i h cin ~i.kuun puoliviilissii. 
myoh ii.an iltasclla ja hyvin harvakscltaan csim. 1G. VII. 18, clokuussa kuulin sen 
lau lavan aamulla varhain 1!). VIII. 17; lch tokcrttu (Sylvia horte11sis) lauloi m. m . 
10. VII. 19 ldo 9 a.p. sckii 20. VII. 10; pcipponcn (Fringt'tln coeleb ), jota cdkoiscsti 
tarkastclin alkukes~i.lla 1018. lakkasi lanlamasta Hi. VII; keltasirkun (Embcriza 
c itrinella) kuu lin lan lavan (Kirkkonummclla) 17. VII. 17 . 19. VII. 19 klo 5 a.p .. 
4. XI. 17 kuultiin sat oihin nouscvasta parvcsta hulun tapaista (kevaallii 1D17 sa
main 1. IV); uunilintu (Phyllopscustes trochilus) lauloi v . 1!)19, 21. VII scka 2. VIII 
(klo 11 a .p.), 7. VIII (klo 7 ap.), 21. VIII (ldo 9 a.p. ); tynnyri lintu (Ph. co llybita) 
lau loi m yos elokuussa ja m yohcmminkin 15. VII. 1G, 1. X. 17 scldi. Brandos-;a 17. 
lX, 30. I X, 1. X, 8. X. 20; harmaakerttu (SylV?'a c?·nerca) lau loi viela 5. VliL 20 
m elkein kuin Jchtokcrttu vaikka vaatimattoma.mmin , mutta sihi.paitsi yksitoik
koista »tritratratritra-tri>> pcltolcivonen (Alattda arvensis) laulcl i h cikosti 1!). VIII. 
17 klo 5 a.p., hcinakuun lopnll a. olen ]mullut sen livcrtclcv~i.n kutcn k csiilh csim. 
18. VII. :16, 26. VII. 15; laulurastas (T1.trdus mu.s-icus) laulcli harvaks. hcin iiknn ssa. 
csim . 15. VlT. 19 varh a in aa.mnlla, ja m y6hiiiin illal la; knltarinta (Chlompeta hippo
lais)' lmlloi csim. 1D. Vll. 1D klo n a .p .. 

Uscat naistii. linnuis ta Jaulavat varhain aamnlla. ja myhhiliin illalla, Jmt.cn 
csim. laulurastas, punarinlasataki ·li ja rui s r~i.~i.kka, jotka varcmmin kcsiill ~i. i.i.ii lll<'lc
viit k ko vnorokauu cn Hipec nsii. . Jos h;tlu aa Jmulla linnun hwlna h ci n ~\kuun loppH 
puoli skolla , pit i:i.ii. olla \'alv illa jo klo -1 - G aamu lla. . Syyslaulu (Phyllof>scustl ·:; 
t rochiius ja Ph. collybita) on micdompaa knin k csiillii , ja todcnn~ikoiscsti vain nuor ·t 
linnut laulavat . Saav nttu aan bmw k vaiill ii, ivii.t monct linnut Jaula ensi p 'i i
vin ~i.. . 'en havn,innon olen t ·hn;.· t. cs im. p cipposcs la , llll11i - j:t 1 ym1yri linnu s ta. 

· kcnpii asta, Jchtokcrtu -; t a y . m. 
l va.r H ortli JI I!, . 
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Havaintoja ampiaisista. Viimo kcs~in ~i. olivat ampiaisct Evolla t chncct pc
sii.nsii Hautajarvcn rannassa olcvan ruuhcn pcr~i.hudan alle, jo<; t a silmittom~lsti 

hyokki.i.sivii.t jokaisen kirnppuun, joka ruuhta liikutteli. Ampiaisct ka & oitcttiin 
ruuhcsta ja pcdbudan rcikii. tu](ittiin, mutta naicJ cn hyi.int 'isten p csi.i.pa ikJ.;avaisto 
oli niin voimakas, cttii. scnkin j~i.lkccn, knn ruuhi oli soudcttn jii.rvcll e ja vcdctty 
sittcn maihin uutccn koh!aan, nc viehi. h ii.~i. riviit cntisclh vcnccn tcla.paikalla. J on
kun a jan knluttna. kii.ydcssii.ni uu<lcllccn Hautajiirv cll ii. hu omasin ampiais t n t l'h
nccn uu<lcn pitknlaiscn pcrnnan muotoiscn pcsii.n vanhan vcucvalkama n vc<1cn
rajassa olcvaan iclapuubun ja puolustivat kiivaasti unHa asuntoaan. l\Iyohc1nmin 
kesalb. sattuncet rankkasatect paisuttivat Hautajii.rveii., niin etta VC'si siinii nonsi . 
Tiilloin joutui vaaranalaisella paikalla ollut ampiaispes~i. vcden valtaan ja siin ~\ 

olcvat toukat hukkuivat. Ampiaisct olivat hiivinncct , cnkii tullut niitii a ikai scm 
min ottan c:ksi taltccn, jot cn laji on minullc iuntematon. 

Eraan toiscn ampiaispcsan, joka riippni vapaa, ti cr~i.ii n ladon katossa Evon 
Kaitalammilla, olivai. hcinamicll ci. pucJottancet ja sii.rkcncet . .r\mpiaistcn n ~iin ah
kerasti vaalivan toukkiaan lad on cdustalla · olcvissa pcsii.n kappalcissa t ois tcn lcn
tiicssii latoon ja laclosta ulos uuden p csan ral.::cnnu shommis a . Lato pantiin kui 
i. enkin hciniii i~ty t ·en, mutta vicliil rtiin eiviit ampiais ·t ht.oa ji:i.ttiineet, vaan mo
ncna piiiviina scnj ~ilkecnkin nc vida lcnsiv ~it ladon sciniiraoista sisaan . - Laji oli 
Vespa saxonica, joka lienee y lcisi n mcillii vapaita pcsi~i rakcntavi ·ta la jcista: 

Kahdessa paikassa hava itsin ampiaist.cn tehnccn pcsiinsii. pcllonojan p cnkc
rcessii olevaan maanalai sccn (ojamyyriin?) kiiytii.vaan. Eriis kolmas pesii Valkca-
1\IustajirvclHi oli jiirvcn suorannan p cnkerccssii, enh in kannon juuricn ja rahkatur
pccn muoclostamassa onkalossa . Kaikissa naiss~i maanalaisissa pcsissii asusti 
Vespa vttl f?aris, joka ulkomaalaisissakiu tcoksissa m ainitaan maankoloihin ja onka
loihin pesivi:i.kst. 

Ylcensii oli Evolla vi imc: kesiinii tavattoman p alj on ampiaisia. _ Nii.hi. hou
knttcli runsaslnkuistcn kirvojcn eritHi.ma mcsikastc m.etsaopiston puuistutul<siin . 
varsinkin lehmuksiin j<t kuusiin , joista aamusta myohai sccn yohi.in saakka kuului 
moniiianinrn surina. 

Evolb. 27. X , 20. I\.. ]. Vall c. 

MyohastyvHi muuttolintuja. 3jVI 1920 lensi Piilkiineseliin yli yksinainen 
s pelhanhi (Bmnta bC1'nicla) . Liutu matkasi suoraan pohjoista kohclen, lentiien 
vii.hii n vedcnpinnan yHipuolclla, 

28/X Il 20 ni:i.htiin m yohiistynyt joutscnparvi P~ilkiineseliin jaii.IHi. 

o. Tiilila. 

Toimitukselle Hlhetettya kirjallisuutta. 

Aikakau skirjoja ja -lchtii:i.. 
EHiintcn ystavii 1- 2; Finland s jakttid skri(t 1; Mch ilaincn 1- 2; [etsa

taloudellinen aikakauskirja 1920. XXXVII nide, 11 - 12; Nuorten tovcri 1 - 2; 
Puutarha 1; Skriftcr utgivna av Soclra Sveriges Fiskeriforening 1920. 4; Suomen 
Kalastuslchti 1920, 11 - 12; Suomen postimcd{kilchti 1 - 4; Tapia l - 2. 

Kuopio 1921. Osakcyhtio Kuopion Uusi IGrjapaino . 



LUONNON YSTiiVA 
ELAIN- JA KASVITIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 

N:o 3 25:S VUOSIKERTA 1921 

I 

Julkaisija: VANAMO-SEURA :-: Toimittaja: K. E. KIVIRIKKO 

1lnw. t yy kuutcua vibkoua, jo is ta neljii jac taan kevii tlnkukaudclla, kaksi 
syyslukukaudcll a. Tilauksc l O\'at. osoilcttavat toimit.ussihtccrillc , lehtor i 
KURT H. ENWALD'ille, Kuopio. Vuosik ·rran til a usllinta on H5 mk. Toimi-

tuks(;n o ·oite: H e lsinki, Ncrva ncl crinkatu 11 . Puhclin G412. 

Kaislasir kku. 

(Enzbcrizu sclzocnicl11s L.). 

Vilfo H ornborg. 

c >npa. taa::; kcrran p Li~isty yli pitkUn pimean talven. n 
elctt~· ohi ltclntikuisten pakkasten, nautittu maaliskuun hohta
vista hangista ja saa, ·uttu kevattuntuiseen huhtikuuhun. Yh~t 

korkeammalle kohoaa pah·yen kehr~. yhbi enemtnan palveytyvat 
makirinteet ja 1netsanreunat. Vallatton1a. ti solisten hyppelevat 
k vatpu ro et koht1 paisuvia janrensellcia. Ilmassa tuntuu kos
t an mullan, kehittyvien silmujen, heraavLtn hi1nan tuoksua. 
Paivani)aisteisten peltojen y lta kuuluu ke aan julistajan, lei oscn 
eli kiurun, ricnmisa savel, ja tuolta ja taalta, puutarhoista ja tnet
sikoista, kajahtelevat reippaasti kilpalaulajaisia pitavien peip
posten vuorosakect. 

SeHit ovat·viela paksussa jaassa, 1nutta tulviva vcsi on irrot
tanut jaan rannoista muodostaen siten kaidan, kuitenkhi v uhein 
paastavan vayHin, ja lahteensilntien kohclalla ja purojen uissa on 
·ulaa jo laajemmaltakin. Nyt on kahuniehen oltm·a liikkcella; 
hauen kutu on alkamassa. Rysti.t laitetaau kuntoon, talvitcloilla 
o llect venheet tyi)nu Hiti.n v sill , j a pujot Hen, ki ~ rratellcn sitt 
pyritaan entisille tutuille haukip~ikoille, j nne vedcn " nkaleet 
kohoavat pai\raa paistattan1aan. Saa siina polveilla kaikki lah
ti n perukat, ki rratclla nie1nien karjet, t aytyy valista murtaa 
j ~iata ta1 ty6nUU1 v netta yli kovempien paikkojen, jotta p ·· tistai-

1 
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siin jonkun erilHHin olevan saarcn sulavesille hauclle ansaa a et
tamaan. 

Siina on punhatessa paiva kallistunut iltaan, aurinko painu
nut n1etsanreunaan luoteisille ihnoille ja hieno keviHh~i.n1ynen ver
hoo scudun. Palaile1nme vitkalleen saaren vartta kotirantaa 
kohti. Vaijeunnt on jo leivosen laulu eivatka kantaudu korviin 
enaa peippostcn s~i.velet. Vain jostakin kaukaa, etaisesta kuu
sikkonotkosta, kuuluvat vaimentuncina haukirastaan sointu\·at 
vihellykset. Lahimmassa ym.paristossa1n1ne on aivan hlljaista ~ 

vain airot loiskahtelevat ja jaahileet hienosti helisevat veden liik
ke sUi. lVIutta kuuluupa silloin laheltan1me rantaviidakosta vieno 
sav 1; yksink rtainen linnunlaulu, joka yleisessa hiljaisuudessa 
kiinnittaa huomion puoleensa. 'ruolta se kuuluu Hi.heisen pouka
man ~iarelta, jossa n1uuta1nat aikaisin kukalle ehtineet pajut kul
lankeltaisina hohtavia hedetahkiaan tuudittavat iltavarjoisen 
veden y lla. Vaatimaton ja yksinkertainen on se laulu, '>tsiut tsiut 
tsiut tsititi -tiut» se kuuluu kirjaimin tulkittuna, mutta korutto
nlassa, melkein liikuttavassa hartaudessaan se oudosti varahdyt
taa ohisoutavan kalam.lehen mi Ita. Kas, kaislasirkkukin on jo 
tullut, ajattelemn1c ja paatanune sopivassa tilaisuudessa tulia 
lahemmin sen elamati tarkasta1naan. 

On kulunut pari viikkoa viela. Rantojen :sulavedt;t ovat 
laajentumistaan laajenneet, siscmmat lahdet ja salmipaikat lai
nehtivat jo vapaina ja vain suuret selat ovat yhakin jaassa. Ran
noilla tuntuu yoimakkaana ajelehtivien edellisen kesan ruoko
joukkojen tutunomainen tuoksu. Hauk1en jalkeen ovat syYisUi. 
talvimajoistaan kohonneet saynajat tutuille rannoilleen toimitta
maan Hiisk:ien ja loiski n kutunsa, ja jo alkaa kalamies varustautua 

. sarkienkin nousua vastaanottan1aan. Kaikkialla versoo eHima. 
1 Siemenet ita vat, taimet nostavat paataan, silmut ja ummut aukea

vat. J a lintumaailman kevatorkesteri saa paiva paivalta yha 
t~i.yteHij~emmtin ja nwnivivahtei emtnan soinnun. Kaikkialta 
metsaisilta makhinteilta kuuluu n1etsakirvisen siriseva laulu, 1 ppa
lintu kaivonvintin nenassa kirkasta saveltaan veHHi., rannoilla 
kuovit kaijukkaasti viheltavat ja ulapan rannoilla kotiutunut 
kuikka hurjanriemuisan huutonsa kohottaa . . . 

Kirkkaana paivanpaisteis na kevataatnuna paatanun 1~· h
tea katsomaan, 1niten ysUivamn1e kaislasirkku jakselee. s ou
clamme kohti samaista poukamaa, jossa pari viikkoa aijemmin 
olinun linnun huomanneet. J o matkan paahan kuul 111111e sen 
laulun, ja kun likemma ehdimn1e, na mme tuon pienen p lot o-
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man linnun istuYan jonkun pensaan t ai matal an pnun ylimmi-i:sii 
latvassa. Siella se istuu yksiYakaisena ja hartaana, liikkumatta, 
laulaa t ai tnelkeinp ~i lausuu ilmoille laulunsa, pi'taa paussin, jot 'n
kin yhta pitk ~in kuin its laulu, ja niin esittMi ohjelmansa aina 
uudelle n ja uud lleen . Sc on lyhyt ja yksink rtain n tuo ·a,· ·1 , 
ci erikoisen soi11nukas, mutta harrassavyincn ja miellytUi\'~i. Sii
hen kuuluu noin "'- 7 eri ~UinUi, kaikki , ·erratt.ain matalia ja sel
laisia, etta t ekee suo
rast aan tnieli koettaa 
niita kirjaimin ku va
ta. •>'l'siut t siut t siut • 
tsititi t siut» t ai •> tint 
tiut tiut tititi tiut>> 
kaikuu se korvissanl
tne. 1vluotoon >>zja tit 
t ai zississ>> on sen tul 
kinnutsak alainenlin
tututkija Naumann. 
Sarna yksilo laulaa 
yleensa aina samalla 
t avalla, mutta eri 
yksilbiden esity kset 
vaihtelevat jotenkin 
paljon.1\1uutama huo
nokykyin n i ·osaa 
pitemmalta kuin vain 
alun >>t siut tsiut tsiut>> 
ia toist aa sita aina. 
Naumannin muistiin
merkitsenla •>zja tit 
t ai zissi ss~ eroaa t a
v allisest a siina, tta 
Ioppuosassa on vain Ka£sla irkkuja. Ylin nit m ustap~l in en k iras. 

kaksi iHinta . \ ~ill. t a kuul e muoclon •>t siut tsiut t sint tsitiutiu •> 
' , 

korko . v iimciselHi aauellii; sc kuulostaa melkein kuin tiukalta 
kysy Jnykselta. niuutan1illa on laulussaan lyhyt loppu : •>t iut 
tsiut t sitiut>> . . -

lemme hk~i paasse t uiin likclle, etta hyviu naemmc lau-
1ajan ja saatamme ihailla sen Yarsin huomattavaa ulkonakoa. 
Varsinkin p~H.in ja. kurkun sysimusta Y~1 ri ja siUi vasten selv;.isti 
erottu'\·a poski a ki ertav~i , ) li nisknn jatkuYa v alk a juoya antavat 
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linnun h6yh npuvull melkeinpa juhla-asun leiman. Pelotonua 
se istun siina kokonaan syvcntyneen~i rnusikaalisiin harrastuk
siinsa. J os varomattoi11asti liiku nnue tai liian li ke11e pyrinm1e, 
Hihtee se lentoou, n1ntta vain siirtyakseen jonkun toiscn puun lai
vaan jatkamaan hairittya konserttiaan. 

Naaraa ta enunc cnsijaan n~1e vilaustakaan. Pariskunta on 
]uultavasti jo saanut valmiiksi pes~\ns~i, naaras muninut jonkun 
munan, ehkap ~i. ruvennut hautomaankin ja pysyy selJYttoksi pii
lossa. Tunkeutuessa1nmc syvemmallc tiheikkoon, huomaa1nmc 
kuitcnkin ~ikkia pien n kirjavan linnuu nopeasti lentaa liihotta
van n1eista pois pain; aivan nw.ata pitkin sc kiitaa aanUik~Uin paas
tamatta ja on tuokiossa kaclonnut viidakkoon. l\1utta tne em1ue 
erehdy lintua s urailctnaau, vaan kiinnitan1n1e kaikcn huon1iomme 
sille suunnalle, nti ta se a ken naytti ilmestyvan. Siina on tiheassa 
pajupensaita ja niiden valis ~i heina- ja saramattaiVi. 'l'arkas- · 
tamm paikkaa laheuuuin, tuutta vasta tarkkaan haeske]emalla 
WycHimme pesan. Sc on napparasti sovitettu pajupensaaseen ai
vau tihelle 1naata sellaiselle kohdalle, jossa pensas haarottuu useatn
rrlaksi oksaksi ja siten tarjoo tukcvan kiinnityspaikan. Se on ver
rattain hyvin kyhatty asunto, paljon Yahven1pi kuin esin1. lehto
kcrtun, ja ainek ina on kaytetty etup ~iassa heinankorsia ja juuria. 
Pe assa on vasta kolm.e haut01natonta 1nunaa, joiden verrattain 
tutnman, vih rtavan pohjavarin sek~i ornituisen kirjailun aivan 
pyc)reine taplineen ja pitkine koukeroisinc juovineen pane1nme 
merkille. lVIunien luku hiydess~i pe u e sa on melkein . a ina nelja, 
harvenunin vilsi tai kuusi. 

Kaislasirkun eli pajusirkun, niinkuin siUi mybs kutsutaau, 
asuinpaikkoina ovat rantaviidakot tai alavat pajupensaikkoa kas
vavat niitty rnaat, joidcn Hipi joku joki tai puro virtailee, rnutta 
sydantnaiden u - ja korpirantaisia jokia se. valttaa. J oka parilla 
on 01na alu ensa, jonka sisalla laulelcva koiras aina pysyy. niin etta 
on varsin helppoa vain koirasten laulua tarkkailemalla saacla sel
v ille seudu11a pesivien parien lukun1aara. Pesansa kaislasirkku 
laittaa joko matalallc pajupe!).saisEn, kuten edella on kcrrottu, tai 
joll kin heinamattaalle usein aiyan rantaayraaseen. l\iutta kun 
e josktJS asettuu pieniin saariin , joissa ei ole pajuviidakkoa, saat-

taa sen pesan tavata katajassakin. . 
Kun poikaset ovat lahteneet liikkeelle, lahenee kok perh 

joskus ihn1isasunt ja, esiintyy asutuilla rannoilla, tulcepa valista 
puistoihin ja puutarhoihinkin. Hauska on silloin s urata poi
kasten liikkeiUi ja lentoharjoituksia , emojen alituista huolenpitoa, 
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neuyomista ja kehottan1ista. Koiraslintu lentiHi tavallis sti cdclHi, 
i tahtaa jo11ekin heiluvalle ruovonkorrellc, anta n tuokion ihallla 
k01neaa mustavalkoista varity ·ttHin, kohottaa kut u~1an ns~i 
)>iiek)> tai )>tviiep)> ja on samassa h_ p~ihttinyt jonnekiu nwvokon 
k~i.tkoon. K~iy . iin~i puulla ja liik ; nwjen kutsuiUi.n t, phcmmM 
ja sulavan1mat kuin wuid u sirkkuj n, kuuluvat alitnisccn ja poi 
kaset vastaavat omalla siriualHi.lin . . 

\ ellaista on kaislasirkun koti Hin1~i kesan pitkti~in. Kun 
sittc poikaset ovat Ui.ydc11e n lentokykyiset ja saapnu sy ksy, val
mistuvat linnut re~keilenlaan lampoisempiin maihin. 1\1utta civ~it 
ne erikoista kiirctUi pi<la, silHi riithiiipa nii1lc ravintoa, ja us i11 
vasta lokakuun lopulla ne hennovat synnyinseutunsa jtitta~L 

Kun pitkan tn.lven aikana ajatus kulkce etiiiseen k vaimcen , 
niiu kernaa ti illoin 1nuistelee tuota pajukon laulajaa ja hartaasti 
odottaa aikaa, jolloin taas saa sen kaussa tuttavuuttn t h Hi. 

Muutama sana lintujen laulusta. 

l 7Jar Jlortliu g. 

Miten Yoimakkaasti yaikuttavatkaan lintujen laulajais t 

varhaisena aamuhetkena luonno11 ysUi.vLian! 1 t viela vuotecs-
asi, venytteleikset ja olet kahden vaiheilla, Jwustako vaiko jatkaa 

makuuta, 1kkunat ovat sulj ettuina , uutin1et alhaalla, on hlljaista 
ja rauhalli. ta, kaikki nukkuvat, ainoastaan hiiret hiivisk 1 vat 
viileissa kesahuon issa etsien poycUi.lta pudonneita murusia. Mutta 
sitt teet rcpaisev~i.u paatoksen, pukeudut, kaivel t csiiu nmuta.
man piparkakun vatiksi, haet kaukoputken, n1uistikirjasi, liuni
pi11iu ja ri nnat ra1 pusill . Raiti · m tsii.n tuoksu tayttaa ilman, 
aurinko on kohonnut puitten latvojen yli , sutnu laaksossa hiilv -
nee ja lintl:Jj n lauln pulppuaa sad ista . uista vienosti, ointuisasti, 
hurn1aavasti. J a aanet, jotka korvaasi sattuvat, misUi tule at 
ne, luuletko voivasi saada niista seh•aa? Kaikki nu sri-sri -sri , 
tshatatshata, fui-fui-fui ja mon t muut tiiinet, kanuattaako vaiYan 
ottaa.niista s lva~i? Kannattaa toki, ·i tuota mikaLin sen ~uur ·ru-

. paa tyydytysta, kuin lintujen hmlun tutkimin n, mutta mikati11 i 
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my C>skaan ole sen pohjattomampaa, kuin tiitn ~i tutk1musa1a. Ala 
luulekaan, etUi voi it oppia kaikki lintuj eu ~i ~i. net kirjoista tai etta 
ulkona luonnossakaan tutkhnalla ko ·kaan tays1n niita tajuat tai 
osaat merkita paperille niin etta n1uutkin niita y mmarUivat. Saat 
kuten nmillakin tutkimusaloilla huomata kykysi rajoitetuksi, 
mu.tta siita lmolirnatta tehcHi. voitavasi ja olla t yytyvainen, jos 
voit kantaa kort si yhte1seen kekoon. Silloin tulee sinulla olla 
joku erikoinen menetehn~i, koettaa sita parantaa ja loyta~l tyydy
ty ta sen kayttamis ss~i. Hika ole n1ahdotonta , etUi keksit jota
kin uutta, joka kiinnittaa muittenkin n1ielta kuin omaasi. 

Paras on aloittaa tutkim.uksensa lukemalla A. Voigt'1 u Ex
lwrsionsbuch zum tudi~tm dcr Vogelst-immcn uimista selventavaa 
t eo ta ,> josta Saksassa jo on ilmestynyt 8 painosta, sek~i hauen 
mnitakin tcoksiaan, kutcn vasta ihnestynytta lVa sservvgellcbcn, 
cin Fiihrcr z·ztm Stramlc. Luotcttavarnpaa opastajaa kui n prof. 
Voigt tuskin le>ytyy. Han on kehittanyt ~iauien merkinnan hyvin 
pitkalle; han vctoaa omiin nake1ny ksiin) siteeraa muicl en havain: 
toja hyvin varovaisesti, ainoastaan nnmtanden smnoin ajattele
vien ja samaa harrastavieu. Han on jo 70 vuotias vanhus, mutta 

· tck e ed 11 en retkeily ja ja kcrtoo mieltakiitmittavalhi tavalla) 
m lkeinpa nuoruuden innostukS: lla, naken1y ksHUiu ja kokemuk
siaan luonnon suuri sta laulajaisisia. Ei ole yhtaan soratianta 
hanen yksinkertaisessa esitystavassaan, ja kuitenkin se vaikuttaa 
intomieliselta, i1man etta liikasanat miss~Uin hairitscv~it kokonais
vaikutusta. Mutta en tahdo y lisUUi lii ak j prof. V:n t eoksia) sc 
joka on huvitettu lintututkimuksesta, etenkin atinista, J1avaitsee 
pi n etta ne ovat vcrrattomia oppaita. ]·:Hin tule k~iyttamaan 
retk ilykirjaa luotettavimpana kasikirjanaau ja alati yertaamaan 
omia havaintojaan Voigtin kirjan aarteisiin. 

Kun ny t kayn esittarnaan men telman nuorille liutujen tut
kijoi11e, keh itan heita aloittantaan tutkimuksen a luonnon hel
massa jo talvella. Silloin on v rrattain vahan lintuja ja edelly
tykset ppia tunt 1naan nmutarnien lajie11 aanet paljoa suurem
mat kuin kesalla, jolloin kuulee niin monta aantli yhtaikaa, etUi 
on vaik a kiinuithia huom.iotaan johonkin erikoiseen la jiin. 'l'at
v lla tarjoavat tiai set kiitolli s n tutkimusaineen . Kuunt lehan 
talitiais n 111 ninaisia ~HinHi ja koeta m rkita niit~i muistii si! Sil
loin taytyy turvautua sanamerkintoihin ja kirjoitta, csi m. t 1 t t i 
f y y- tit t if y y- tit t if y y- t itt if y y- tit t if y y tai t i 1 i
f y y-t it i f y y- t i 1 i f y y. Mutta lis~iksi on pantava huomiota 
rytmiin, jolla eus~nmainitussa . akecs ~i. (kaksi lyhytta, yksi .pitka 



ll fuutama saua lintujen laulusta. Gl 

on korko eusi tavulla, jalkimaisessa taas Yiimeisella. MerkiUian 
sii. tittifyy ja tilif)ry. Edelleen on kiinnitetUiva huo111iota t tn
poon, joka edellisessa on legato, jalkimaisessa allegro, kohoomatta 
kuitenkaan nmstatiaisen presto-esityksiin: p t i p i~p tip i-p tip i. 
Mutta huomatkaamrne toki, etta lausumauune tittifyy ei n1issaan 
suhteessa vastaa talitiaisen laulua. Lukija lausukoon sen luieli
kuvituksessaan tai ,viheltakoon tuskin kuuluvasti, silloin han saa. 
paremman kasityks n linnun aanesta. Paperilla voimme havain
nollistuttaa sak en nterkeilla .. , •· -, j. n. ., jossa piste 111 r
kitse lyhytUi, viiva pitk~iveteisUi aanta. Kun on kysyntys tali
tiaisen aauestli, voidaan se m. rkitii tavalliselle nuottipinnalle: 

,__.!L .._ .._ • .._ .._ .._ .._ lianet voidaan 
qr: ~ ~- t~-· - -~ - D- -·-r· - . ~ - -·- *) . .-: _ __ _ __t...:: ==- ==-==t== --=--=-~--= , n1aarata aam~ 
.: -:: -_ -.- -- ----- --- ----- ·- pillilla - tok1 

jonkunlaisella yarovaisuudella, ·ilia lintujen ~-ianet eivat aina 
ole puhtaita ja intervallit vastaavat ainoastaan osapuille n 
nuottijarje telmaa. 'l'alitiainen laulaa · monta 1nuuta savelta, 
nena-aanisesti p i k- p i k-p i k . . . te1npo allegro tai paremmin 
peipposen tapaau r u i k-r u i k-r 1f i k. Nama savelct kuulin ensi
nlais~n~i. aurinkoisena p ~iiv ~ina tanti vuonna helmik. 2J:na. Se oli 
oikea<ta riemulaulua, hynmi auringolle. Kun olemm oppiu et 
tunte1naan tali6aisen eri talvi~ianet - huon1aa etenkin k:iheau 
uaura.vau t r a r a. r a r a - , kuunn lleet niita yhati uudelleen ja 
teJm,eet nmistiinpanoja seka siln1iamn1e etta korviamtue varten, 
on mi lenkiint01mue tlaiseen kesalla sita suuretupi, etenkin p salla: 
saamn1e havaita etta silla on uusia aania niiclen lisaksi, jotka jo 
tunn.ennne, etta !:3C p~ii:isttia hatahuudon p san a Hi.h isyydessa; 
1ncrkits mm.e ne ja kirjoitan1me paraan taitomnte 1nukaan, ja pian 
ol mme oppineet tunt maan talitiaisen suruis aan ja iloissaan, 
kuull et sen kutsuvan poikasiaan ja ehkti vieHi p~Uistavan n uita-
kin a~inia eri tilanteissa. . 

. 'ralviliunuista on kiitollisimpia tutkhnusaiheita punatulkku, 
joka j aamuhamyssa viheltaa vieuoja urkua~inHUin: d y-d y, d r :, 
d r y , d y-d y ( ss4). Ke 'aiilla kuul e 'punatulkun laulavan yksin
kertaista mutta kaunista lauluaan: l s hid h u d s h tt ~,, 
(d 4 ;:- h3 tai ci s >- b) , tnika toisinaan muistuttaa punasiir ira.staasta, 
toisirw.an taas kottaraiseu hiljaista pakinaa. lVIielenk:iintoista on 
·tutkia .nwlernpia sukupuolia rikseen, to leta aanilaji eri ilmoilla 

7 rn . 
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Yhdensuuntaisilla Yih·oilla = merkitsen punatull.:-u ll le
veata kaksoisaanta - minka voi saacla viulusta kahd lla kielelHi 
yhtaikaa . Vi la s h·empii.i kaksoisaania saa kuulla hippi ~i.isen ja 
monen mnun piHist 1 van. Hippiaisen kutsui..Uini on ~ r i-s r i
s r i- r j ~ - .- . toistettuna k rran tai useammasti. us im
miten monta k. rtaa ja nopeasti. Se on harmaalle paarmalinnul
lekin ominaista, nmtta hippiainen i·hintelee he]p~\mrn~isti kuin t llma. 
Sill a on sitapaitsi vi no laulu, hieno kuin1 yyn: ( .. J..: ... ..:...__ ~ .. :. .. ~ - - · , 

tai sanoin (titi) tit it i pit it it i pi j. n. c., tempo pre to 
Ja kukapa lintujcn ystavii ei olisi hurmaantunut homi>tiaisen 
kevatlaulusta, jota saa kuulla jo aurinkoisena h~lmikuun pah·ana: 
p i y y-p i y y-p f y y .... , , , , .... , , toistettuna parikymmenta. k~r

taa ja enemtnankin, - puhdas vihellysaani g·1:ss~i. alcten siita :~Hin , 

toisinaan yksiaanistii vihellysta: p i i-p i i-p i i - - ___ -
g4:s a tai jonkun verran alenevaa, ikaankuin ,. rhottua . len 
kuullut Hita ihanaa kev~itlaulua tempo allegro-nwderato: ssa, toisi
naan enempi legato:ssa. Voisi tuskin olettaa vaatimattoman homb
tiajsen paastel van nwisia sav lia, linnun, joka mel kein ai aa ihnai
see olenlassaolonsa yksitoikkoisella t i t i d s a a cl s a ads a a. 
Talvilintuihimme kuuluu edelleeu toyht6tiain n, jouka a~inen voi 
iln1ai. ta t s h r r cl t t. 1\futta tamakin tiainen paa taa yksin
kertaisen sav len: t i t i tit i t s h r r d t s h r red e ja tit a
tats hi tai f i r i d i rid itt, nopeanunin kuin voi lausua. 

Paitsi tiaisia ovat kaikki tikatkin kiitollisia tutkittaYia: palo
karjen pirtea k r k r k r k r k r k r ... tai kuherrusa~inet k u i k u i 
k u i k u i k u i k u i tai pitkaveteinen pistava ki 1 i i i i i' , jonka 
se paast~a laskcutucssaan puun kylkcen. 

Enta niin tavallinen lintu kuin varis! :Miten ~ilykas ~e on
kaan, mite~1 111 nella tavoin se liantaa! Ahdistaessaan peto11ntua 
on atini kuin -vatsast~: n1atalaa g r.g r g r, kuten koq in. ·Mutta 
korppi aantel e koltneviivaisen d:n, siis korkeassa aanilajis a . J a 
kukapa ei oli i kuullut harakan hatnypuh lua, nau rua j. n. c. 

Mutta ~ vi.it joutuu ja sen mukana saapuu uusia lintula jeJa, 
uu ia laulajia. En imaiset ovat kottaraincn ja leivonen, jotka tule
vat m.aalisknussa. Mutta katsohan vain, tt t sckoita 'nsimaisia 
p ipon sav lia puukiipij;in laulun patkaan, jonka kuulc jo va rem
minkin. S laulaa sen iloisesti ja pirte~i.sti 111. ts~in katko ·ta nain 
titi t i tit it i titituitt _ ~ ... --.J ja p ippo ·en sa vel aa u ein 
m lkein saman 1 iman, n1utta onhan se toki r ipasta ja paljon 
voituakkaan1paa kuin puukiipijan laulu. Sitt n saapuvat huhti
kuussa punasiipirastas ja punarintasatakieli, toukokuus:a monet 



lltti•aintofu ll'lll/.l/Sfosta f.outolwn ulk t>Sallnilu. 
---------- --

kertut, ja kaikki on tutkittava sibi mukaa kuin ne saapuvat, p~Hi~·

h·yset, telYapa~i kyt, ruisraakka, kultarinta, kuhankcittaja. . .. 
Mutta o1ipiaksemme niihi. kaikkia tuntemaan, \'aaditaan vuosi
kausien uuttcraa tutkimista cnsin yliopistou lintukokoelmissa. 
sitten nlkona luonnossa, yksi tai muutama. bji kcrrallaan retkci 
lyilHl , ja nmi~tiinpanoja laulusta ja ~i~ini sUi l\Ierkitsemistapammc 
varmistuu ja merkkien luku li saaRtyy, pcipon Yiserrysta mcrkit-
semnle esim nain: - - -·-.. -·-",- . Puna.rintasatakielen di.r~Utteleva1 
kelloaanct nain: ...... _, __ ' metsakin·isen laulnssa \'aatii t s h t s h
t s h ja 11 i ita-hi it a-f u i-fni i-f u 1 i if u iii tiimmiiisia merk 
kej~i f••··~-~,./ ..... / / j. n. c. 

Kun kcrran olemmc paassceL niill pitkalle et.t~i Yannasti cru 
tammc cri 1ajien aanet, \'Ol11l111C lllCllC ·tyksclla jatka:t Saammc 
silloin ha.\·aita, cttci mikMi.n tilaistms 1nene tncilta htiomaamatta: 
joka kerta kuu lajin kuulenunc, on meilla syyta tehd~1 ntnist iiu
panoja, joilla on 1nerkitykscnsa lintujen elama~i kosk vjssa tic
tcellisis · ~i julkaisuissa. Aputieteena on liutnjen laulun ja aani n 
tutkimisclla epailematUi. tnerkityksens~i., n1utta itseniiisena tut
kimusalanakin 011 se tarkea. Onpa. tehty tieteellisifi. tutkimuksia 
taitcen suhteesb liutujcn la.uluun. J a samoinkuin i luniscn ki 1i 
jn laulu ilmaiscvat siclullisia kykyj~i. <m lintnjcnkin kleli ilm aus 
1H:itten ~iin:·llisten olentojen sielurl:im~isth 

Havaintoja linnustosta Laatokan ulkosaarilla. 

Kirj. JlmCfn: Hilden. 

Kes~ilHi 19:20 tein Societas pro Fauna et Flora Jc'ennicaJJ sti
lleudiaattina lintn tictcellisen tu tkimusmatkan J aakkimaan, l,aa
toknn Karjalassa. TallOin tarjontui ntinnlle tilaisnus tehcla retki 
taatokan nlkosaarille, jonnc paasy muuten on ~in~iisisUi syista 
hyvin Yaikea; rctki oli sitakin miclenkiintoisempi, kun saarct tois
taiseksi tleUi.akseni m ·at lnonnontieteellisesti 1uelkein tntkimatta. 

Kcs~i.kmtn kohnantena p~iiYiina Hihclin vfi.nrikki A. K r i s
top o ,. it z'in sellrassa 1natkallc. Pysahclyinune ensiks1 \Vossi
nan saarellc, jo ka sijaitscc 11.. !i pk. Lahdenpohjan satamasta Jraak
koon p~i.in. Saari on ~{- It km. pitki.i ja n. kilometrin leYvin n . 
Sun rin osa on llf\'rfillu.s-tyyppiin knulnYan kuusimet~an pcitoss:1; 

• 
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ainoastaan pieni osa on niittya ja \·esiperaista tuaata; 1n< jnitse
tnista ansainnee myoskin, etta saarella on pieni luostari. Lin
nusto oli erinomaiscn rikas; en nmodostivat seuraaYat J.a jit*): 
Turdus pilaris 

iliacus 

Ruticilla Phoenictt1'US 
Saxicola oenanthe, 2 paria 
Pratincola rubetra 

Sylvia salicaria 
Sylvia cinerea 

Phylloscopus h och ilus 
Parus cristahts 
Motacilla alba 
A n th us trivial is 
Embel'iza citrinelln 
Pyrrlwla rub:'cilla, 1 pari 

Fringala coelebs 
Corvus cot'n ix 

Phalac1·ocorax carbo 
Sterna h intndo 

kl areca penelope 
Anas crecca 
Fuligula juligula 
Oidemirt jusw 

Lnrus canus Clangtt la glaucion 

argenta fus,2 -3 yks. H ardda hiemnlis. 4 - !) yks. 
Pica pil'a 
Lanius colhtr?·o, 1 pari 
kfwcicapa g1•isola, 1 pari 
1\ !uscicapa atr1'cnpilla 
Dryoropus martius , 1 pari 
Tri11goides h)'po!eucus 
Spatula clypea ta 

Alergus merga n ser 

serrator 
La1'us fu scus 

Gavia arctica 
Ccpplllt s grylle, :2 -:~ yks. 

·~ ) J ollei nimen jiUkcen ole maini ttnna lukum~ii:ira " , oli lin tu saarelL-t _rlci 
nen tai vcrrattain ylcincn. 

• 
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Neljantena paivan~i. kes~ikuuta, illalla, 1ahdiuuue \Vossinasta 
.Mokerikkoon, joka on n. kilometrin pituiuen, melkeiu alaston 
kivikkosaari ; ,·ain saa·ren kesknsta sa kasyaa jonkun Y rran koivn
ja harmaa1eppadic1akkoa, jonkossa jokunen korkeampi manty. 

Linnu ston kokoonpano oli seuraaxa: 

Uut ic illa phocnicums 

Saxicola oena11the 
· Sylvia salicm·ia 

cinerea 

PhJ,.lloscopus truchil11· 

.\fotadlla alba 

.-11Lthus trivial is 
Emberiza c itrinellu . pari 
Fringilla coclcbs 
Dendror j>us 111iJJu1. l p a ri 

Caprim ulr,/15 t uroj>tll'll,, 

yks. 

Syrm'um laP/'.C>11iCUm, 2 
yk'-' . 

Gms £; 1 11 , muut.torctk. 
Tla nnn topus us/ Ja !e{;/15, 2 

yks . 
TotaJIIIS littm cus, 1 p <tl'l 

Tri11goidcs h)'pu!t uctt<; _ 
.1/arlictes P11f?1/({X, 4 - Gyks. 

Sc(l/,,pax 1'/IS/ icu la, 1 pari 
Cygttttscygnus, m uutto rctk. 
!If areca penelnf>e 
A 1ws r.recca 
Oidem£a jusw 
ll1crgus werg1tl l c1 

Sterna him11do 
Stcma mncntm 
l .rll ·tt s ra 1111 '> 

'' jlf'i[/l'i 

'l'ntkittuani l\Wkerikc>n Hihclin \'iicl 'nte11 h p ~ii\·~ina kesakuuta 
p ahlltmatkalle, jolloin , i ·untett11aui J alajaa ja Kukdn saar t, 
pysi'hdy in yahaksi aikaa Heini nmaall . Jalaja nayttaa ol nut 
nimm~iks enm tsan pcitUimMi, kun taascn Kukri on ko rkea kallio
aari; Heinisenmaa11a m·at 1 hti111 els~it parlwasta p ~iastU \·allalla. 



lfo vuill/l)jo Li ii JIIIS/ns/t l .uu tnflull lllf{o,o nrillo. 

Viinte1nainitulla saa.rella tapasin eraan K u k k o nimisen kalas
tajan, jolta sa1n 1ntmtamia tietoja linnu. tosta Kukrilla ja Hei
nisenntaalla; Krist o p o \ ' it z'ilta sain taasen tietoja J alaja 11 

linnnstosta ; lteicH.i.n tieclonannoistaau n1ainitta.koon hissti miclU
kiinnitta,·i mmat: 

I 

Chelidouoriu urli/.CO , l\tlmtbmia pareja pesi c riiiillii vuon·ns(·in ~im ii ll i i Knkrill <~ . 

f>mul1'on hrtliai·lu s. Yksl pari p0si Jalajnlln. 

Nvcterr scamliaca oli csiini.ynyt vcrrattain yle i scn ~i ]w,·iittalvcll;-t Hl20 hukrill :t 
ja lldniscnmaalla, olipa mnutamia ja~inyt kes~iksikin 1\.ukrillc: . 

Ccppltu s Rryl!c pcsii harvalukuisena ]alajalt1. 
A lr11 tordn pesii lukuisasti J:-~lajalla. 

I 

Kuten yllaol evista 1n etteloista kay ilmi , tapasiu Laatokan 
ulkosaarilla 11 seita tyypillisia n1erilintnja: Haematop·us ustraleg11-s, 
l\!fachctes pugnax, Phalacrocorax carbo, Lar·us argentahts, Ccpp!ws 
!!,YyUe ja A lea tordo. .1\Iahclollisesti saa Hima seikka selityksew:>~i 
siitti, etbi Laatokka laajoine ulappoiucen ja kalliosaarineen nulis
tnttaa Itameren lahtia, joissa naita merilintuja aikaisemmin on 
tavattu pesivin~i. Kuitenkin on UllHi ilmiolla ~ · mtn~irUUikseni 
syv mmatkin syyt. Laatokkahan on kehittyuyt Yolclia-merestii 
ja jaakandeu jalkeen kauan ollnt snoranaisessa ~-hte~·ctessa meren 
kanssa, jolloin pnhdas n1ariininen luonto sielhi oli vallalla, mik~i 
vielakin s1.111 rin piirtein katsoen on sailynyt. Kyseessii olevia 
merilintuja ei siis Laatokassa ole pid etHiv~l Jihlp~iisinii vieraina. 
vaan ennemminkh1 ovat ne ymmartaakseni kasitettavat relikti
cliiimina ja muinaisiin olosnhteisiin dittaavina muotoina. Ana
lo ginen tapaushm1 on nisakkaiden jonkossa kiehknraishylje, josta 
J ,aatokan eri stytty~i on kehittynyt maantieteellinen varieteetti; 
m~· os kalojen joukossa on vastaavanlaisia ilmioita. 

Erikoisesti ansaitsee ntainitsemista merimetso, jota aikai
:-;emmin on meillti tmTattn pesivana vain Pohjois-J aan1eren ntll

noilla. V. I 016 jnlkaisi utaist. R. P a ltn g r e n kirjotuksen 
>>Storskarfv n, Phalacrocora'x arbo (L.) h;i kande i Finlaml_>) 
(l\1 ddelanden af Soc. pro Fanna et Flora F nn. H. ft3.), jossa 
h Li.n n1aiuitsec, etta n1erim tso on aikaisemmin pcsiuyt K11krin 
saarella. Kalastaja K u k k o kertoi minulle kuitenkin, etta 
laji ei enaa siella pe i. Itse tapasin seusijaan u seita yksiloja \Vos
sinan ulkolnodoilla, jot n laji nayttaa etsine n itselleen uuden 
pesi1napaikan. K r is top o vi t z'in ilmotuksen n1nkaan oli sa
nlassa paikassa aikaisemmin k vLUilla loyd etty pe·sa, jossa oli mn
nia. -- 1\tlainitsemista ansaitsee vieHi Lapin tEra; aikaisentmin on 
la.ji tava ttn p sh·ana Po hjoi. -St10messa ja siella taalla meren ran-



l.) 'Sc' "iclc 11 l itlu o llf ,> klil t 11 f lf ,• lll t >> ll h i <l •li. tll ill lll .t tt ll ll tdt> l! · •f> pitll lll ill 'li \ t f . .j'j 

nikolla. .:\yt tapa.sin su uren yllteisktt1111an lintuja er~i~Uhl suu 
rella h10clolla :1\Wkcrik<)n td kopuol ll a: kaksi yksi l ii~1 ~aatiin am

mutu ksi. 
Lopuksi mainittakoou , ctb1 niiiUi llli lenkiintoisia lintuy 11-

dysknntia Laatokan ul kosaarill a uhkaa ::;uuri \ ':tara. Saarilk 
iiskettiiin majoittn nnt sotayi\ki , ampumaharjoituk~ct y. 1n. m·ai 
l)miaan hiiiritsem~i ~in nnit~i cnncn niin ranlwisia alu ' ita ja kar
kottamaan linnu t s ielU1 : li enee 11 ~iin olleu vain ajan k~ ·syn1ys, 

1nilloin linnut h ~h· ihY iit ny kyi sil tii olinpaikoilta~m. 

Lyseoiden lukioluokkien luonnonhistorian ja maantiedon 
oppiennatykset: 

Kcs~ikuu ssa 1 H20 kokoontunc(;n kuud e nne n y lcisen opcttaj<l 
kokouksen 1uonnonh istorian ja maa.ntieclon jaosto a:ctti komi
tean, jonka t eht iiYaksi j ~ii laatia e lldotus luo nnonhistorian ja maa.n
tiedon lukiolqokkien oppimaariks i. Komitca, jonka pnl!c njoh
t a jana on ollut koulunett\'OS E. J. Budden ja jn scnin~i y liopcttajat 
Hj . Schulman ja K. E. KiYirikko sck}i lehtorit A. Nordstr<)m ja 
P . Krogerus, on, pohdittuaan k}·!-lymyshi, laatlnnt scu raavan ylcis
piirteisen ehclotn ksen maini tniksi oppimiifiriksi. 

VI LUOKKA. 

Kasvioppia: Kas,· ianatomi a a ·p ka s\·ifysiologiaa 11aajcn nct1 u Ja 
:1yYcnn tty oppimii~ir~\). 
Ka.s,·ien snllcle ymptiri stoi)n s~ . 

EHi.inoppia: EHiinrnumiin solut ja :olukot. 
EH1 intcn suhc1c ympi1ri stiiilns~i. 

Palronto logian p~iariirtc ' L 

Maantiedetta: Laajenncttll ylci . manntictccllinen (,J>J>lllliiiirii ( 't tt -

p~Uissa f~r ys illi sb mnanticdetta) . 

VII LUOKKA. 

Kasvioppia: 1( as,·i maa nti c<lettii. J..: :1s \·ien li sih nt ymi n ' II F' k ,_ 
hitys. 



!)8 Lyseoidcu lttkiulu okkien !ttmmonhistoriun fn JJt ur1uticduJ1 uppicnJu7tyksct. 

EUiinoppia: EHlinmaantiedetta. Ehi.inten li sa~intyminen. Ent
hryologian ja , ·ertaile,·an morfologian 1~aapiirteet. 

· Kehitys- ja periytymiSO] )j:i. 

Maantiedetta: YlHimainitun eliotnaantieteellisen oppitnaaran ohella 
ilunismaantiedetta. Koulun oppimaar~in paakoh
tien kertausta. 

VIII LUOKKA. · 

Luonnonhistoria ja maantiede: Eclella bpikaytyjen oppimaanen 
pa~ikohtien sy\·ent8xtUi kertausta . 

Kas\·ianatomisen ja Jysiologisen kur:::;s iu pi.Hipiirteet on ko
lnitea a jatellut lapikiytavan keskikoulun ylimm~illa luokalla. 
J-•:usinunaiselhi lukioluokalla laajennettaisiin ja syYennetUiisiin 
Uitn~i oppim~itira n1. 1n. oppllaiden suorittan1ien toiden ja harjoi
t usteu Yalityksellti. 

Yleisn1aantietc n on kontitea ajatellut alotettm·aksi keski
kou1un y lintmalla luokalla ja jatkettavaksi alirnmalla lukioluo
kalla, jolloin paapaino pannaan fyysilliseen maantieteeseen ja nlaa
pallon kehityshistoriaau. 

Katsoen siihen, etHi nykyati.n k Li.yHinnbssa oleYat, lukio
luokkia Yarten aiotut biologiset ja maantieteelliset oppikirjat osaksi 
m·at laaditut nyk yisbi suurempaa lukioluokkien tuntimaar~\~\ siJ
m~UHi.pitacn, on komitea arvellut, etta opettajill a tulis i olla ,·apaat 
kadet kaytta~i naiEt opp ikirjoja valikoimalla ja lyhentamalla. . -

~ojautuen y llamainitun jaoston paatokseen, kehoittaa ko
ntitea luonnonhistor1an ja ntaantieteen opettajia ennen tulevan 
toukokuun lO paiv~ia lahettan1~Ui.n kontitealle lausuutonsa ylla

::; itetyn suunnitelman johclo~ta osoitteella: Lelttori R. Krogerns, 
Anuankatu 1 :~, H elsinki. 

Huhtikunssa 1021. 

KomZ:tcan puolcstn: 

K . E. Ki,·irikko. R o 1 f r ro ger u ::;. 



Pienid tictoja. 

Pienia t.ietoja. 

v ;\ITA:\" LLNTU]El\li\IE RUNS:\UIJES'L\. 

Scnraavassa c~itcttii.vii. pieni tutkimu s on suorit ' tiu 1\:c~ki - JLi.mecssi E r i i. 
j i.i r v c n . pitiijibsa. Ling lmii.v den sunrcn J.makkoislahdclm an Enon elan ran 
nalla on siclti. pi cni lcht cvi.i Kotinicmen ni emcl<e, jonka kainalossa sijaitsec sanlan 
nimincn uuti s,·i lj clys . Tutkimu salu c on sunrclta osalta 1\ivi]d;:.operiiis tii. 11110rta 

koivikkoa , v iihiin pcltoa ja niittyii.; yhtecnsii n. 10 ha. E sitcttiiviil numrrot p<'ru :--
tnvat paikalla-asujan 1\ustaa L ehtiscn ja allckirj. havainnoihin. 

T< 's:i lli.i. 1!)20 pesi m ainit11lla alucC'Jia cri lintubj cja s ' tH<.tavasti: 
Pcipponcn (Fringilla ror>lebs) 19 paria , mustankirj:wa paarmalintu (Jl !usu 

capa atric.) G, riikiittirastas (T1trdus pilar is) 5, unnilintn (Phyllosc. t1othllus) 5, Jwlta
si rklm (Ernher£za cz'trt'nelln) 5, kivitasku (Sa,.dcola ocnanthe) 4, h annaa paarmalintn 
(Ahtsc£capa gr£sola) 3, sinivasti (Motac£lla alba) 3, m ct siikirvincn (A tztlws tr£v1'alis) 
2, Jchtokerttu (Sylv ia, salicarirt ) 2, lcppii.lintu (Rutidlln plwel11·wrus) 2, taliti <li nt·n 
(Parus major) 2, homotiaincn (Pams brJYcalis) 1, kcltavi:isti (Bud)'tes fla vus) 1. pensa::.
taskn (Pmt£ncola rub<t ra) 1. lepinkiiinen (Lanius colhm'n) 1, tynnyrilintu (Pk\'llosr. 
rufus) 1, vihre~i.kerttu (Pky llosc . siMlntor) 1. varis (Corvus cnrnix ) 1, kuhank<:ittiij (\ 
(On'ohes galbuln) 1. kiienpiika (]ym; torqut'lln) L kyyhhynen (Colmnha palumlJII: ) I, 

peltopyy (Perdix perd?';r) 1, tecri (TetrM tctr£x) 1, rantasipi (Tn'11goidcs h)'fJolcurus) 

l. lehtoknrppa (Scolopax rustiro la) 1, tavi (Auas crecca ) l, kcskelo (Mergm sen'ator) 
1. kaki (Cuculus canones) - . 

)Jicmeld<eellii asusti s iis 2!) eri lintulajia ja yhtcensii 7J paria. 1\:okonais
lnkumiiii r~iks i tulcc sitcn koko alucclle 150 kpl .. mika h a. k o h t i t c k c c L 5 
1 i n t n a. T~iti.i runsauslukna on piuetti:iva meidan maassarnmc huomattavan 
suurcna. Vcrtauksen vuoksi ma.inittakoon Hattubn Jchtomet. ikl•o (L. Y. HU 6 
N :o 5), jonka rnnsausluku viitatun tu tkimuksen mukaan on vain puolet ~dellisesti.i. , 

Tcn·ohm sekarnetsii-a lucell<t (L. Y. t9l7 N:o G) E . l\1crikallion mukaan tulec run
sauslnv11ksi ha koh1i 4.4 ja Knolajiin·cn lnm simet!'- i ss~i n. 1 ,04· Viimcksi mainitnt 
luvut ovat hyvin l:1ajoi lt a tntldmu salu cilta saadut ja sitcn chkii jonkin vcrran to
d ('llisuntta picnemm;:i.t. -

I<otini t>mcn lintnn.Jnsantccn on y amw::wkin suures ti vaikuttanut so erityi
ncn suojelu s, lllikii. siPllii on lin tujcn osaksi tullut aluccn omistajan m aanvilj. K . 
Lchtisen toimesta. T~im~l. syrjiiinen niemckc on siten oivana csimerkkini s iiHi, 
kuin){a ihmi '>cn ymm ~i.rtiiviiincn Jnonnon snoj elus voi snnrcsti rikastnttaa ympiiris
t6n luontoa ja sen vichatt~i.viiisyyWi. 

TiiydcnnykscJ.; ~ i delli sccn csiUi.n vi Hi scuraavan lintutilaston. 
Kt>s~dlii 1\)20 a~usti kesamajallam Kangas a 11 a Uingclmiivcdcn ran 

na11a !'i.iaitsevan Piiiv ~irint en Jmvilan alucclla 2 ha a la lla scurjl.avat linm1t: 
Afuscicapct atricap. ;) paria , :lfuscirapa, gr£s.:; la 2, 1\lotacilla {(lba 2, Tul'du 

pilan·s 2, Phyllosc. trocllillts :.!, Frint; illa rnclcbs 2. Sylv ir1 snl£cm'ia 2, Emben>a citl'1·
nella J, Autltus triviahs 1. J ynx torqttilla J, Phyl!osr . $i'vilntor l , Ruticilla plwt·m·c. 1, 

Erithaws ntl,ecula 1. Turcllts il£arus t , l'{(nt s mair r 1, Dnzdmcnpus m£1!o1' 1, Trin
goides !typ.J leucus 1 pari. 

Yhtc<..•n s ~i. -; ii s 17 t·ri lajia, lwlw luk11m~i.iirii 54. kpl. 1I c hi a a r i :1 k o h t i 
saadaan ~i i s 2 7 k pl. -- Seli tyl, s~.: J, s i w :1ini1 tnkoon, d tci kysymyksc"'f'ii. ok snin -



no 

kaan rnikaii11 luonnonvar:1inen alue, vaan loylyi l111vilan pui st ikos.sa. 11. 10 erilai::;ta 
linlllpf,lll't<iit. U sc·at nii:-:Ui. o!iv:1t ~1suttuja, niin esim. muslankirjav<ul paarma.lin 

nun kaikki pesii.l (;:) l<pl ) olh·at niissa . Kun 11aikka luonnonkin puolcs la ( Ill rellev~i 

]lltisli kl<o 

\'iiht )'\ 'iiI . 

j;1 r:111ll :dlis<'ssa S l' nclus~:-~. 011 ymmii.rrettiLvii.ii, ctUi. linnul sil'IW. h y,·in 

E . /\' (irki. 

Huuhkaja ! Bul1,J bubo) h ii.Yi;-;i El·iij iirYCn 1\.ypcr~i n vuurdta. , . , I !Ito. 

Silloin liiysi its . 1\u s taa Laakso huuhkajan pl".;iin p o ika.sint.:c n, jotka tappoi Uluulalllatt 
markan rahap a.lkki on houkuttclcmana. \ ' iha.inL' ll cnwlintnkin oli sa.apuvi lla, jnll

tulllatla kuitenkaan pyytiij iin saaliiksi. ·- T ii.111 iin jiilkeen c: i huuhkajan hullltilua 
ok ..;cut!ulla kunltu , v:tikka sc siihl·ll asti oli tuttu , joskin pdoittav<t ii iini Kyprritn 

y' lll p ii risWllii. <~ snvtl]('. E. l\t/1 ki. 

Maakotka (rl.quilu chrysaiftus) t aasc n <tlll lllltltll T cuvalla viim ~.: JOnlukuun 

to p :n ii. T ii.11ti o li kolmas kotka, joka T euvalla nyt hi.hivunsina on ammuttu. 

Toincll <lllllllllttiin Jnarraskuulla HU~1. ( 1\: olmanncn ammnnta-aikaa nyt en mu ista .) 

\ 'iinwk:oi ammuttu kapp:1.1c on suu rin , kuule m<tn mukaan y li sykn s iiven Jd irje..;t ii. 

h l i<;Cl' ll. \'errattain laajal V a ll ion mdsiialncd uvat varmaan syynii s iihc n , l' t Li 

t ;imii llarvin<tinL·n lintn k a t s oo 111 ~1hd o lli s(' ks i asl'tlna m<tinitun piti.ij ii n almx· lk. 
Toi\·otta\'<1 \ '<t illl oJi s i , ctt~i t ~im ii sauwin kuin muutkin harvinaisunclC't pian r ;ltilJOi 

t <' fl :l.isiin . ennl' nk11in SL' kokonaan p iiiis(·e l1 ii.Yi ~i.m ii.iin. 

f. Scppd, 

Kivikkorastas tavattu Suomessa? Yu o nna HlOO n ii.in kotipitiij iiss£i.ni r cuvalla 
tmdun linnun , jota ihllldcllen uscat paikalb olija.t katsclivat. Jhmcttcly ii hl·r iitti 

e rithi.inkin sen >>korcanpunainem vats<tpuoli ja sin incn pi'i.ii. KuJ.::aan ci ollut ~cl

lais t a lintu<t koskaan ni:i.hnyt. Tutustnttuani sittc myC:ihemmin Suomcn linnustoon . 

en ole keksinyt mitiii.in s cllais bl , jotl'n o nto lintu on pysynyt a ina ~alai suutcna. 

Kansakouluoppikirjt~ani tcin si !Jt,inlinnu ~ta scuraavan mui~tiinpanorr >>v<tt sa korean 

tiilenpunaincn ja p iiii. mu s t a Lti s ini1ll'll , rastaankokoincn lintu .> . Kun sa1uoihii1 
a ikoi !Jin a lk oi scudullc ilrncsty ii kottarai sia., luulin ensinnii. ctb sc o li si ollut pun;"t 

kotbrrainen. :\lt1tta tulll s tulttr:mi sen v i.irc ihin Yliopi-.;lon lintukokodmi-.;sa, huo
lllas in, cttt..:i !:-e sek ii.i.i.n voinnt olla, ja s ihi.paitsi, c ih i.in niitl cn ilmcs tyminen o llut toi

"is ta o.m riippuvainc n. Se lai ll es"iani n~·lc t :ist :i saksaL< is ta taskukirjaa , olen taip•1v a i

n cn n skomaan loyL:int·L•ni "iclityl<scn. Otak.;un n imitt5.in cttb sc o11 1\ [ ollticoln. sa.1n

tilis. Lintu ilmc::; t yi 1;G - 7/13 ti enoilb. c ra:i n ka uppiaan puis loon. Se n~iy ttt o tc"an 

JH:siipaikan etsinti.i lwmmiss<t , sill;\. sc I ' ntcli m. m. rakennu ten paii.tyihin ja nurk
kiin. Vain parin ;_r p :iivan ti lintn niihtiin ja sittc sc katosi, Voisiko todelbkin t iilll ;i 

nil;, mahdollista ? J. Srppfi. 

J(ivikkoras tas , jonka Thian~hm1 vuoristossa nain joka p iiiv ii , un s iks i hel 

pu:; ti mick cn painuva lintn , c tt ii sen kyllii mnistaa \'LJOs icnkin pe r~i s t ~i.. 

Vrtikka Ui.tii lintu a ci vil'h Sknntlin<"~.viankaan ll lai-,s;t ok tav a th1 . en ]>id ii 

Jll<tlltloltoman a y ll iinlev:\;t havaint oa . F. 1\, E. 

Toyhtoleivonen taalla vierailemassa. J .a u an ta i na .i p : n ~i m a a lisk. k lc, 1 ~ 
p.ti,-. n ~i.i n Sornasin ja Brandiin v iili,;eWi j aiilb ka.b i lintu a, jo tka lennos ta p~t ii.t 

t fi.t·n oliv;1t l...::ivos ia. l\faanantaina 7 p :n ii n ii in nc j iill cl' n Korkeasaar c n ja kaupun 

~in viiliscllii ticiW., jossa n e hal\ivat syiitiiv iiii h c Yos<,· n lanna::,ta. Toincn lintu oli 

11 iihtiiviisti i!>ompi h1in toi!ll' ll. Paljain silmin kahoL'n eroitti tiiyhd()n l' p iiscl-



P icnic'i t it:loja. ()1 

v~iii n , mu tta ki ik a r illa niin SL' Iviist i , cUii tu ~k i n saattna n lla ep j il ystiikii.ii n si ihi, 

0 livat ko kysymyk scssii nlc \·a t linnut iOyh tii lei vosia (Galt·1•ida n ·istata). E hkii li 
va t n<' a·nkara n louna istuull'n a ja mi na jolllunu: t· l ii m w ni.i.in va rh a in . 

Rriind ii 7 p :nii. maalisk, 1!)21. I •m· flortfi.nr;. 

Isojoutsen kuolleena jaalla: N uoren . osabi vieW. h arm aapul•u isen, 10 1; 2 
kilon pa inoise n joutscncn (Cy:;nus m usirus) loysi kctunam pu jn Lind berg Hyvi n
kihi.n ascm an lahciscn Rita jii. rven j ~i iilLi. 20. I. 2L Lin h t oii luultavasti k uollul 
kylmiiii.n , koska jiilki Li n i\l.;v i jiiiil !Li . 

./. R. a ilalo. 

Merimetsoja talvehtinut Tammerkoskessa. J iirvicn J<-ta t ycssa ilnwslyi 
Ta,mmerkoslw n a1asuulnll1 (i snurta out oa vcsilin tua, jot k:-t o mit11i. en ruu miiJlm tto
to nsa, vii.rin sii. ynnii o ud onlaistcn lii kkcidcnsa t ak ia her~itt i v~i.t a luksi hyv inl<in 

sun r t a hu omio t a, sill ii. nc jii ivii.t s iillcn Jmlnst1 lemaa n ja ol<•ilcmaan. L uo JillOll 

ti ct ccn tnntij a t h;wa itsivct t ihmeckscc n , ·tUi. t u1i ja l oliva t meri mct soja (Phalacro
corax carbo) , mcren ranniko ill a, varsin k i11 lintuvuo rilla cHiviii lintu ja, jotlw nyt 
jost a kin o ilmsta vi ra ili v:tl <> i s~i.maassa kc~kt>!Ui. tcht a ilt cn j yr inaa j <t siihltul W. va
la istlla ympiiristilii.. Tukicn ka n kealJa pyrstolla r uumistaan n c uscin is1.ni va1 
tc htaan ka t oJl a ja ihmctt eliviit m aai lman m cnoa. On vai1wa san oa, mill a.is(:ll 

muona n koskcn suvn'nto t a rj osi n i\. illc v ierailk, jotka ovat t unncttuj a a hma tt cja, 
mu tta k y lla n P a imtkill a h h'rast i sul<eltc li va t. Tch taan var t ij a tictiHl l<Nto<l, 
etta moni pyssymics ta lv011 lmlucssa on ha ln k ka in !-. ilmin t iiht i1ill yt n ii it ~\. o"t uksi<l. 
Knn ka.u pun gin a lncc lla c i ok htpa a mpua. o\'at linnut sii. i~yne<'t vcrra t '11 kau;u1. 
Niihtaviisti on Jwitenkin jo1<U salak y t ta pi-iiissy t n i idc11 pari in, s ilHi hclrn ilwuJnm 
Lu ltacssa oli niiden lnlnt jo st~ pistmm t :l :c<.'.l l . Ny l<y~\5 n nl'l jii.l el lii cn iift. yksi 

n i11 oa. llt a lchti 81 . Osmo Y.iilt'lti. 

Harvinaisia talvilintuja Lapualla. T nmmikuun 17 p : n ~i kulu vaa v uotta 
n aki lyscola incn l lkka R ohkoncn yks in ii. isen kottarn ise11 n tmtaman sahkopy l
viii:i.n ncn~ ssii. Scu raavina. p~i ivin i\ n ii.l1tiin sama lintn v icki. jonkun kcrran. 

T ammikuun .W p :n ii ampuiva t. nntntam a t. y htei. lw ulun p ojat pelt van'Jtsrn. 
'jost a ottiva t jn1at, nol« tn ja siivct Jwkoclmiin. Allck ir joittamt t n iil · ammutun 

1 innun kokona i snud e~san n. P ;1ri rnuntald n pd1.ovadsta on n ~ihty scu raavina 
p aiv in ii. lentelevi1 n . Vr!i lUisf'inc·n. 

Vaivaishiiria (i'llus mimttus P all.) Oulun seudulla. Oulun suom <t l. lys on 
oppilas G. V. J?entzin toi m innll t.k. 2G p. vah ·n ishiircn , jonka joulnn aikan a oli 

tappannt k otita lonsa. Ala tcmmek scn Martt ihm . riihilad ost a, missii. oli olkin. V il 

jaa 1:iihccn vedct Uess~i. o li sen nn tl<a n a s inne k nlkcutnnu t hyv in nmsaast i va ivais

hiiri ~i.. jo tlca luultavasti olivat v Hja-a mnoissn :tsustan cct. 1\ f<l:-t nv il j . E . Pent zi
nin h a v ;,into jcn mukaa n on Abt mm cJ,scn Ma rttila n t ila lln n ~ikyny t v<tivnish ii 

ri ii jo : 1008. va ikk <t niit ii n remrnin on nllu tkin pa ljon Yiihemm ii.n k nin v ii nH.' 

kulunee na ~yksyn ii. A. A . Pa1'11cla. 

Siipiorava (PternmJ' 11ulflns) am m utt iin v ii nw syksyn~\. O nla isissa piHijit n 
e tc Hi.nsassa K y tiikorven pnolessa . Mn ut <t mia v n osia 1a k a p rin a mmut tiin nii n-
1k a<.in siipior:wa Oul <1 is ten p ohjoisosassa l(iim nla n syd iinmaa.lla . ~l l' t siirnit''-'1 n 
kcrtumush•n m u l<:wn on sc Ou lai~ i ssa h yv in ll arvina incn. A . A. Jl . 



PiHikaUoperhonen Lapualla. Viimc Jws~ini i juhannuksc n scutuvilla sai 
y lioppilas Sannn Hiirsib ],iinni p~i~ikallopcrhoscn y htciskmilnn p ortilta. Se on 
nyt hyvin pr paroitnna Lapuan oppikmtlujcn luonnonti ct. y bdistykscn ;Simp-

siOn>> kokoclmissa. Veli R!lsdncn. 

Siperialaisia sudenkorentoja. Etel~i-Snomesta tnnnetaan , paitsi tava llista 
suurta sinistii ukonkon:ntoammc ("'lesclma juncua J..), si1le kaksi Hi.hi::mknista lajia 
joilla on p ~i~ilcvcncmi scnsii. Etclti.-Sipcriassa, nimithiin Acschna errata Hag. ja Ae. 
maxima H ci kc l, mutta a inoastaa n mutHamana kappalccn a . Pyytiis in hyontcis
kcrii.ilij<Jiclcn pitamaan nait ii. lajeja silm i:i.IW. ja h yvii. ntahtoisesti t oimittamaan pyy
detyt y ksilot tutkittaviksi Yliopiston h yonteismuscollc joko neulaan pistcttyina t ai 
viela parcmmin vakiviinassa t. formalini ssa si\.il y tctty in Li.. T~it ii vartcn mainitsen 
t~i. ssii. nc tunnu sm crl<it , joidcn avulla lajit hclpoinnnin croittaa A!'. juncca 'sta . 

Ae, juncca: cJ' P ii.a lacn T -kuvio lcv cii.vartincn. K csl<imumiin sivuilla olevat 
v inojuovat k ap ahkot, ctumrnaincn y li.iosassaa n so nJ<kencva . S iipicn ctun.:una 
~uoni l\cll crtavii, niid cn· k~i.rkitiiplii 4- 5 mm pitki . Ylcmpicn pcralisalck i<l cn yl ~i 

pinta. sil€'a, alcmpi l'lll'llltniin kuin puolct y lempicn pituudesta. Takarnumiin pihms 
-lG -- !13 mm , takasiiven pitn11 s 41- 47 mm, takasiivcn lcveys 1 !~ 1/2- 1!') 1/2 mm. -
Q Pii~ilaen T -kuvio ja kcsk imumiin siv ujn ovat sek ii siipicn cturennasnoni kuten 
koiraalla. Siipien k~irkitiiphi 41/2 - f) 1/2 mm. Takaruumis kolmannen nivclen 
kohdalta huornattavast i knronhmut. Taka ruumiin viiribipliit picnet j<t cril lisct. 
Pcriilisiikkcct py6rcii.piiiscn aironh van muotoisc t ja hiukan kiertyncct. Ta.karuu
miin pituus 41 ·- 51 mm , ta.J<asiiven pitnns -Hi - -48 mm , t;1kasiiven lcvcys 14.1/2- IG 
nun. 

Aeschua sermta: cJ' J>~i~i.laen T-kuvio hyvin kapeavartinen. Keskiruumiin 
sivnjnovat lcvcihlti)t, c tnm;,im·n t asalcvcii. Siipicn ctureunasuoni l< cll ert~i.v ~i. 

Siipi n kiirkit~i.pl ~i :1 1/2 - 4 11\JTl . pitkii. Ykmpicn pcralisii.kkeidcn y liii)innalla , 
Jiih Wi kiirkcii muutamia picni~i. n ys tyroitii , alempi pcr~ilisn.kc h1skin puott<~kaan 
y lcmpien pituuclcs ta. Takaruumiin pituus 52 - G7 1/ 2 mm , taka siivl·n pihms -1-9 1 12 

, - 51 mm , takasiiven levcy~ 151/ 2 - 11)1 1
2 Jl llll. - Q P~ia l"rn T -kuvio , l\cskiruu 

miin si.vnjuovat ja. siipi n cturcunasuoni kuten koiraal la. Siipi ·n k~irkit fipli i. 4: --
~ 1/2 mm. Tak;truumis kolmannen nivdcn knhcJalta Lu skin k·uroutunut·. T ;lku 

runmiin sivubiplii.t isot ja liitty nC'ct yhtecn L -kirjnim cn muotoisil, si knvioiksi. 
Periilisii.kkeet pitemmit jn. tasaleveii.rnn1 iit kuin .Ae. junrca lla , cika y hhiAn kierty.
n ' .t. Takarunrniin pi tuns !11 -- 04 rnm. , taka.: iiven pitnns !)(J - (}2 1/ 2 nun., taka

,.; iivcn lcveys l.G 3/ - Hi 1;2 mm. 
r1esclma 1'naxima: cJ' P~i ii laen T-kuvion varsi · ritt ~iin · lev ca. J< skiruumiin 

y liisi ujuovat kutcn A c. serr11trt'Jla.. Siipicn eturcnnasuoni tummanmsk e<1, 
k iirkiHi.plti !3 3/4- 41/2 mm. Yh•mpicn pcrii lisiikkcidl' tt ldrkiof>an s iipien pinnalla on 
muutamia pieniii. nystyroit~i J. hampaita , alt-mpi p rii l is~ikc {~ncmm ~in knin puolet 
y lempicn pituudcsta. Takanmmiiu pituns 5 (J 1.'2- ()1 mm. , takasiivcn pituu s ..t!l -
52 mm. , takasiivcn· Jcv ys 16- 1.7 1/4. mm. ·-- Q "Piiiil01cn T -k nvion varsi ja sUi)icn 
bn· una.suoni kuhn koiraalla, l<esl<irnnrniin sivujnovnt k11t cn Ac. scrmta'lla. Sii

p ien kiirkitiipUl 5- 5 1/2 mrn. Ttkamumis kc>lm annen nivekn kohthlra tusk in 
k ttroutunul. Takanmmiin sivutiiphit sunr ' t , mntta vain tyvipnolisissa nivclissa 
jonknn vcrran yhtccnsulavia. P crtilisiikkcd mi ' kanmuoloiset, kapeat, suipoi ja 
v~ h iin kiiyr~i.t. Tulmntumiin pituu s il.t. - l'ifi llllll .. takasiiven pihms 4H - il2 nun , 
lalw ~ ii (·n I evey~ 1 (i 1/2.- 17 1·2 n1m. 



J(oll o lt l<sin. 

Kukinto-prolifikatsioni. \ ' iirnc nwdcn L. Y:s!"ii ollccn B l' lli s percnnikselli:i 
tava tun latcraaliscn lmkinto-p rolifikatsionin johclns ta i lmoitan, " t tti. viimc syksyn ~i 

tapasin criiiin oppi laan h crbariossa puntarhasta otctun k clta narsissa:n (.''lnrct'ssus 
pscwirt11 al'Ciss us), jonka va n a l;:ul<innon alta oli h aaraantun~1 t ndj ii~in J..:ukkaan 
paiittyv;i itn haaraan. Sa moin t oi e riis oppilas minnll(• nurm inlll .' llll (Hosa cinll rt

:momco) oksan , jonka latva s~a o li k;tl..: s i p :iitlkkk iiis Li kiu lu kk:w. O likoll all t ~i ssil 

t ap':ms scntraa1iscsta p roli fika t sioni s i •t; 
Onlu ssa 17. T.1921. A. ,1, l 'arve la. 

Lokakuun 20 p:na v. 1920 perustettiin Lapualle luonnontieteellinen yh
distys y1 d.c iskouln n ja lyseon opcttajicn ja oppilaidcn luonn ontict cdliscn h a rra$· 
t uksen y ltcl yssitceksi. K okonksia on joka nelj ii.s t ai lw lm as vi iklw ja kuulu11 
ni iden oihjelmiin csi lclmi ii , lwsku s te1ul<ysy myk siii , havainto jen y. m. csityk siii 
lu onnontideid cn a l alt;-~ . Sanomalchtikin pcrustdt iin ~i skctt iiin ja tuli sen ni
nwksi •>S ara ~. Ylldi st ykscn nimi on •>Si mpsii'»>. Sen c• n simm i.i.i sen ~i. p 11hccnj ohta
jana on toiminut l)·sc•o la incn Paull' 5it'p ihi. n s;m otto kokouks iin on ollut crit -
tiiin v ilkasb. Vch lhiscincH. 

Kokouksia. 

Suomalaisen El~in- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon vuosikokous pidct
tiin y liopist on maantictce llisclla la.itoksella ·12. 11. Pnhccnjohta.jan t oht. J. I. 
Liron la usuttu a. muutamin valituin sanoin W.sn tiol cvat tcrvctnlleiks i. luettiin sih
t ccrin , kirjastonll nitajan ja kokoclmainll oitajicn v u osikcrtomnkset sek ii myonnct 
tiin johtokunnall c, rahastonhoitajallc ja Luonnon Yst~iv iin toirnittaj a llc tilivapaus. 
T aman jiilkccn toimitctussa v irka il.ij ai n van lis!'la. tu li vat valitniksi: puhccnjohta 
j;.iksi toh t. ]. I. Liro, v. pllh(•cnj ohta jaksi toht. \V. M. Linnanicmi . sihtccdksi toht. 
U. Saala s , rahastonhoitajaksi toht. K. Linkola, kirjas tonhoibjaksi toht. \V. Auer, 
johtokunnan mniks i jascniks i toht.' c .. . Ekman ja maist. J. A. \ Veckscll, claint i ' t. 

-kolw elmicn h oita jak si m a ist . K. ]. \Valle, kn svitict. l..:okoclmien hoitaja ksi maist, 
T. ]. Hintikka , tilinta rkast a jiksi kalastu sneuvns E. Hctlevaara ja m aisL r. Olan
d er :-;ek~i v . ti lintarkas tajik~i ma.is tcrit P . Ned crstr6m ja 1(. J. Valle . 

Fil. tohtori Olli ~J e i kin h c i m o piti csitehni:in S nom,. n o t e l ii i
. s i m m i s t a a 1 p i n i s i s t a m e t s ~i. r a j o i s t a. 

Tchtyiii:in scHwa cri mctsiirn.jaldisittcisht ryhtyi csitclm<->its ijft ki:i si t ete. 
mii~in alpinisen m ctsiii·aja n csiinty misUi Pncl asj~irvcn , T aivn lkoske n ja K nm;amon 
pitiiji ssa, joissa t avat aa n Snomcn ctcla isimm ~it tnn1nrit , joickn lakiosat nvat mni

d cn kuin edafist cn syiden takia mctshttomi ii. . Omi tu ist a na ihin ra.joihin nii.hd ·n 
on cnncn kaikkca se, <'tta no sij a its ·vat suhtee ll iscn n.l ltaall a , ainoastnan n. 360 -
420 m mcrcnpinna n y la puolclla, jotavas toin vas taavat mc tsarajat t. l j2 leveys
a~tetta pohjoiscmpana ovat 450 - 500 m k orkeu<l l'lla . 1-(<lsvulmudcn Hi.mpirnim 
miin knukaudcn kcskiHimmbn mukaan lask etusta t eorctisesta rajnsta, joka muua ll a 
Europassa on osoitbtntunut. sattnvan jotaku inkin yhtccn todelliHc n m etsa mjan 
kanssa, j ~i iUdn mctsiiraj a kysymyksessti.o lcv issa scndni ssa 200 - :100 111 a lcmmas. 
Omituin n o n m yi>skin n~i.i.d e n rajojen puulajikokoomu s , eritt~iinldn sc; ct tei niii. s~i 

sellduissn t<l\ 'abt suha lpini st;.r vyi1h y kett ii. sek i.i diii havu puista kun si csiintyy 



,. 

ta v a llisesti y l ·i se tTtp~in ~i. lmin miinty, eik Li p~i.invas toin , knten on asianlaita c!>i nt . 
Enontch i)n - ja T ornion -L tp issa . K olrn antena scikka na on v ieU. m ainittava koi
v un ja m iinn yn ra t io na li se n (:-.uvnllisen uudist a misraja n) y hty minen emp irisec n 
(tO<Iclli secn) , jo ll a is ta muu a ll a ei t a pa hdn. - Syyn ii. l·ddl a mainith tilt in o mi t ui 
~nnksiin on paikalli1~en ilmast o, jol<a Hseassa snht(•essa on Linsi-La pin ilmasto n 
vastakohta : J ~i lkimm i:i in en on tyy pillis t ii m anncrilm as toa, cdellincn l'ri tta inkin 

sad cmii.iixicn snuruutccn n iihdcn mcrcl liscmpiiii. T ii.siii. johtnvat L iinsi-Lap issa 
lmiva t j iik fil ii.ka ngast yypit , joid en taki a kuusi c i ol e p iiiissyt leveJtemiiiin poh joi
sccn p iiin niin k a u vas knin ilm as tosnhtect olis ivat m yonbncct , ja Kuusamon 
L apissa tu o; eet p ak susa mma lkankaat , jotka l cvdin ~i. vyi)hy kkee nii ympiirii ivii t 
mclkein l<a ikki a t ii.m iin s udun tuntnreita ja est avii.t m iinny n pii.iiscm iist~i. yHis 
tunturiraj alk. T oinen ilmastovaikutn s on lnmituhoissa, jotka. n ii i ~sii. scuduis!;a 
n . 280 - :l20 m lw rkeud cs ta liihticn h iiv ittiiv ii. t nwtsiii. ja s it ~i. cnemm ii.n kuta ko r 
keamm alle tullaan. :L\ Tii.ii.rii.ty lhi kork 'nd ella, jolw. v ast aa mctsicn y linti\ t.~::. iinty 

misra jaa, on lumc·n (tyk yn) a ikaansaama h ii.vitys niin p crinpoh jainen . ' tl ci\·iit 
mitka~in puula jit sit ii k cs h i. . T a ten v ;u,; taa. t ii. ~Uli.i ta va ttava mdsii raj a ku lturin 
aikaa nsaa m aa: m ol •mmat ov a t viikivaltaises t i a ikaansaatu ja, civii.tl<ii niissii puu 
la jit jiirj cst y toisiinsa n ii.hd cn sam alla. t avalla. kuin va rsina i:o;illa klimati s il.l a mets~i 

ra joilla. joilla p ilii.asiass;t liim posuhtcet ra tkaiscva t punla ji ' 11 csiintymiscn . - Nii i
d en m ctsiira jascntujen a ikaiscmman pnnlaj ikokoomukscn vala iscmisc ks i naytt i 
csitelmoitsij ti. muuta mia v a rj okuvi;-t, jotka osoitti vat tri Au c r j n tutk imuksijn 
p e:-ustuv ia tuloksia. soicl en cri turvck crrok sicn sii.tepolyesiint y mis t ii. Z'·Uii s t i\ 
kii.vi sel villc , othi. vallitscvana puulajina on t iiii.ll a j a~kanden jiilkcen ollut koiv u . 
jok; ~ on C'si inty ny t y hd 'ss~i m a nn yn ja lepiin lm nssa (crity ist a k oivuka utta i ole 
ollut) . t i.im ii. n jiilkccn on seurannut pitk ii m iintyvaihe ja t a fii kun sivaihc, joka t us
kin on viela saav uttanut m aJ{simiaan. - E sitclmiin johdos ta virinnecscen k .. ·sku s-
1cluun ~ttivat osaa , p ;-1itsi esitelm iinpita j ~ii i itsciiiin , h t'rmt J. J. Liro , V. P l'so, 

M. J. K otih.tincn , T. j . Uintiklm. U. Saa la s ja E. ff llev aara . 
usilo>i jiisc nil<:; i v alittiin m a ist, ~ l ikko J ortikb ja yliopp. Olavi T tihtirw n. 

Kokouksen jiilkeen sy<itiin Virka miestalolla y lttcisct illallisct . jo llo in ma i t 
]. A. Weckscll toi puhcessaan ·s iin senr~tn lditollisnud C'ntnntcd puh cC' njohtajallc 
tol1t, Liroll e .Tila isnnt ('L' l1 oli sat1 pnnnt t ern·h<lyssiihki)san oma E"lt opion Lu onnon

ystiiv~iin y hclis t yk sd h i. 

Kokouksessa 12. III. piti lwrra Y. \ V u o r t' n t a 11 s sl<iopttk onku v in 
va tais tnn csitclrn ii.n Pctsmn ost n. T ii.m ii.n v altaknnta.mm ' uudcn alu t'cn Snome;en 
liitta rni.;;en , sen l~ l;l aistcn m aisl'lna t yyppien ja asntu shist o ri a.n tultua koskctell uik ~ i . 

kasittcli esit t>hnoit~ij ii laaj<·mmin Petsam on cl inkcinoja ja va rsinkin kalas tu s t a. 
N ii.h;t ii, Pct~·unon m •rik alas tu s vol tull<t t a loud cllis s ti koko v a ltaktJnna lle :-.uuri 
arvoisclo; i, kun m crika las tus ja lca.loj cn siiilytys ja kulctns saada:m kehi tetyks i 

ny kyaj an vaa thnn stc n t asalk, Taloud elli sesti voi aluedb ol la m crkitys ta myos 

Sip ria n l<aupt1 n sat a m ap:tikkana . Puhtaasti tict " lliscssii m<'rkityl< scss~\ a v aa 
P e1samn m yi'1s uu sia m ahd ollisullksia mcikil lii.sclle tutkimnksell ', s i!Hi siell i:i h ii n 
suola incn mcri tarjoaa ta va.ttoman ril(k aa n ja m eillc nndcn ·lolliscn m aailn an sa 
tutldtta v ak si. Snom a la isen m critutkimusas ·ma n p ru s tamist a Pl'tsa moon olisi 
Van a mo-scura n t a rmokkaasti ed ellecn a jettn va. - Esitelmiin johdos ta ·ynty
n c~:secn k cskustcluun ottivat nsa.a y lij ohtnja T. H . .J ii. r vi ja maist. . T u I v ~~ 

n c n. Edcllincn csitti munta mia li siipiirtdh t turs){ak aJastuksesta , Nykyiiiin 
9 l' nn v ermtcn ltuono lla kn nna ll ~t syyst fi <>ttii p:til<knknnhlla isilla on hu onot pyynti -



1\"t'rjalhsuulla . 

vehkct: t. 'J'urski<t saad aan enimmaksee n matalikolla kanlo tna pohjoiscssa, sy()tti 
l<aloja taas rannikolla . J>a ild<akunna ll a valli tsevat sumnisl't siii.t \'~ iknttavat. 

cttei k a lojn \'nicla kni\·at a lwtcn , Torj assa , vaan su olataa n cnimm iikscen. H yl
l.; ce npy ynni ll ii on pail.:Jdll.;unnall a a in aldn y hLi tiirl<eii. m c rJ-: it ys J.:nin tu n;knnkalas 
t nk s(' ll;t, 

Tnltt. (;, l~ ktnan se losti nntntamia uu sia tu t.l-:in1uk si;~ silm~din :,sinuudistu 

nti..,cst a -;a mtnaldwchi im ill ii . Kii.m ii tutkimn ks<:t osoittav;tt , l'tUi linssi voi -;y n tyii 
mtstii si lm iipikarin osas t<t tahan s<1 . - T oht . U. Sa a I as jiitti seura n a rJ\is toon 
kol.;ol'lman Vermlannin suom alaist ·n kcsktttHJc-.;sa lwrii.iimi ii.iin kans, n maisi:-1 
kasv i- ja elii innimi ii sck ii ke rto ili muuta mia piirtc it .:i niiiden hcinwlais tcmme clii 
miistii . - Es ity s a ilt cutti Yil l<kaa n l<cskus tclun . joho n ottiva t o:-;aa hcrra l T. ll. 
.J a rvi . 1\:. Linkol a. l . \ "iilil~ang< t ~. ]. A. \\\·ck sl'll , \'. Tolva ncn ja j . [. Lim sck;'i 
1witi T. J yrki.m ii. 

\l:tist. \ "iljn T o l v a 11' L! n piti csit.c lm an \\'cge ncrin lcorias ta maankt lUlTil 

ral-: entCL'Sta s l'l~ i i. m a ntcrc ittun ja va ltanwricn synn ystii.. l lan h}tO tl1 autti L'll sin , 
mi ten t iim ii lunnte ·ltaan y leismaa ntict cel lincn tcoria on omia·111 :tvaa m aan laajoja 
n iikoaloja myos k asvi- ja clii.inmaantietcen a loilla. \Vegcncr niit't J..:atsoo m ante
rcct ascnnoltaan liikknviksi sitcn , cttii m a nnerlohkot liulmvat .ma nn . itkeamm ii. n 
sisuksen pinnalla, Ja lt cn 'vat toisiaan ja loittoncv, t to isis taan maap a llo n p yori
misen ja a uringo n j a ku nn vctovoimi n vaikutuksesht. 1\ainp~i. Euroopp<t j f ~ 

Pohjois-Am eriikka oliva.t viclil j8iilm ud clla k oskctuksissa keskeniiiin , mutta s ittcn 
crkanivat . .\ frikka ja EtcHi-Am .riikka crosivat toisis taan tertiii.rikrtutlen a lnssa. 
Etu-Tnha, joka vieW. sam aa n a ikaan ulottni Etck~ - Afrikan li.ihcisyyt ccn (Lcmuria), 
ty6n tyi sittemm.in osaksi ,\ as ian man tcrce n <1 ll c. Gondwana-nwnt erc, johon 
mesozoiscll ;1 kaudl' lla knn luivat A ustraalia . Eiu - l.n t ia, Elel fi. -,\Jril<ka, Elcla -Am c
rik.ka. ja Etc lii.m <tnterc, h ajnsi cnncn t c rWi. rika nd cn alku<1 j. n . l' . \\'eg<•ncrin tc -
rian C'l'i lwisi k si <'duiksi es it b .jii. katsoi se n y ksinkcrta isut1den. millii. tddj ~i ratkaisec 
vaiJwimpia manntictccllis i~i problcmcja . Ni inp ~i. jai:ikausicn olem assao lo, laaj nus 
y . m. ominaislltHJ ct e ri geolog isina kau sina sa.av:tt jii.rkcii tyy<lyltfiv ti. n sclitykscnsii. 
napojun liikkumisc n sck ii m a ntercitkn ·rilaisen ascnnon kautta. c ri g ologisina 
kan::;ina. - E sitelmii. heriitti lasn ii.olij o i:-;sa vi lkasta mielcnkiintoa j a a)atust •n
vaih toa, johon ottivat osaa hen·at J. I. Li ro, V. Au cr ja J. T. llintil<krt . 

Toht. W . l\f . Linn a ni em i sitt.i A. Tullgrcnin ja E . \Vahlgrcnin teak· 
~">~ n •>Svcnsk a lnsekter. En oricntcrandc hanclbok vid studict av v<i;t land s insck t 
fauna~. l\ [a is t.. T. J. Hi. n t i k k a toi ni.iy t tc ill c sarj;tn •>S cnska Linn6-s5lska pet · 
, rsskriftcn), joista 3 v un,. ikcrlaa jo on ilmestynyt . - r\ semapai\llild~<.i 0. ::. Mu s
t on c n oli scura lle hi.hett~inyt k crtomukscn seura n stipcnd iaattin<1 t l· ·mis taan 

pcrhostcnkcrii.ysretk is l ii. - U usiksi Fiscniksi valittiin tohtorit L auri ll vcssalo, 
Yrjo llvc ~a l o, E. S. Knnnas j a S. E. Multamiiki sck~i y lioppilaat H. ino I. Grouncl 
s troc. m, l aarlo Vikto r I etrc lius ja Heikki Roivancu. 

Kirjallisu u tta. 
Hvlj Palmgren ; X at 1t l' s k r d d 0 c h k II l t ll r I. B olger Schildt. 

l fl:20. Siv. 2:~9 . Hinta 40 Sm1 . 
.Joulnks i julkais i maist. Palmgren ylliiolcvan tcoksen , jonht h ii.n omistaa 

Societas pro Fauna et Flora fc'nnica scura lle . isti nmaa n t>litvii.n lu nnon satavuoti
sellc tutld ja ll ja sen p yh icn t-s ineittcn snojelijall 
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Nyt ilmcstynccn tcokscnsa 'cnsi osassa sclvit1e1cc tekija luonnonsuojelus
aatetta , sen kchityshi. ja tarlwitu spcri ~i. ctcnkin Sa], assa ja Skandinavian maissa. 
Nojaten etupaiissa saksal. prof. onwcntz'in ja ruotsalaiscn Thor Hogdahl'in seilrka
peraisiin tutkimuksiin sck ii siihcn laajaan kirjallisnutccn, jonl<a Rnot sin Luonnon
suojelusyhuistys vuosittain jull<ais c. h10 maist. P. ytimcldd.i~in lmvan siita sun
rcmmoisesta tyos t ii, jonka uscimm at mnutkin sivistysmaat ovat suorittancct 
luonnon suojclul<sen hyval<si. Niiin avaa han lukij ansa. silmiit niikcm ii ~in miten 
tiirkea ala m ci lli.i. vieli.i. on raivaamatta ja 111itcn tam ii laiminlyonti voi lwitua 
maallcmme hii.peiipill<uksi , ell ci ripc~isti ryhdytii toimimaan ja p elastamaan lain
si.iiidiinnori k autta mita vicla on pdastct tav issa. 

Johdannoksi kuvailce tekij ~i kurkiparvcn saapumista k aukaiscsta :\ fr i
kasta, jossa sc pitkiit t alviknukaud ct on victtiinyt o<lotellcssaan hankicn sula 
mista ja soidcn paljastumista sy nny inscudussaan. J onakuna huhtikuun pii.iv ~i.n ~i 

sen on vallannut voimakas k ot i-ik aYii . Vanhan johtajan aloittecsta lwhoavat 
linnut yliiilmoille, jarjestyviit auran muotoiseksi parveksi , ja suuntaavat mat
kansa Pohjolaan. Vi.ilimcren tumm ansininen pinta allansa nc hyvastc\eviit Afri
l<an palmulchtoja ja Saharan polttavia Samum-myrskyjii , ct sicn opastusta tuli 
vuorista ja rantaviivoista kunncs Adrian · mcren pcrukassa olcv.illc m arcmmcille 
yopyvat lcvahtiimiHi.n. Paastya~in Alppien toi scllc puolcllc nc scuraavat poh 
joista lcohti virtaavia jokia ja kohta nc saapuvat Iti.imcren rannoill c. josta matka 
etcncc meren poildci Suomecn. Taallii jo odotctaan tu lokkaita, l<un yhtiikkiii 
ilma.ssa kajahtaa. v imakas buuto. Kaupunldlaincn pysahtyy tuota ihmccllistii 
nakyii seuraamn.an , maalainen tuntee tyydytyst ii rinnassansa., sill i:i onban nyt 
]ceviit, vuoclcn ih anin aika ov lla. Parvcsta jotlmt valitscvat itscllcnsii mielui
san olcskelnpaikan ct e l i.imp ~i.n ~i, milciili semmoisia C'n~iii on olcmassa . u scimm at 
menev~1 t Lapin rajoille saakka . Mutta )<Uinka l<a11 an saavat kurjct ja muutkaan 
linnut h Li iriintym ~i tUi pcsiti. niissii scmluissn, joissa it sc ovat syntynect , joillc v aisto 
heid ~l.1.. vastustamattomasti vctaii. .Ajan 1<ysymys on vain mitcn kauan suot 
luonnonva raisina sii il yvi:it; asutul\sen laa jeicssa. niit ii. ojitetaan, p clloiksi raiva
ta(l n ja ,.silloin saa kurkikin jiHt iii.t synnyinmaansa, jossa ~ille ei eniii:i suotu pcsii
pail<kaa. Monilta soilta, joissa vanhat ihmisct viclii nakiviit kurkiparin k aikcssa 
rauhassa uutta polvea vaalivan , ei niitii enftii ole nakynyt kymm cniin. vuo:,iin. 
Ja samoin on k~iynyt m oncn muun lii im .n: joutscncn , villihanhcn, lw tkan , huuh
kaj an, lc a rlmn , majnvan , ilvek sen ja nai.l dan. Kohta niista eniia on pelkkii muisto 
jiiljella. Eiko tam ii. tosiaankin ole h~ipcapilklm sille maal le ja kansalle , jolca on 
syypaii moncn vs1.ttoman la im n hiiv ioon , joka ci ole ~ilynnyt suojclla sen Juan
non merkillisyyl,sii.i , jat.hinyt tulcville polvillc niitii cliimyksiii , )oista itsc ovat 
tyydytyst ii ammrntanect. 

Toiscssa luvnssa t ckij ii lmvailec sita ai naista ll i.i vityst i.i., jonka ala iscksi 
luonto jgut.nu k~tikissa maissa eikii ninl<aan v~\.h mm i.issii m iiariissii. meilHi . L aa
jat ;:tlu c t, jotka. cnn e:n l<asvoivat upcata mets~ia, ovat nyt au tioita . Ei nrsoa 
cniiii niihin samanlaista mctsiiii ik iin ii., tuskin ist.uttamallal<aan. Ei ole si.ii.istetty 
edcs arvoklmimpia puita, joita meillii ci olis i varaa h iivittii ii ja. jotka monessa 
siv istysmaas'a ovat saancct pyhyydcn Ieiman. Moni m atala jarvi, jonl<a ruohoi
silla rannoilla vesilinn11illa. oli mi t:> luisa tyyssij a, kalaparvella kutupaikl{ansa , on 
laskcttu ja muutettu heinamaal<si. }{oskct otctaa n t eollisuud cn palveluk ~ en, 
niiclcn kuohut johuctaan un sillc urillc ja tchtaat rcnnastavat mninoin lumoavia 
rantoja Eliiimct :.1mmutaan snlmpu uttoon jolw la in va rjo sa tai Jaittomac;ti: 
mn.javaa, jonl<a jyrsimiit k~\llnot turn·soissa ilm aiscvat sen joskus elii.nccn Etelii.-
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Suomessakin , on jo aikoja sittcn siirty nyi •nmillc maiiJc. samoin on k ii.yny t villi 
pcuran. Monet harvinaisc t kasvit ovat nckin havion p artaalla . J\ohta ci m aas
samme cn ii~i ole jaljellii l<annista m arj akuust. a, jonka oksist a Ahvcnanmaall n pu 
notaan hantascppclcit ii. , Sa lpansscHin ].;angasvnolw t myycHii.i n junrinccn H cl
singin torilla viimci s t ~i. yksiloii myotcn. 

Scuraa sittcn laaja sclostus luonnonsuojclusaa ttecsta Saksassa sek~· ni ist:i 
toimenpiteist ii ja l{auniist a saavntnl-:: ist a, joihin Ile1m ann onw ntzin v iisymiit. 
t oma t ponnistukset ovat johtancet. K aildd t a rkeimmiit luonnon mnist omcrl<it, 
erikoisemmin mn odos tuncct 1ni iki vanhnt puut , rikaska vistoisct metsiialucd 
cliiinmuot oinccn , miclcnkiintoisct m aamn od os tum at, jii;· kauden siir t.olohkarcc t , 
hiicJcnkirnut y . m. nauttivat lain tnrvaa, ja niita kat sclec saksalaincn 1a lonpoika
kin jonkinlaisclla lmnnioituksella . T iiysin rauh oitcttu ja a lucita on Saksasa jo 
sicll ii t ii i.i.ll i.i . 

Samaan suun taan on luonnonsuojclu s kchitiyny t SkancJinav ian ma iss;l : 
Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Onpa naapurimaassammc jo uscita rauhoi
i ettuja lu ounonpuistoja. jotka koskcm attomina aijotaan sa ily ttiii.i ja lkccnt ul cv illc 
polville. 

L uvnn <•E tt blacJ nr l{ampcn fO r cJ c vilcl a djurens ri.i.tt~ omistaa icldj a peto
linnuill ' ja pet oelaimillc, jotka yh ii v icHikin ovat kaiidwa suojaa va illa. N~i.y tUiii 

silhi. lm in tekij ii n avunhuudot eriiass~i. aikaiscmmassa t eol{sessaan >>Vildnadcn och 
miinniskan,> olisivat lw iknn cct lnm roille korvill c. Yha. vicHikin on metsastys
la.kirrfmc perin nurinkurincn ja ka ipaisi pil« tist a nudisi amist a. On pct;n ihmeel
lista miten monesti asiaan perehtym attom an lausunnot ja iskusana t saavat v asta
ka ikua, jotavastoin ti ctcdlisell c pohjallc rakcnncint ja as ialli. ct sclilyksct ji:i tc
t iian hnomioonottam atta . Mitcn kanan suvaitaan cpiiinhimilli st ii. saksilla pyy
dyst i.imista, jolla monet hyody llisct pol.Jot ja hauka t i yy tcn lopetct aan. Silla 
hy6dyllisia ne ovat, puhulwot toisin a jatt elijat mita t aha nsa. J a jos joku kotka 
tai huuhka ja sicppaakin saaliin silloin t alloin , pit ai.ikl) n ~iid en lw meidcn lintujen 
siit ii syys t ii henkcnsa menct Hii.i . ~Jissi.ian t apaukscssa mcill ii ci ole oikcutta. i ap
paa niitii sulmpuuttoon. 

Kirjan . a loppn osassa i ckij ii csitta~i eraita mcrl{kimiehii-i., jotka luonnon
suojclukscn h yvii l-:si ovat tchneet ncmm an ]min muut ja jotka miclcnkiintoi 
silla t coksillaan vat a.v :11mcc t kansansa silmat n iikcmaiin Iuonnon ihanuuksia ja 
siHi rikast a eltim ~iii. , jot a Hu otsin ln onto vieH.i. inrjoaa. J<:ukapa ci olisi kuullut 
mainittava n Bengt B ' rgin nimcii, hi.inen , j"oka mest arillisest i on ku vannut T kcrnin 
t a i Stora- I\arlsii n ihmecllista lintuma.a ilm aa.. Kukapa ei olisi niihnyt ldrjakau
pan poychi lla P aul Ti oscniukscn >>Sverigcs faglar och fage lbon >> nimist a suu
rcnmoist a v ihlw t rosta. Kosha m ilhi luonnonsnojclusasiassa ollaan niin pitld lla, 
olba.nko koskaan! 

P almgrenin i costa kaHnistavat Iulmisat , maammc luontoa csittiiv~i t lmva
ja ljcnnoksct, tosiaankin ihailta\'ia p alasia si ltii t ii~ilt ii . 

Toisessa osassa, joka ilmestyncc syksyksi , tulee t ckij ii csitt iim~"i~i n niitii. 
toimenpitciti.i, joihin m cicl ankin m aassammc olisi ~·yhcly tUtv i.i. luonnonsuoj elu s

asiassa. 
P almgr nin kicli ja kertomist np a on crinom ais n lcnnokast a kohoten m o

ncssa k ohdin, m aa mmc luontoa ku va.t cssaan, huippuunsa. T oivottava olisi etta 
ta ma uu si t eas saataisiin n pcasti suomcnkieliseen asnnn , sillii. sen sc tosiaankin 
ansaitsce. lluokcahintaiscmpana sc vamutankin iulisi saamaan laajan luld ja-
1mnnan. 

K E. K i v i r i 1 k o. 
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Tiede ja EHimiin uud ·n vnosikerran ensimmiiinr n vihko on nyt ilmcstynyt 
I. K. [nhan t.oimittamana ja \Verner Sodcrstri)m Osakeylttion ku stantamann. 
T~ima uljaasti knvitcttu 96 sivua kiisitbvit vihlw csitt~iii mahdollis imm an h clppo
tajuist>sti ja miclcnlciintoisesti kaikcn , mib. nyky ~i ~in tul ec t ictiii.i m. m. purjc
vcneest~i.. jonka voi itse rakenta.a, banaanien ravintoarvosta. maan salattujen aar
teittcn tutkimisesta, rahan synnyshi., amerikkalaiscsta automol> iilitcolli snuctes t. a. 
fonografin kchityks •shi., knvapaino-h :kniikasta. nii.ytUimon v<llaistuslaittcista, 
Fhtiavarnmlcn ~iirctWmyytlesta. ajanmiiii.rii.ys-k einoista y. m. m. 

Vihko maksaa 7 mk. ;}() p. J{olw vuosikerran til aajat saavat kunkin vi hon 
7· mkst:.1. 

Tvarminnen elaintieteellinen asema. 

Ensi kesan~i tarjotaan tutkijoille ja ylloppilaille tilaisuutta 
tyoskenteletnaan Tvarminnen elaintieteelliselHi ase1nalla. J os 
riittava m.aara osanottajia ilmoittautuu, on aikomus kesa lla pitaa 
seuraavat opintokurssit: 

Kes~ik. G-- heinak. u p:Min. ~roht. Ernst Hayren: Kasvi
ekologiaa; 

hein~tk. 8--30 p. Prof. K. M. Levander: VesieHi itnia, seka 
mahdollisesti: 

elok. J- 7 p. Kustos 1-I. Lindberg: Fanerogmnien ja sam
malten kerailya ja tutkimista. 

Tayshoitoa (johon ei lueta pyykinpesua) tarjotaan elaint. ase
malla GuO: - Smk:sta kuukauclelta. Moottorivenematkoista on 
erikseen tnaksettava. I~akanat, pyyhin- ja tyynyliinat seka peite 
on otettava mukaan, ell' ei allekirjoittaneen kanssa ole toisin sovittu. 

Ilmoituksia (jotka pyydetai.in tekemaan mahdollisitmnan 
pian) vastaanottaa ja lahempia tietoja antaa 

Helsingissa maalisk. <t p:na 1921. 
Alex Luther. 

Tavn.tan.n cUi.int. Jaboratoriossa (Konst::mtininkatu H) 
maanant., tii st. ja kcskiv . klo 91/ 'l- -11.3/ 4. 

Toimitukselle Hihetettya kirjallisuutta. 
Aikakauskirjoja ja -lehW.i: 
Bnllctin de Ja. Commiss ion geologique de }inlandc 54-55; E la.illtl'n y~· 

Uiva ~3 --. .1-; Finlan Is j<lkt.t.iusluift 2 - !1; GcoteknillisHi. tic<lon a.ntoja 29, Grano: 
Altai II; l\lchilainen ~{-4; M t s.:1.mics J- 3; .ruori Voima 1 --7; Puutarha 2 -- 3; 
Suomcn poslimcrkkilchti ;}- () ; Tapio 3; Tiede· j<1 c:lam ~i. 13; ViritHi.jii 6- 8, 1920. 

-=::::.==-=. -::.=:::-----..:::::-_-:::-- - ---·- ----------- --=- -- .. -
Kuopio 1B21. Os:ll<~-yhbo ._Kuopion ~ -us i Kirja.paino. 
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LUONNON YSTAVA 
ELAIN- JA KAS VIT IETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 

N:o 4· 25:8 VUOSIKERTA 1921 

Julkaisija : VANAMO-SEURA :-: Toimittaja : J<. E. J<IVIRI J<J<O I 
ll mcstyy knu tcna vihkona, joisla ncljii jactaan kcvatlnkukaudclla, kaksi I 
syyslukukamlclla. T i!J.uksct ovat osoitct.tavat toimiiussihtccrillc, lchtori I 
KURT H. ENWALD'ille, K uopio. Vuosikcnan t ila ushinta on 13 mk. Toimi-

tnks n oso itc: Helsinki, Ncrvan<krinkatn 11 . Puhchn 6412. I 

Suomelle uusi myyriUaji: Arvicola arvalis (Pall.). 

V . A. 1\orvcn)wntio . 

l•:i ol e manta vuotta siitti kulunut, kun vahaa eunen alull c
pantu pikkuimetUiv~ii stemme laajaperaisempi silrnalHipito ja i al
teenotto paljasti Suomelle uuden hiirilajin. Tarkoitan 11. s . p a 1 o
h i i r e n eli todellisen p e 1 t o hi i r e n (M~t s agmrius ) loyti)jfi 
Karj alassa vuosilta 1910, 191 3 ja 1917. Muttasanotusta joukkoker~ii 
lyst a juontui toinenkin samanlaatuinen tulos: l,oytyi niinikaan 
maammc kaakkoisnurkalt a t aa1l ii ennen tuntematon myyralaji -·· 
. ~ rvicola m'valis (Pall.), joka minun sallittaneen Ui.ssa L . Y :n luki
joill e esittaii . >>l\i[aapallon Elaimi stossa~> main.itaan t iim~i lnyyra
laji , , a 1 k o j a 1 k a i s e n p e 1 to my y r a n 11i melhl . Saksa-
1aiset tunt ,;at sen nimell ii •>Gemeine Feldmau s~> meidan tav. 
peltomyyranune (Agricola agrcstis) ollessa •>Erdmaus•>. Kosl' a 
nimi ~>valkoj alkain .n p ltomyy r~"b> t untuu pitk~ill e ja kankeal] 
eika sen ibnaisema ominaisuuskaan ole rityisemmin silmiinpis
t aYa, rohkenen t iissa, koska edellyt an lajin lOy toseuduillaau o. ot
tautuvan yl isenmtaksi kuin mita ehkii. odot t aan , suosit lla 
uudelle tulokkaalle lyhyempaa nimea >>k e nt t a 111 y y r a•>, joka 
ol matta kentiesi s kaan aiYan luont va kuitenkin on edellisbi. 
nmkavantpi k~iy tannossa. 

Kenttamyyriin oleruassaolo maassanuuc tuli todetuksi noin 
vuosi takap rin . Maaraillessani Vliopiston koko clmissa oleYaa 
nimetonHi, a~rikolid ej a kasittavfia spriimat eri alia kiintyi lmo-

I 
/ 
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mioni cra1s11n hra E. K. Kraus e'n kesalhi. 1!::1JJ Uudenkirkon 
pitajassa Karjalan kmmaksella talteenottamiin myyrtiyks1Wihin, 
jotka silmiinpisbiv~in pitkahauUiisyytens~i kautta osottivat poik
keavaa suhdctt.a ta\'. pcltomyyra~immc n~i.hdca. Hampaittcn 
tarkastclu vah\·isti oikcaksi epailyksen: peltomyyri ~i nc civ~it nti s
saan tapauksessa voineet olla. Lahin ajatukseni oli, etta edess~i.ni 
olisi keskenkasvuisia ctehlis n kannan eclustajia picn. ojamyy
rasUi (111 icrotu.s ratticeps), jonka arktisen lajin tiedeta~in esiintyvan 
hajallaan siclHi taalla etchimmassti, 111. n1. baltilaisella alueella. 
:vrutta hammas- y. m. karakt~H\rit eiv~it oikcin k~i.yneet yhtecn ta-

m~i.ukaan lajin ominaisuuksien kanssa. K~iin olleu ei auttanut 
muu kuin alkaa epailHi maalle uutta lajia. Valittavaksi tarjoutui 
ika~inkuin itsesUU.in tuo Suomenlahden etehipuolella, m. m. Virossa 
paikottain sangcn ylciseksi llmotettu bhimuoto Arvicola arvalis, 
joksi sc hih mm~in tutkimuksen kautta sittcn osottautuikin. Kun. 
naytti otaksuttavalta, ctt~i kasillaoll t yksilot civtit olisi ainoat 
lajin kotimaiset dustajat kokoehnissa, Yaan tUi oli tapahtunut 
sekaaanusta lajimaar~iyksi ss~i, otin tarkastnksen alaisiksi, paitsi 
IntWrLUim~itbnta ainehistoa, kaikki v~i.h~inkin epailyttavat yksilot 
koko myyr~ikokoelmasta. Tulos oli, etta lbytyi lopnksi kaikkiaan 
1" kappalctta k -nthimyyrati, kaikki Karjalasta, pro,rinseista Ik, 
ra ja Kb. Eri tavoin ne olivat kokoelmissa ristityt; mikLi oli 
~aanut nim ks ' a llficrotns agrcstis, mi1di. Agricola agrcstis n. · 
su bsp .. mika Agricola glarcola. NUista on I~ hra Krausen Uuden-



71 

kirkon 1\tlustaruukilla ottamia; 2 ou t allettanut Antrean · !Vlanty
aiemessa kes. H113 rva n . L u n e 1 u n d , y hclen on pyydystanyt 
rva Helm i R i k k o n c n (silloinen Eastman) 1--Ioytiaisen kana
valla Kontiolaltdella s . v. kcs ~tkuulla ; C) kpl , aii sta pari \':usin nuorta 
yksilba, on Viipurin pit. Karhusuolta, nyk . HHiket. kaud . E. 
Thune b e r g' in kes~i.lHi 1917 tallettamia, ja lopui , 2 yksilc"l ~i Rai 
saHin IvaskanmaclUi, saman v noclen syksyna saatuja, on monien 
muiden pikkujyrsij ~iin keralb koonnut ja muscolle lahjoittanut 
silloinen yliopp :. nyk. mctsakoncluktdori T 1 m a r i H i 1 d f.:. n. 
l~nsimainen kappale (Krausen) on p ~tiditty otetuksi 'I i p. kes~ik. 
t9tJ. 

Ulkonaollecn mui stuttaa Arvicola arvnhs, · kntcn ~' ]Hi jo OH 

tul lut viitatuksi, c rehclytUiv~isti Microl'US raUiccps' i ~i. J(oollecn 
on se klJ-itenkin pi enempi: hantineen 1.10---150 mm, pi en. ojanlyy
ran saavuttaessa 180 - 100 mm niitan. jlelkn suun on 1ily6s 
yhdennakoisyys t av. peltomyydin 
kanssa. Koska n~imti tnolemmat su
kulaiset : esiintyv~it rinnan ainakin 
Karjalassa, selostettakoon hi~sa y ksi
tyiskohtaisemmiJt J. oitakin crottavia " A 

. 1\: cnt\ i.imyyriin . (,\) ja picn. ojam yy -
tunt?merkkcji.i: Peltomyyri.ilhi on r ii.n (B) Yasc n korva, eel. antrca lai-

selkapuqli tumman ru s k e an h a r- sen , j~i.lk. larsmolais<m l.;appalec n 

m a a, ~entUimyyrtilla likaisen k e 1-
1 c r v a n h a r nt a a. Peltomyyran 

11111ka.an. (Huom. ero r e unu5-

kan·oissa!) 

hannan variraja on selv~i . ollen se alta valkea, piialta ruskca, 
kenttamyyralHi on hanta tniltei yksivarinen , joka tapaukscssa 
hyvin epaselvin varirajoin. l~eltomyyralHi ovat kapliHit ruskea
dvahteiset, kenttatnyyralHi vaaleahkot. Korvat ovat eel lliselHi 
kutakuinkin karvassa piilcv ~i.t , vaalean 1 a pi k u u l t a v a t 
pitkin (3 -'1 mm) r c u nu s k a r v o i n, · jalkimai. ella csiiu
pist avat, p a k s u h k o t, sisapinnaltaan reunaosissaan a i ,. an 
1 y h y en ( 1---2 rnm) karvan peitHimat. Paras ulkonain n tun
nusmerkki saadaan han nan pituuclesta. J oskin biman ruum iin
osan ntitta yksiloita myot 11 jonkun vcrran vaihtelec, Hih ntel c 
se pcltotnyyralla kuitenkin keskimai.iraisesti ruumiin kolmam1 sta 
indcksin tehdess~i 0,28--0,:iJ (ruumiin p1tuus = '1.): kentttimyy
ralla se y littaa kolmanncksen saavuttamatt<~ puolta ruumiin mit
taa, indeksin o1lessa 0,38 ),43. VEmemainitussa omina\->ttL1(1essa 
on laji li.i.hinna pien. ojamyy ran kaltainen , mutta j ~Hi jtUcllc pitka
hant. metsamyy rtisUi (lf:vpu,d acits glarcnlus), jonka hi.innan i ndeksi
arvo on 0,40- -0,53. Pien mmasUi ojamyyrast a eroaa se muutcn 
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tnyos vanssaan ja korvien laadussa, joissa tama on peltomyyran 
kaltainen; tnetsan1yyralla ovat tosin korvat san1anlaatuiset, mutta 
ruosteenruskea selka ja selva hannan variraja erottavia lisatun
nuksia. Parhaat 1nerkit saaclaan kuitenldu hampaistosta. Ne 
kayvat ilmi jalen1piina seuraavista tutkimuskaav·o.ista. Esitetta
koon Uissa lopuksi joitakin mittoja parille snomalaiselle yksilolle*): 

CJ) 1-d ::r: ]: trJ ~ !=;J 1'1:::1 ~ ~~ sr~ ~ I s 
c ~ Ill• . ,..,.. 3 c . Po> '<Ill 0 p;: 
~ ~ 

p.>: :::3 ~~ Ul~'Osr :::3~ :::3 C1l ..., I 

Loytopaikka ja p.>: Ul ~ ::! ::! Ul c: '1:::1 c: ::s · < ;;;· ::! '< ..., . p.>: 0 ..., ·~ ~~~ ;:.> '1:::1 ~§. Ill= ...... Po> '1:::1 -Po> 
-aika: r:: 

~· 
:::3 ..:; Po> ~. <! Ill ~Ill' :::3 

! 
::! 

~.p;· ~·'1:::1 <l p;· Pl!'O Ul ..... 

~ s· "8. ...,. Ill!,..,.. "E . 'g: Ill 
;t' ~ ::s ~~ :::3::! r-'~ ::! ;t' 

uu~ikirkko I I I I I \ I 
26. VI. 1913. 

I 
Q 101 I 29 42/38 I 22 9,5 35 17,z 78 10 22 

U usikirkko .. 
17. VI. 1913. Q 87 26 41/36 22 9 3a 17,z 78 10 27 

Antrca lnuoril 

8. VIII. 1913. Q 108 :30 48/ 44 20 IO.s 38 t 8.s 74 11 2H 
Kontiolahti 

27. VI. 191:3. Q 96 28 44/ n 22.s 10 36 18 80 10 22.5 
Viipuri 

281 231 I 13. IX. 1917. d' 101 45/42 n.s 35 18.s 73 10 21 
Riiisalii 

27 ·51 36
'
5
/34 ·5 21 1 I 

21. XI. 1917. Q 84 9 31 18 68 9,5 24 
(n uuri , 

Kenttamyyralla on varsin laaja levikki. Lajin asuma-aluc 
u1ottuu Atlannin valtameren aarilta halki Keski- ja Ita -Euroopan 
Uraliin, esiintyypa se viela jossain maarin Uralin takanakin, Lansi:-· 
Siperiassa. Etelan taholla se on t~vattavissa m. m. pohjois·
Italiassa, Balkanilla ja l\1ustanmeren rantamaissa, pohjoissuunnalla 
tunnetaan se 'l'anskassa seka, kuten sanottu, baltilaisissa maissa. 
Skanclinavian niemimaalla sita ei ole havaittu. Keski-Euroo
passa on tama laji kaikista yleisin nryyrald.ji ja kuuluu myoskin 
suurin maarin kansoittavan Ita·-Venajan aroja esim. Orenburgin 
seuduilla. Alpeilla kohoo se 2000:kin n1etrin korkeudelle. 

Lajin elamantavoista ci luonnollisesti ole nimeksikaan koti
maista havaintoainehistoa kaytettavissa. Pyydystetyt yksilot 
lienevat yleens~i saadut vlljelysn1ailta. K.ontiolahden kappaleen 
y]etteli ojanpartaalle. Yiritettyyn hirttopyydyks en porkkana-

*) Pituudct millimctrcissa, hiinniin pituutlcssa on criksecn ilmoitcttu pitun ..: 
ldirkikarvoineen ja ilman, raajan j)ituns laskctt u kynsien k~i.rkiin. 
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syotti. Samaa sy<)ttHi ja lcipaa kaytUien on hra Krause ilmoituk
sensa mukaan saanut tnyyr~insa pyydystetyiksi laltelUi rakennuksia, 
ulkosuojien luota, latovierustoilta , hirsikasojen alta y. m. s. pai
koilta. Pyydystysalueensa, lVIustaruukin til a, sijaitsec muuten 
harvaan asutulla seudulla ja ytuparoivat siHi suurct n1ctsat; maa 
on yleensa alavaa ja kosteahkoa ja on isoja soita lahettyvilla. 
Tama pitaa jokscenkin yhta sen kanssa, mita kysymyksessaolevan 
lajin tyypillisisbi asuinpaikoista muualla tiedetaan. Yleensa sen 
mainitaan snosivan aukeita, puuttonlia maita, tav. peltoja ja niit
tyja, tnutta olevan taman ohella tavattavissa myos kosteaperai
sissa suo-alanteissa, missa se kaivaa kaytavansa ja laatii pesa
komeronsa kuivempiin kohopaikkoihin. · J uoksijana kuuluu kentUi
myyra olevan varsin vikkela, kaivajana 1nainio ja uipi myos erin
omaisesti, n10tta on ]mono kiipeatna~in. Niinp~i se tal vella ilntes
tyessaan ihmisasunnoille ruuan hakuun, yleensa tyytyy pysyttel -
maan kellareissa ja huoneen alla tunkeutumatta ruokakonttoreihin, 
kuten monet muut pikkujyrsijat . Useinunat tyoskentelevat epa
suotuisana aikana mattaikossa hankien alla, mista niiden risteil -
vat kayHivat paljastuvat lumen sulattua. Henkipitimena ovat 
lajillamme, kuteu n10illakin ntyyrilHi, etupaassa erinaiset kasvikset: 
juurekset, perunat, h.erneenpalot seki.i crilaatuiset jyvat ja sieme
net. Viimetnainituista se yleisesti keraa itselleen talvivaroja , 
nauttien HU1an vuodenaikaan sitapaitsi erikoisesti my<:>s ,~itjan 

orasta seka puuvesojen silmuja ja kuorta. 
Voimaper~iisess~\. lisaytyn1isess~i vienee kenttamyyra voiton 

kaikista muista tnyyrista. V~iitetaan silla Keski-Euroopassa edul
listen olost1hteitten vallitessa voivan olla jopa 7:t poikaset vuoden 
mittaan, ~-8 kerrallaau, joista aikaisitnmat, huhtikuulla syntyneet, 
seuraavana syksyna jo ovat lisaytymiskykyisia. Pesapaikka on 
tavallisesti joko ajvan 1naanpinnan alla tai harv mmia --- ontto 
heinapallo - itse maanpinnalla, silloin tih i.in ruohon suojaamana. 

Kenttamyyra11 ylenpalttinen lisaytyvaisyys ja taipun1us 
vaelluksiin t kcc sen tuiki an·eluttavaksi vi ra, ksi vilj ly mailla 
ja taimistoissa. Sen tuottamat vahingot joukkoesHntyn1isjaksoina 
voivat suorastaan nousta suunnatt01niin summiin. 'l'yydytta
koon tassa esittamiian vain parisen vanh mpaa tapausta Saksasta, 
jossa lajin akillinen joukkoiltnaantundnen 011 kansalle antanut ai
ltetta uskoon erityisisUi •>hiirisat ista •>. Zabernin alueella Elsas-· 
sissa pyydystettiin sita Y. 1822 1<'J:ssa vuorokauclessa 1,570,000, 
Niddan piirissa 590,327 ja Butzbachin 271 ,9/Li kappaletta. Braalla 
suurella tilalla llreslaun luana pyydy st ttiin v. '1856 s itsemassa 
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\riikossa 200,000 kappaletta ja toimitettiiu Breslaun lannoitus
ainetehtaaseen, joka maksoi niisUi. pennin tusinalta. Yksityiset 
pyydystajat saattoivat tuoda niita p~iivittaiu 1.400-- 1500 kappa
letta. 1Jsein ovat ne tuhonneet suurcn osan sadosta, monasti on 
vilj elysmaita satojentuhansien tynnyrinaloj en laajuudelta Hi.yty
nyt kyntaa nurin niic1 en takia. Arvokkaita pyokki- y. 111. taimi s
toja, jopa I. ,OOO:kin tynny rinalan laajuisia, ovat nc kuoren pois
j y rsim~illa tyyten tarvcllcct . · Kuin noiduttuina on niiden havaittu 
ilmestyvtin jollekin scuclulle niinkin taajoina parvina, etta niitii. 
on yhclella kepiniskulla voinut tappaa puolentusinaa reikiinsa, · ja 
yltta kisitta1nattomalla tavalla on niiclcn todcttu j ~lll een haviavan 
miltci olemattomiin. Sopulin taYoin niiden on myos hu01nattn 
smmnattomissa joukoin syi->ksyvan jokeen, esim. Rciniin yrithie11 
:en y li uusille olinsijoille. 

Vllamainitut poyri styttav~it tosiasiat si lmien edcssa voin1me 
ounitella itseannue si iHi , cttei kenttamyyr~i sUi ole maassamme sen 
enemp~ia kuulunut. 'l'oc1 enn~1kbi sesti rajoittnu sen esiintyn1incn 
Ineill a lhi-Su01neen: ;~22:a cri semluilta per~i i siu olevaa rekistc
r<.)ityii pelton1yyr~iyksilO~i kohti on Yliopiston l\Iuseon hallussa 
\·ain nuo l!:t kappaletta kcuthimyy r~ia. lVIutta noista 322:sta 
p ltomyyrLista on vain 1 <1. nu meroa , siis sama 1u ku kuin kentUi
rnyy rU.ii, ·dimcksimainitun csiintymualueelta Karjalassa. Tiitna pu
huisi yhclcssa ntelko tnoncn hajallaan olevan lbyt()paikan kanssa 
sen asiaintilan puolesta , ctUi. kenttamyyra ehkii on Karjalan mail1a 
ltyv inkiu laajalle 1 vinnyt ja mahdollisesti yhW. y lcinen kuin pelto
lllyy rii. .:\Iiss~i kera ily~i yleensa on Yiihankaiiu harjoitettu , · sielhi 
on sc hwattu. 'l'odenni:i ki)isesti on Hima laji varsin nuori tulokas 
maassmmu c - ci kuitenkaau niin nuori kuin myohLi isesUi lOydoshi 
voisi }1aatelhi - ja 1 e,·i~Ui hiljakseen ecli styv L1n kulttuurin kinte
r ilHi Hinteen p ~i.in . 

Hammasrakenteeseen perustuva tutkimuskaava 
kotimaisille arvikolideille. 

V. A. I<orvenlwntt·o . 

Vannimmat karaktaarit saadaan arviko1idcille )rleensa niiden 
hampaista. Seuraavassa sitctaan hampaitten ja osaksi rnyos 
paakallon rakeutee ·e n perustuva tutkimuskaava, jonka tarkoi -
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tuksena on olla apuna ei vain tavallisissa l ajim~i~ir~iyks i ss~i, vaan 
myi>skin 111. m . polH>j eu y. m. petolintujen oksennuspalloissa siin
t yyiLi pikknnisak~isj litteibi tutkittacssa. Vanuan 111 ~Hir~iyksen 
suorittamiscksi vaacl i taan, paitsi riitthv~in yahvaa suurennusta 
myos, ethi kaikki poskihampaat selv ~isti ovat n~ihbi\'i ss~l. T~imti 

ei kay laatuun csim. kuolleen myyran suuta auottacssa, silla t a11 ii 
t avoin ei ha n1paita saada riitUiv~isti nakyviin , koska poskilihakset 
cshivat leukojen 'tarpcelli sta le\·itbimisHi. Siksi 011 vhltbim~it<>ntii 
joko suoraan ratkoa auki posket t aikka menetelhi~in prcparaatin 
liialli sen turmeltumiseu estamiseksi mi eluimmiten seuraavast1: 
Tcravalhi. lcikkausvcitsclhi tehcHiiin pitkitUiincJJ \·iillos kurkkum1, 
vedetaa11 Jlahkaa syrjaan ja. veitsen skalpcllip ~ i ~ilhi irroiteh1a11 
pa~ikall o varovasti kaulasta, miki spriikappalcihin n~ihden kn.~

Yarsin hclposti, ja nxleHian nahka taitsc irti kallosta jath\miilla 
korkeintain kuonon hirkeen kiinni , min hi. jalkcen leuka.lihakset 
molemmin puolin alaleuan vartta viillehian poikki. Hampaa t 
pcnsseloidaan puhhdksi ennen tarkastnsta. ja kieli sek~l. lihaks t 
r>ainetaan erilleen hannuasrivista. 

Arvikolidien poskihampaat, luvulleen :3, o\·a t. kui ·n im1 · 

nettua, ikati.nkuin uscammasta per~1kk~iisest~i 

prismasta kokoonpantuja, joiden luku ja sivu
sarmiit tarjoavat lajillc ominaisia tuntomerk- I 

kej ~i. :Meilhi ainoastaan Hyp udaens-ryhmt\n 
myyrill a on todclliset juuret, ' muilla ovat 
poskil1ampaat avoj uuri sia. Vieress~i ol 'va kaa
vakuva arvikolidien h1.mmaskuvioista eli y la-
ja a1al uan poskihampaitten paatepinnoista on ~ 
saksalaiseu R o rig i n laatima. Rorig n1cr- .JD: 

kitsee siina prismoja numerom a ja niiden sisa- " "' 
· s~irmia kirjaimilla a, b, c ... scka ulkos~irmHi ' 

a 
vastaaYilla kreikkalaisilla tnerkeill a a, ;1, J' . . . K aavaku\'a ,trvikoli-

Naita 1nerkkcja k~iytUi~i. han tutkimuskaavas- die rr hammasjonoi,.; 

:;ansa. Koska R:n jaottelu crittainkin tottu- La: 1, Jl jn lll = klln 

mattoma11 e on melko vaikea .kayttti.a, olen paal c<ll'sUip. lu kil·n ; 

mniin kokemuksiini seka faunist jsissa kasikir:: a=ylil. v a:-;en, 1> = 
• alaleuan tlik e;t jono. 

joissa esiintyviin tietoihin nojautuen, jmsta 
v iimemainituista 1nainittakoon Yarsinkin Co 11 e t t'in crinnmai
nen Norg s Pattedyr, laatinut kotimaisille la j i11 e ajvan poik
keavan tutkimuskaavan. Huomattava on , etta picnili yksilollislii 
ja ikaeroavaisuuksia yoi siintya , jotka vaik uttavat l ajima~iri\ysta, 

mutta . pLiaasiassa an·ell sin olevan helppoa kuvi u av ulla, jntka 
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kaikki oyat kotimaisten kappaleitten mukaa11 piirretyt - paitsi 
Hypudaeus r·ufocanus'ta, joka on Norjan puolelta rajaa ja Myopu,s 
schisticolor'ia, joka on Vienasta - paasta selvme lajista . 

Pari selittavati sanaa ei liene haitaksi: )>K i i 11 e s i 1 m u
k a 11 a •> tarkoitetaan kiillekerroksen umpecnkuromia. erilli sia 
dentinisaarekkeita hampaan purupinnalla. )>S a r m a b> esiinty
, ·~it naiden ulosp~ilsina 1nutkauksina; sisaanpistaviii nimiteUian 
))u u r r o k s i k s i•). Nimist() on hieman erilainen kuin )>Suo men 
1 ~uurankoi sten•> viim. painoksessa kaytetty: 
I. Hammasrivi taaksepain kapeneva. Alaleuan viimeisen poski

hampaan ulkosyrjalla 2 s~inuieu reunustamaa, joksecnkin 
yhdenkokoista uurrosta; saman hampaan. 2 takimaista sil
mukkaa y]noasenteiset leukojen pitunssuuntaan nahckn. 

J 
!/ a . 

H a mmasku vioit a: 1. H yp uda ctt s ~/art: olus (Ha t ula) ; :2. H. rLttil1ts (Ka 

r esmmdo, Saarikoski); ;L H. rujocanus (Tornion La ppi; Vittanki). 
Y=YUil. , a=alal. harnmas jono, kaikld oikcanpuolcisip ja yhUi. vahvasti 
suurcnnettuja.. Hammasjonon mittasuhtcitten s lvf'nUl.miscksi mai 

nitta koon, . c t tii. kysccss~i.olcvan H. rufocanuksen kallon pitu us on 
28.5 rnm, H. rutilukse n 26 mm. 

A. Alaleuan keskintaisess~i poskihampaassa 3 kiillesilmuk
kaa. Hampaitten ' sarmat levean py6ristyneita. 

1. Ylaleuan 3:nnen poskihmnpaan sis~isyrjalla !1 

(harvoin 3) sarmaa; alaleuan etnmaisessa sis~i 
puolella 4 varsinaista ja usejmmiten vieHi 1 aiheel ·· 
linen sarm~i. 

a. Ylaleuan viimeis n poskiltampaan p~Hitesil
nmkan karki pyoristynyt. Iiannnasrivi 
hanunaslomaa lyhempi, n. 3/4 kuulokopan 
(bulla) pituuclesta . 

Pithiihii1~tiiz'ne ·n m ets/im yyrii, H yp·udaeHs g lareolns . 
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b. Ylal uan viimeisen poskihampaan pa~itesi1 -

nlukka suippokarkinen. H ammasri vi huo
mattavasti hammaslomaa lyhempi, n. 2/3 
kuu1okopan pituudesta. 

Rztskcn metsdmyyra, Il.vP1~dac1t·S nttilns. 

2. YHileuan :Ls poskihammas s i s~isyrj alU\an ~~- s~ir 
ntainen; alaleuan turnaisessa sisasivulla vain 1

L 

sarmaa. Hammasri,·i jokseenkin hammasloman 
ja kuulokopan mittainen. 

Ilarmnnkztpcincn mctsamyyrii, H \'pudac'/ls rufocanns. 

~ ~~ 

~ 
J f 'I a 

6 
a 

fl y 

·L .l t; Jicvlr l agrtstis ( Ku olaFir vi); .) . . ·lrv i cola arvalis ( · usikirkkn) ; G . .lfic
rui!IS rn tt icc ps ( tsjol<i). \Il11ttt' ll kutcn ed. km·. 

H. Alaleuau keskimaisess~i. poskiliatnpnassa ~) Hillcsilmuk
kaa. S~irmat kapean suippokarkisia (poikkeus: Paltt · 
r7icotn amphibit-t ) . 

J. Yhileuan k skim~1 i sen poskihampaan si stisyrj ~ill ii 
2 isompaa ja 1 pi nempi s~1rm~i II c. 

Pcltonvyyrii, . lgricoln agrcstis. 

2. Yhil cua n kcskin1 ~i i sen poskillampaan s i s~i.syrj ~i ll ii 
2 stinuaa ja kolntanncn (II c) ai ll e. s . o . Laenunan 
s~irmtin takak_·lh ka~nessa sisiiii11piiin (suuont ·
loon pti.in) kEint~· n_ t, loitotcn lti ema n dim. ham
paan tusyrj ast a. 
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~i. Ylaleuan keskimaisessa poskihan1paassa vain 
2 sisasarmaa; takin1aisen takakylki hanunasrivin 
suunnassa paattyva tai ulospain vino, liittyen 
viim. han1paan etusyrjaan. 

a. Sarmat kapeita ja suippokarkisia. YHileuan 
viimeisessa poskihampaassa 4 sisa- ja ~3 
ulkosanuaa (usein 4:nnen aihe); viimeinen 
selvalla mutkauksella erotettu paatesilmu
kasta ja aiheellisesta viidennesUi. Paakal 
lo~ pituus n. 30 mm. 

Pienempi ojamyyrii, 1\1 icroh6s ratti(;c·ps. 

7. Paludicola wmphibiu.s (Maklinin kok .. Suomi); M yodes lem ·mus (Kilpis? 
jarvi); M yopus sclt1.'st icolor (Vienan-Karjal~, Tungut). l\luuten kute n edcllis is~~i. 

I 

b. Sarmat levelta ja tylpahkoja. Ylaleuan 
viimeisessa poskihan1paassa 3 sisa- ja 3 
ulkosarmaa, tuskin tnutkauksella pi:Hitcsil
mukasta erotetut. Kallon pituus 36 ·- ItO 

n1m. 

s~tU1'empi ojamyyra, Pahtdicota amphibiHS. 

II. Hammasrivi tasalevyinen tai taaksep~iin leven vh. Alalcuan 
viimeisen poskihampaan ul~osyrjalla vain 1 huomattavatnpi 
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uurros, sen 2 takimaist a silmukkaa miltci kohtisuorat hatn
masjonon pituussuuntaa vastaan. 

A. Ylaleuan viimeisessa· poskihan1paassa tav. 4 erillista 
silmukkaa; alale~an vastaavau hampaan per~isilmu
kassa esiintyC>ntyvU. paatemutkaus. Ylal uan ham
masrivi hammasloman.pituinen. 

M etsiisopuli, My opus schisticolor. 

B. Ylaleuan viimeisessa poskihampaassa tav. 5 eritlisUi 
kiillesilmukkaa; alaleuan hampaan perasilmukassa ei 
ollenkaan tai heikosti aiheellinen paatemutkaus. Vla
leuan hammasrivi hammaslomaa lyhyempi. · 

Tunturisopuli, Myodcs lcmmus. 

Ruissalon tammimetsien kovakuoriaiseUUmisto. 

Rolf J(rogerus. 

Suurin osa tnaatamnte kuuluu Pohjois-Euroopan havumetsa
vyohykkeeseen. Ainoastaan lounainen kolkka ja etelainen ran
nikkolieve liittyy laajaau ' keskieurooppalaiseen lehtinlctsavyi;
hykkeeseen, jonka humnattavimpia leimakasveja on tammi. 
Kon1eimpana on tatnmikasvullisuus maassamn1e eclustettuna 1'u
run tienoilla, ja kaikkein mielenkiintoisimpia tammimets~ialueita 
on Ruissalon saari. Tammimetsia ennen nakematon retkeilija, 
joka astuu maihin talle saarelle, aivan hammastyy; han kuvitt le 
joutuneensa johonkin kohtaan Keski-Eurooppaa. Sadat juhlalli
set, rosorunkoiset tanunet nostavat oksansa ja laajat latvuksensa 
pilvia kohti ja puiden alla rehoittaa runsas alakasvullisuus harvi
naisine ja kauniskukkaisine p nsaineen ja ruohoin en. Hyonteis
tieteilija11a on taalla verraton tyo,maa. Naissa tammin1etsikbissa 
eHta runsas hyonteisn1aailma, jonka edustajia turhaan saa etshi 
muualta n1aanune rajojeu sisapuolelta . Varsinkin on Ruissalon 
kovakuoriaisfauna erikoinen; mon t lajit , jotka vanhimmat hy()a
teistieteilijamme loysivat taalta, ja jolta pitkat ajat on pidetty 
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·ukupuuttoon kuolleina, ovat sailyneet taalla nykypaiviin saakka, 
ja retkeilijat ovat taalt;i loytaneet yha uusia lajeja. Ruissalon 
tammimetsiit ansaitsevat hyonteisfieteilijain puolelta tnita suurinta 
huomiota. __ 

Retk illessamm Ruissaloll§l kiinnittyy huon1iomme ensin 
tarrunipuiden ja -pensaiden oksiin, joiclen nuoria lehtia naiclen 
ihanien n1aise1nien leppy1nattomat havitUijat tammil~iiiiriaise·n 

(Tortrix 1•irirlana) tuhannet toukat askettain ovat kayneet raate
lemaan. Kun muutamia kertoja kenttahaa
villantme olemme oksia sivelleet, huomaamme 
muun runsaan saaliin ohella haavin pohjalla 
juoksemassa kon1ean kullalta kimaltelevan maa
kiitaj~n Calosoma inquisitor' in (kuva 1), joka 
on 1naamme suurimpia harvinaisuuksia. Tama 
kuoriainen tekee tammim.etsille arvaamatonta 
hy6tya , syo1nalla suuret m~Hirat tammikaa
riaisen toukkia. Pian yllatamme suuren rosoi
sen tammen rungolta toisenkin yksilon tata 
nopeajalkaista kuoriaista. Onnistuupa meille 
ahkeraan haavittuan1mc aamaan haaviitnme 

muutamia yksiloita erasta toistakin kaariaistoukkien havi~Hijaa, 
harviuaista, kellanruskeata, mustataplaista raa
tokuoriaista Dendroxenus 4-P'lmctal'tts'ta (kuva 
2). Tall a tavalla Wydammc myo. kaksi 
tan1mik~1rsakas-lajia, Cocl·iodes qucrc·us'en ja 
mi lenkiintoisen, hyppivan Orchest"es quercus'en. 

1'uos ·a on iso tammi, jonka kyljessa ole
Yasta haavasta v uofaa 1nakeata tcun1nimah- 1\:u,·a 2. Dendroxc

Kuva. :1. ():;mndl'nna ercmita. 

lajaa. J o kaukaa kuu ::: 
len1n1 satojen karpii.s::: 

nus 4-punctatus 

(luon. kok.) 

ten surinaa, ja lahelle hiipiessamme 
naemme runsaasti n1uitakin hyouteisia 
liikusk levan runkoa pitkin. Taalta H>y
damril 111 lma altmimasta pari yksiWa 
erinomaisen harvinaista, · ::;uurta rakko
kuoriaista, Osmodcrma ercmita'a (kuYa 
:~), useita yksilOita Cetonia marmo
rata' a, seka ylen runsaan lyhytsii ::: 
pis-saaliin ohella n1. m. pien 11 , hm-vi::: 
naiscn, ruskean Thaminaraea cinnanw

(lu on. lwk.) 'l'nea'n. 
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Tuolta vieresta tapaanune hiemau lahonn en tanunenrun
gon k')Tljesta suuren kellertavan sienen, B o 1 e t u s s u 1 p h u
r e ~ s'en. Huomaamme pian sen alapiilnalla liikuskelevan useita 
kovakuoriaisia. Pistamme nopeasti haavimme sienen alle ja 
i rroitatnme veitsella tan1an rungosta. Mika hyonteist n vilina 
haavin pohjalla! Turhaa on ruveta kaikkia lajeja lu ttelemaan. 
Harvinaisuuksien joukosta muistuvat mieleemrnc lyhytsiipinen 
Pachygluta ruficollis, seka Cryptarcha strigata , Ccrylon jag1;, Hclc-

. dona agaricola, Hallomenus fuscus ja /-1. bi-notat1t~.s. 

I<:uivat, n1aahan ja~ineet tannnenoksat ja 
-rungot ovat oivallisi a harvinai. t en kovakuo
riaisten lOytopaikkoja. 'l'uossa on maassa paksu , 
taittunut puu, joka onneksi on 
jaanyt korjaamatta . Lahestyin
me .varovaisesti. l(irkkaassa au
ringonpaisteessa juoksec runkoa 
pitkin kotnea rnustan ja rikin-

1\:nva 4. l\l e!:\oSa 
keltaisen kirJ· ava pitkisarvh1en myops (lu on. lwk.) 
kuoriainen Platynotus arc1tat1-ts, 
ja tarkasti tahysteltyamme lOydamm rungol~1. 
myos pari yksiloa ylen harvinaist a, aivan ruu
gon kaarnan varista 111 csosa myops'ia (kuva !1) , 
jonka leviamisalueen kcskus on Ita-Eurooppa ja 
Lansi-Siperia. Keski-Euroopan tammimetsissa tata 
lajia ei tavata. Samalta rungo ta saamm myos 
auringonpaisteesta lenhim~ista 

nopean, kullankiiltavan Agrilus 
elongatus' in . Kaikkien naiclen 
lajien toukat elavat tammeu 
kaarnan alla tai puu-aineessa. 
Kaan1an alta loydamn1e my<>s 
useita nmitakin harvinaisuuk
sia. Kaarnakuoriainen 5colyt~ts 
intricatus on kuoren aile kaivcr
tanut sievat kaytavi1ns~i (kuva 

Kuva 5. 5) ja rungon pinnalta oilnm 
Scolytus intrica- poitnia sadottain vasta kuoriu-
t us' in ldi.yhi.viii. tuncita yksiloita. Rungon toi -

sesta paasta, missa kuori on lahonnutta ja hel
posti irtautuvaa, loydarnme kaarnan alta monta 
mielenkiintoista lajia, joihin kuuluvat Brontes Ku va G. 
planatus (kuva fl) , Pcdiac·u deprcssns , Silva- I'rontes pl n twln ~ . 
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·nus un£dcntat-u.s ja S. bidc·ntatus. 'l'aalla naenune 
myos sieviin, nelipilkkuisen maakiitajan, Dromiu.~ 

4-maculatus'en. Scolytu,s'en vanhoista kaytavista 
saatnme kauan etsittyamn1e vihdoinkin esille sun
ret harvinaisuudet Nemoso·ma elongatunt'in (kuva 7) 
ja Plegaderus caesus'in, jotka ahdistelevat kaama
kuoriaisten toukkia. 

Lahot tammenkannot ja seisaalleen jaa:neet 
rungontyngat, joiden puuaine on kokonaan sienirih
mojen syomaa, ovat monen harvinaisen tammihyO'n

Ncmosoma teisen asun1apaikkoja. Osaksi runkojen pinna1ta 
clongatum. 

ryomintasta, osaksi taasen lahoa puuainetta seulo-

Kuva 7. 

malla loyclamme seuraavia harvinaisia lajeja: 
Ptintt.s dub-ius, Pt. subpilosus, Xyletinus pcc
tinatus, .Y. aicr, Dorcatoma chrysomeli•na .(kuva 
8), Lyct'lt lin caris, A1icrorhagus pygmaeus (kuva 

9), Pe·J~taphylltts testaccus, E ryx 
ater (kuva 10), Cistcla ceratn
boides, seka vasta · askettain 

I 

Wydetty Scraptia fu,scu,la. 
Osaksi samoja lajeja, seka 
naiden lisaksi ThroSC't£S bre-
vicotlis'en ja Th1'. dermcstoi

Kuva 8. Dorcatom;t 
hrysomelina. 

des'in saa myos illan suussa kenttahaavilla ruo
hosta kantojen laheisyydess~i. Haaviin tulee 
taten n1yos monta muuta harvinaista lajia, ku

Knva 9. lHicrorha- ten Corymbitcs metallic·us, Athou.s alpinus ja Li-
gus pygmacus. nwnius minutus. 

Kun angenrot ja sarjakukkaiset ovat tay
dessa kukassaan, loytaa auringon paisteesta 
naista kukista eritUiin paljon hyonteisia, joiden 
joukosta suuria harvinaisuuksiakin. Niinpa 

voimme taten saada pitkasarvis t 

I 
kuoriaiset Platynotus arietis'en (kuva 

, 11), Lcptu?'a atle-nuata'n ja L. scxg1JJt
tata'n seka Cctonia marmorata'n, joi
clen toukat elavat lahonneissa tan1-
lnen kannoissa. J:Welleen mainitta-

Kuva 10 . . 
Eryx atcr. 

koou Labia cyanocephala, A nthre
Kuva 11· nus scroplmlariac' Tychiu.s s-punctat·u ja Orsodacna 

Platynotns 
arictis. cerasi. 
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'l'ammi n allc maahan keriiytyneita kuivia tammen hti a 
kannattaa n1y6s seuloa. lVIuicl n hauskojen lajien ohe1la saa tii.ten 
harvinaisen Cartodcrc elongata'n ja Dromius 11igrivcntris'en. 

Runsasta saalista tuottaneen retkemme suoritettuamme 
palaamme hiljalleen maantiet ii pitkin kotiin pain. Liimpois ssa 
iltailmassa lentelee vielii tien . kohdalla suuri m~Uirii hy6nteisia, 
joita kannattaa haaviin pyydystellii , ja tieltii juoksemasta saamm , 
yksiniiisen, harvinaisen Amara convexi~tscttla' n. Saatamme todel-
lakiu olla retke mme tyytyviiisiii. . 

Ruissalon saarella tavattava hyonteisfauna on niin run
sas ja eliiimisti>mme eteHiisenii aineksena niin miclcnkiintoincn, 
ettii sita kannattaisi n1aan1me luonnon erikoisuutena siiilyttiiii ja 
vaalia. On ymmiirrettiivaii, ettii viranomaiset huole11isesti hoi
t avat Ruissalon kaunista puistoa ja ettii kuolleet puut tarkasti 
poistetaan, mutta olisi luonnontieteelliseltii kannalta rinomaisen 
suotavaa, ettii jokunen osa puist sta jaisi taman uutt ran puhdis
tavan kaden vaikutuspiirin ulkopuolelle. Elinehtona edelliimai
nitulle mielenkiintoiselle eliiin1istolle on nimittain , etta kuivia 
runkoja ja kantoja on tarpeeksi tarjona toukkieu kehittyn1ista 
Yart n. Varmaankaan ei tuollainen puiston jonkun osan kosk -
mattomaksi jtitUin1inen milHUin tavalla tuhoisasti vaikuttaisi 
eliiviin puihin, silla ylHimainitut tammihyonteiset eUivat ylecnsii 
vain kuollei sa puissa. Ehkiipa voi toivoa etta 'l'urun vastaperus
tetut korkeakoulut ottavat ajaaks nsa tata asiaa niin etta jo ta
kin osasta Ruissalon jhanaa saarta tnlisi tad llinen luonnontie
t eellin n Juonnonpuisto. 

Muutamia ohjeita kasvienkerailya harrastaville 
kou Iula.isillemme. 

I\ . Linlwla. 

Lukuisissa oppikouluissa ri o. i. sa maatan1m , mutt. \'arsin
kin unremn1is a kaupungeissamm , on useinkin jokn tai joita
kuita oppilaita, jotka erikoisella harrastnksella suhta'uluvat k~s
'' ien~erailyyn , joka alaluokilla .kuuluu kurssivaatinwksiin. J\llon t 
niiisHi nuorista harra~t lijoista jatknvat omasta ltalu:taan }r riii -
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lya vieb yHlluokillakin, tehden kestiisin jopa pitkHikin kertiily
Jnatkoja, vaihtaen kasveja to,·ereiltaan j. n. c. 

'l'an1a huvittnya, ntielta jalostava ja mnotosiln1aa teroittava 
1 ~arrastelu on jo sin ansa erittain kannatettava ajanviete; ja toivot
tavaa on, etta SC' terveena kulttuuri-ilmiona levhi.isi meillakin yha 
yleisemm~iksi ja miksei vahintain yhta tavalliseksi kuin se on suu
rissa sivistysmaissa. Mutta samalla olisi hyvin suotavaa, etta se 
tulisi ohjautuneeksi muotoihin, joissa siita on hihanastista suu
renlpi hyoty. seka itselleen kerailijoille ett~i nmillekin. J uuri nai
den koululaisharra telijain parista naet nseimmiss::t tapauksissa 
iln1estyvat ne ylioppilaat, jotka yliopistossa ryhtyvat kasvitiedethi 
paaaineenaan opiskelemaan, ja heidan koululaisaikaiset kerailynsa 
tulevat talloin, jos ovat oikein tehclyt, jopa hyvinkin suureksi h~ro
dyksl: J a vajkkeivat kerailijat joutuisikaan varsinaisten ammatti
kasYitieteilijaimtne vahalukuista joukkoa lisaan1aiiu, 011 heidan 
Jmrrastuksistaan tnonella yliopistollisteri opint<?jeu a18.11a paljon 
hyotya, ja heidan varhaisenunistakin kerailyistai1n \'oi, jos niiden 
tulokset saatetaan amtnattilniesten tietoon, olla paljonkin hyvia 
1i fitietoja saatavissa. Mutta kaikki ta~na vain silla hclolta, etht 
keraily ja havaintojen teko on suoritettu jarldperaisesti. 

Seuraavassa esitetaan .eraita huontioita niista virheellisyyk
sista ja puntteellisuuksista, jotka yleensa raivaavat parhaidenkin, 
innokkainlpienkjn koululaiskerailijain -- ja n1onien vanhempien
kin - kasvinkernupuuhia, ja annetaan erinaisia. ohjeita oikein
suoritettua tyoskentelya varten. Eraista seikoista saa viela tar
kempia ohjeita Selma ja K. H. Hallstromin tointittamasta kirjasta 
>>Kouluherbario >> (Helsinki 191'1, Yrjo vVeilin & Kuntpp. O.V.), 
jota lampimasti suosittelen -erittain ansiokkaasti laadittuna op
paana kasvinkerailijoille. 

1. K era i 1 y j a k era i 1 y v a 1 in e e t. Yleisin virhe 
itse 'kerailyssa on se, etta otetaan naytteiHil liian niukasti: kook
kaammista lajeista moni etsii 111ahdotlisimman pienia ja vahap~i

t6isia yksiloita tai ,·ain pienia oksia j. n. e.; pienikokoisista lajeista 
useinkin t yydybUin yhteen tai harvoihin vaivaisenpieniin yksiWi
hin. Kasvitieteilij ~1in parissa yleis1naailmalliseksi kehittynyt tapa 
Yaatii' kuitenkin nykyaan, etta niiytteiksi valittujen yl~siloidcn tulec 
yleensii edustaa paikalla lursva.vicn kasviyl~s-iloiden lleskikolwa ja 
tulee niitii tallettaa niin runsaasti, ettii n·iistii tiiyttyy tavallise1~, esim .. 
25,5X 4I em kokoiscn kasvipaperin sivu.; pienia kasveja (Myosurus, 
Euphrasia y. m.) otettakoon lukuisia, jopa kyn1meniayksi16ita,. pie
nenpuoleis1a (Viola, Parnas:sia , Rubus arcti us j. n. e.) samaten 
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useampia; puista ja pensaista talletetaan yksi tai pari kaunista ok
saa, jotka kutakuinkin tii.yttavat vaad itun alan. - V rtaillessa 
kasvikokoelmaa, joka. sisaltaa vain pienia naytteita, sellaiseen, 
johon on koottu arkit Ui.yteen, huomaa jokainen selitttimatUikin, 
miksi jalkimaisessa kaytetty tapa on ainoa oikea. 

T,uonnollisestikin taytyy koettaa tallettaa vain ehyibi tai 
ainakin suurempia vikoja vailla olevia kasviyksilbita. l\1oniin 
lajeihin nahden on Hhk aa, etta ne kerataan sopivalla kehitys
asteella olcvina, silloin, kun niissa lajituntomerkit ovat s lvia. 
Niinpii esim. ristikukkaiset, sarat, useat sarjakukkaiset y. 111. on 
kerattava hedelm~illa ol vina; tiety ti voi ja on syytakin tallcttaa 
niita myos nuoretntnalla astcella. Mattais. a kasvavat kasvilajit 
ovat si joitettaYat puristimeenkin mattainti tai niin suurina mat
taanosina, etta niista saa kasityksen kasvutavasta; nlilla~in muotoa 
ei niita saa paloitella yksin korsin. Ronsyilevista kasvilajdsta ei 
ronsyja saa poi taa. Edellisen kasvukauden kuivia lehti a ei myos
kaan saa kokonaan pois riipia. Sensi jaan on naytteet k.··ylla puh
distettava - - hnolellisemn1in kuin monella on tapana ·- muJlasta, 
samtnalista y. rr... s. 

KerailyYalineiden pnutteellisuus tai epak~iyhinnollisyys hait
taa useiden kerailijain kasviaskartelua. J oko on kasvipi.>ntt6 
liian pieni tai kerataiin kasvit vain kadessa kotiin vietav ~iksi. 

_ ] os haluaa lliiytta{i kasvipo·nttoa, o·n scH oltava tarpeel;,si pit!di i1J m1.t·u

te11kin tilava. Sailytyslokero ei . aa olla alle 40 em pitka ika kansi
aukko · liian pieni. Pienemmht kasvit sijoit taan pdutt()i)n s •llai
sinaan, :stmrenuttat taitetaan heti siihen kokoon, joka on tarpee11i
neu niiden sijoittamiseksi pnristime n. Ellei pontt6 pian Ui.yty 
naytteishi,_ on sinne lisiitttiva mehukkaita ruohoja tai kosteita satil
malia kuivumisen estantiscksi. Ka:sveja voi· muuten ilman haiftaa 
su,lloa po·nton aivan tiiviisti tdytecn, joss n teke varovasti. 

Kun ti1a pontossa loppnu , tai pouton puutteessa, voi varsiu
kin pilvisella saalla keriiUi kasvit san mal htipaperiin, jossa n 
nmpit6tteross~i. sai lyvat kotvan aikaa vallan virkeina, varsiukin 
jos niille hiukan ripottelce vett~ kostnkk cksi. Niinltyvin pa.pe.
rissa kuin erittaiukin pontossa py~yvat kasvit yl nsa pari paivaii 
varsin k Jyolli ina, jos saava t olla ' ·iil as. h paikassa, esim. kclla
rissa. 

Erittain suositcltavaa -· yleensa kaikkein kliyH\nnt>llisinta 
_:_ on ascttaa lwsvit io ottopailwlla kas-vipapcricn Nili-in. Nayttei a 
sijoitetaan joka arkille tai vaikkapa j kaiselle pu liarkillckin. 
Lehtien y. 111. osien sijoitt lu ja oikominen ei tarvits ttiss~i. olla niin 
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huole11ista kuht lopullisesti puristirneen asetettaessa. Sensijaan 
pitaa erittain tarkoin katso3:, ettei lchtid, kuhkia t. m. s. pista 11tlos 
papereista, koska ne hyvin pian kuivettuvat. Kasveilla taytetyt 
arkit, sanwinkuin vanilla olevat tyhjat arkit, puristetaan sitt n 
joko lujan rautalankaverkkoisen kantopuristimen avulla tiiviisti 
yhtcen tai sidotaan ne tiukkaan kahden paksun ja lryvin jaykan 
pal1vile,·yn (n. 1. cn1 pitemmat ja 1eve~1mmat kuin kasvipaperi) 
valiin lujalla narulla kahdesta kohtaa poikkip~i.in ja yhdesta tai 
kahdrst a pitkinpain. Tallaista omatekoista pahvipuristinta pi
dan sen keveyden takia erittain ktiytannollisena, varsinkin pitem
milb jalkan1atkoilla. PuristUinisen t eltokkuutta voi lis~iHi istu
nlalla si11oin talloin paperipinkan paalhi. ja tiukentan1alla narua. 

Retkeilytavoista, harvinaisempien kasvien etsimisesta j. n. e. 
emmc tassa voi ,tilan puutteessa ryhtya, puhun1aan. Voim
mekin sen hyvin sivuutt.aa, kun naista seikoist<i on olemassu opet
taja 0. Kyyhkysen erinomainen kirjoitus L. Y:ssa 191.6, s. 93- 102. 

2. K as v i en s i j o itt a n1 i n e u p u r i s t i me e u 
suoritetaan yleensa llian lmolett01nasti. J okaisen harrastavan 
kasvinkerailijan, senkin, jolla ei ole varsinaista taipumusta 'aistik
kuuteen ja siisteyteen, tayt~·y kuiten.kin ehdottomasti pyrkia sii
hen, etta hnolentaa -nayttciksi ottamansa .kasv-it mahdollisimman 
micll·yttaNziin, asuun . Lehdet, ainakin ne, jotka tulevat enimn1an 
olen1aan esilHi, oijotaan kauniisti, muutamia avoterioisia kukkia 
(ei 1nykeroiUi) puristetaan avo-asentoon j. n. e. Naissa suhteissa 
onkin monessa koulussa, varsinkin suon1enkielisiss~i. pa~isty 1nelko 
pitkalle. 1\Iutta kaikkialla rikotaan aistikkuuden ja yleisten kas
vinkerailijti.tapojen vaatimuksia siina, etHi paperiarkkeja pitenl
pien kasvien asettelua paperille ei tehda oikein. Pitkakorsista 
lleintia esin1erkiksi ei saa taivutella kaarille edestakaisin paperilla, 
yhta vnhan kuin sita saa kappaleiksi paloitella. Se taytyy laitt:;ta 
nain: juuripuoli asetetaan esim. lahelle paperin vas mpaa alakul
lnaa, korret siita ylOspain lahelle vasenta pitktHisivna; paperin 
ylalaidan kohrlalla, siis noin 40 cn1 korkeudelta juurien karjistti. 
lukien, taitetaan kvr-ret s·ittcn tcrii'L•cissa iikkikulmaSSrt vi£stoon alas
pain, itt n taa. n .. 0- 35 em paasta samansuuruisessa kultn:tssa 
ylospain, paperin ylalaidasta taas teravassa kuln1assa alaspain 
j. n. e., kunnes n~\yte kokonaisuudessaan sijoittuu kauniisti paperin 
rajojen sisalle; korsien taitto t aytyy tietysti sovittaa niin, ettei 
tahkia tai royhyja tarvitse taittaa; lehdet tietenkin oijotaan sopi
viin asentoihin korsien p~alle ja. valiin. Samaan tapaan taivute · 
taan snnret ruohotkin, elleivat ole niin kookkaita , etta on pakko 



flfttutamia ohjcila kasm·e 11kerdilyii /wrm<. trz uille koululois illt• nmlt . H7 

paloitella ne, jolloin toisinaan Yoi sijoittaa latvapuolcn yhdelle ja 
tyvipuolen toisellc: paperille. Paksuvartisten kasvien niille osill 

- (lehdille, kuk111e), jotka 1nahdollisesti jai1vat liian v~i h:iiseen puris
tukseen varsien v~i.liss:i., on dullista asettaa tarpeellin n ntliiir~i 
paperiUiytetta. Samaa tapaa on hyv~i ktiytt~i~i puristaessa ulpu
kan, lumpecn y . 111. s. kukkia, joissa on kovin korkcn va keskiosa. 

Lehtien oilwmi11en kiiy lwiklwiu. hclpoimm£n piiinsii, fos S1torit
taa sen viimcistcllyst£ has1.'eistn, fotlw 07'at ollect '/J1trist1d~se . sa 2- .J 

t.: silloin sujun se nopeaan, kun itavastoin paiv~in tai parin ajan 
painossa olleiden kasvinosien suoriminen on hiclasta eik~i ylcensa 
onnistu hyvin. J os kasvit ou kcrfitty suoraan papericn vtiliin, 
ovat ne retkelta palattua ja niita lopullisesti puristim en sijoitel
lessa yleensa silHi asteella, etta vliarien asentojen korjail mincn on 
juuri silloin hyvin helposti ja ujaknsti tehhi.vi ssii. 'rlistrikin 
syysta on kasvien sijolttelu papereihin jo k r~iilypaikalla crittliin 
ka yttlnnollista,. 

Erinaisct kasvit vaativat ennen puristimeen asettamista eri
koiskasittelya Naita ovat esim. kcwin paksujuuriset tai -juurak
koiset kasvit, joilta nuo ,pa ksut osat on sopivasti veitsen avulla 
ohennettava, ei kuitenkaan liika ohkaisiksi. 'nirkeinUi on hieno
tekoisten vcsilws11icn oikea /m,ivattamiucn. Ne sijoitetaan (puhdis
tettuina) veclessa, esin1. pesuvadissa, hyvallc viivattomalle valkoi
selle paperille, joka vahitellen, kasvinosia luonnollise ll llaja-as 11-

toon oikoen, vedetaan ylos vcdesta ja ijoitetaan kasvineen paivi
neen vahaksi aikaa liikaa vetta valuttmnaan ja sitten tavalliseen 
tapaan puristimeen. Paperin koko ~ovit taan aistikkaasti kasvin 
koon mukaan; pienille kasveille riittati use in esint. 10 X 15 cn1 ko '~oi
n n paperi.. 

Varsin:iisilla kasvin kerailijoilHi on ny kyisin y lei senti tap ann 
asetf.aa ·1?-asvit p1tristimecn val/widen, r·nslwidcn t. 111. s. olruidcn 1nakt~t

latuu.ripapcrien, siis ei harma£dcn i1~mpapcricn viilissii,· harmaata 
paperia kayteUian vain valipaperina. Tarkoltukse n voi erinomai 
sen hyvin k~iyttaa tavall ista pnotipaperia, jos sattuu saamaan sel
laista, joka on hihipitain harmaan paperin kokoista tai l·crnaasti 
hieman verran suurempaa, niin ttli sc hiukan -pista~i n;i.kyviin. 
Myos sanotnal htipaperi kclpaa, sopivan suuruisissa ark issa, var
sin hyvin . 

.J o kasvcia PU7'istimcen asettacssa on tiirkedtii tehdii tarpccUisct 
·Jncd~innat lOytopail~asta fa -afasta . Kullekin eri lajill kirjoitctaan 
mukaan pieni paperilappn, >>pas t>> (paperi voi olla vaikkapa sano
lnalebden reunuksesta leikattna), jolton on lyhennettyna n1crkittv 
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kasvin nitni, .jos se on tiedossa, li'fytopaikan si jaitse1ninen ja laatu 
ja edelleen paivan1~Hira. J okaisen tieteelliseen tarkkuutccn pyr
kivan tnlisi tchd~i nama merkimt~it mahdollisimnlan yksityis
kohta1sesti, kuten myohemmin etiketeista puhuttaessa selitc
hUin. 

:3. K as vi e u k n i \' at t a 111 i n en p u r is t i 111 e s sa. 
Kasvit sijoitetaan siis puristim.een ohuiden paperien sisalHi. Nai
den papcrien \'aliin sovitet aan rnnsaasti, y leensa 5, kernaimmin 
n. 10 arkkia harmaata valipaperiq.; vain kuivanpuoleisille, ohuille 
kasveiile riittMi esim. 3. Harmaiden paperien lisana kelpaavfd: 
sanonmlehdet t. nt. s., kunhan uekin valilHi kuivataan. 

Ohuittcn mahulaht'l,f,ripapen'cn i.1iihssii, ioih£n kasvit S'iJ'oitetaa'Ji., 
sam-'at nc olla vaihtamatta, hunnes ovat kuivat ja kernaasti 'tina sii
hen asti, jolloin ne laaditaan kolroelmakuntoon. /1 inoat :naperd, 
jotka vaihdetaan, ovat siis (harntaat) viilipapcrit. Ohuet paperit 
kasveineen siis vain siirretaan sellaisinaan, kerran tai alussa rnie
luin1n1in kahdestikiu paivassa, kuh·ien viilipaperien valiin, joiden 
tehtavana on imea kosteutta tuosta obueinn1asta paperista ja sen 
valissa olevista kasveista. Kosteklen imupaperien tunutto kuiviin 
kay taten, kun yleensa loytaa nopeasti toiscnvarisen kasvipaperin 
ja siirtaa seu avaamatta kuivnle papereille, erittain nopeasti, md
kein kone1naisella vauhdilla. Vaiva paperien vaihdosta taten pal
jon vahenee. Koululaiskerailij ainkin pitaisi siis valttan1atta ottaa 
tama tapa kaytantoon. Siita on sekiu etu, etta kasvit tulevat 
sileamn1iksi ja sailytt~ivat he1akantman varin kuin harmaissa pape
rcissa kuivattaessa. 

Puristinjarjestelmia on us<.:ita. Varsin kayttokelpoinen _,u 
puristin, jossa paperipinkan paalla on pahvilevy, sen paalla pari 
levcaa lat1dankappaletta ja niiden paalla kivenlohkareita tai tiili
kivia senverran, etta lehdet ja n1uut kasvinosat knivnvat rypisty
matta, mutta eivat t iselta puolen puristu liikaa, ohuiksi ja kiilta
viksi. KayUinnollisin lienee puristimista kelapuristin, jossa pg.pe
rit pnristetaau kahden levean, tukevan lautalaitteen valiin kelan 
avulla tiukottuvan k6yden Yalityksella. - Puristinta on lnonnqlli
sesti pidettava tnahctollisimman kuivalla paikalla, i kuitenkaan 
kovin kuumassa( 

Puri~timesta poi . otettaes:;;a eivtit kasvit tarvitse olla ruti-
. kuivia, jos ne eusin sijoitetaan ecles lievan painon alle rypistymisen 
v~Httan1iseksi . Knivat kasvit sai lytetaan maknlatnureissaa~, ei 
harmaissa papereissa, ja tietysti kuivalla paikalla, kernaimmin 
kaapissa tai muntcn tonmttumiselta ~nojeltu.ina. 

• 
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1.. V a 1 i p a p c r i n k n i ,. a t t a m i s e n t kPe uwni 
h~'vin epakayttinnollisesti. Nopein .tapa on kuivata nc kuu1nan
Himpin1assa leivinuunissa. suuria lastuja tai pareiUi. alnstana ja 
paperipinkkojeu valissa. Paperit voi syybi~i uuniiu jopa 50 arkin 
pinkoissa. Knn l~arvoilla on kaytettaviss~i vahanvaWi lammitet
tavtia uunia , Hiytyy yleensa tyytya nmihin kuivauskeinoihin. 
Kuivalle pihamaalle tai aholle e ·im. 1 0-arkkisiin pakkoihin ( ei 
~·ksin arkein!; se on tarpeetonta ja Yie liiaksi aikaa) 1 vhettyin.'i 
·kuivuvat paperit anringonpaisteessa nopeaan. Yleisin1n1in tulee 
kuitenkin kysymykseen niiden levittaminen yoksi asuinh.uoneiden 
lattia1le, poydi11 , tnoleille j. n. e., n. S--- 10-arkkisina pakk ina. 
I ,attialle ne on syyta~ Jato a limitUiin riveiJ1in niin, etta voi aan1ulla 
tyontaa ne rh·ittain nopeasti kauniiksi kasoiksi. -- Varsin kaytan
nollinen keino paattati, ovatko paperit .kuivat vai ei, on niid n 
haisteleminen: kosteat paperit tuoksahtayat epamiellytUiva11e, 
knivat ovat llajuttomia. 

5. I-I e r b a rio n 1 a at i min n. Kasvikokoelmansa 
osaavat monet koululaisbotanistimmc laittaa kuntoon ilman suu
rempia konnnclluksia. Yhhi ja toista lmomautettav:-.ta kuitcnki n 
yleensa on. 

Painostettakoon tass~i. ensinnakin samaa seikkaa, josta jo 
· keraamiseshi pulmttaessa mainittiin: kunnolliseksi n~iytteeksi kat

. otaan vain sella1ncn kasYiarkki, jossa huolitellusti knivatetut 
kasvit tai kasvinosat tdyttiivat lw~~o sim~n . Kasvipaperin tulee 
olla tarpeeksi jiiykkaa 'ja kookasta, '2"' x ftO cnt tai vahan suurem
paakin. · Liin1araperiliuskat, jotka leikataan tava.llisc ... ta vi£vatto .. 
masta kirjoituspaperista, olkoot ylecnsa kapeita, ohuille kasvin
osille kapeampia (1 tj2- 2 1n1n), paksuillc lev ampia, ja sijoitetta
koon ne tarkoin kas"\,iriosien, varr n, lehtiruodin t. 111. s. poikki-

. suuntaan. Itsest~an selvUa lienee, etta niin hyvin kasvi- knin 
liimapaperin tulee olla hdottomasti puhdasta. 

Kasvilaput 1. tiketit ja niiden teksti n koululaist n kasvi· 
kokoelmissa yleen a llyvin lteikko kohta. Se, joka haluaa laatia 
kokoeln1ansa t si kelv lliseksi, nondattakoon ainakin paak hdis
saan seuraavia neuv ja: Kayta aistildwita fa sopivan lwkoisia 
(esim. 7 x 11 em) kasvilapp?tja. J(irj ita 1 aikki mcrkinnat siis-

' till a kasialalla. 1\I rkits _ ottupiiivii · oihci-n .· ell t paiva~i tiec1ti, 
n1erkitse vain l"'uukausi tai vain vuosi. Me.rkitsc kasvin ottajaksi 
aina vikea loytajr£ tai tallettafa; jos loytajia n useampia, on paikal
laan merkiUi h icHit k?-ikki tai ainakin ansiokkaimn1at. Kirjoita. 
ilm.oitus loytopailwsta fa sen laad~.6sta hyvin tiiydclhscsti: 1naakunta 
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(yleisesti ka):tetylHi lyhennysm rkilHi; ks. esin1. Mela-Cajanderin 
•>Suomen kasviota•> tai Kivirikon •>Koulukasviota•>) · ja sen pitajan 
tai muun suuren, y leisesti tunnetan paikkakunnan (kanpungin, 
rautatieaseman, tehclasseudun t. m. s. ) nin1i , johon lOytopaikka 
lahinna kuuluu, delleen kyHin, kartanon t. m . s. uimi ja v ieHi.pa 
sen talon, torpan, jarvcn, vuoren j . n . e. nimi, jost a tai jonka Hihelta 
kasvi on liiydetty . Naista tarkoista tiedoista on monessa tapank
sessa suuri hyi)ty, ja nii(1en lainlinlyonti ' voi tuottaa myohcmmin 
manta harmia. Kasvamispaikan laarlusta ei p itaisi t yy tya. mer-· 
kintoihiu: metsa, suo , ranta j. n. e., ko '-ka n1ebb, soita, rantoja 
y . n1. on kovin nwnta lajia. Koeta n1Mi.ritella n1 ts~in laatu : ]ehto
metsa, kangasnietsa, nlUstikkakoivikko t. j . s.; ja samaten suon 
laatu: rantaneva, 1nantyrame, kuusikorpi y. 111. s. Kasvupaikan 
laarlun lahempi tarkka:.uninen ja n1aarittel minen on varsin kehit
tav~Ui. 

Kasvikokoelmia tiytyy luonnolliscsti 'i.'nrf Uu hyonte·istn
lwilta. Varsin · kaytanno11ista on cstaa vaurioita usein katsele
malla kokocltnaa ja havittamalla tuholaiset, jos niita hu01naa. 
Uusien ihnaantmninen estyy n1elko tehokkaasb, jos kokoelmat 
ovat huolellisesti kaarityt sanomalehtipapere1hin (tupakan lchtii1, 
naftaliinia y. m. s. voi kayttaa kasvipaperieu valissa) . 1\asvi
lwhoclmia ei aa milliiiin ehdolla siiilyttiid ylisilhi t. m. s: pailw£ssn , 
missd koste-z.tssuhtect vaihtelcvat ja tarve1 ev~1t kasvi 11 varin. 

G. K as vi e u v a i h to on koululaiskerailijainkin parissa 
1nelko yleistti. Suuren1pia mai.iria ja us·eammilta eri tahoilta 
maata kerattyja ja 1i aksi oikein miHir~ittyj a kasveja saa varmim
n1in siten, tti liittyy ·va ihtvyhteytccn Hclsingin has ·icnvaihtoyhdis
ty!?sen lmnssa (H·ki, Kasvitiet. laitos), joka nykyisin on viimeisten 
pulavnosien unesta heraamaisillnan. H elsingin vailttoon lahetet 
tavien kasvien tulee o11a kuunollisesti talletcttuja, tayteHi.isia nayt
teita, ja samaa lajia pitaa o11a vahintain 3 arkkia . Tarkempia · 
ohjeita sa3. n1ain. y hcli styksclta. 

Koululaisvaihtajille lienee hyodyllistti t ietaa .. etta ylci ~n 
stui.nnon mukaan pita~i. vaihdosta saatujen kasvien kasvilaput srii
lytta3. s llaisinaan , ik~i. niitL"i saa k rvata uusilla omatekois~lla. 
Kasvin loytaj a~i ci naet . aa t luHi syyp tiaksi niihin mahrlollisiin 
rehilyksiin, joita toin n hi:iJ.len etik 'ttcjaan unsiessaan kenties 

tekec. r 

J os my6h mmin iise loytaa lajin, joka aikais mn1i n on ollnt 
kokoelmissa vajn vaibclosta . aatuna, ci ole syyt'i. havitHia vaihto
kappaletta. S , s·lmoinkuin usea mmatkin omat kedUintat nayt-
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teet samasta lajista ovat yleensa varsiu hyodyllisct varman tai
don kehitHin1iseksi lajituntemukscssa. 'l'ieteellisiss~i kokoelmissa 
pyrit::Uinkin siihen, etta saataisiin sama laji edustetnksi mahdolli-
simman lttkUlSlell naytteiden kautta. 1 

7. Harvinais t kasviloyd6t. Sattuu mclko 
usein, etHi innokas konlulaiskerailijakin lbyUia sangen harvinaisia
kin kasvilajeja tai -muotoja. J os otaksuu tai tieta~i. loytaneens~i 

jotain tallaista criuomaiserr1paa, on aina syyUi l~iiiintyii asiassa opct
tajan tai jonlmn vanhemrnan llasveja tuntcvan loverin puolecn. Pi
taa kuitenkin olla vahnistautunut si1hen, etta Ioytoon ainakin 
aluksi suhtaudutaan jossain maarin epailevasti; ta.ma syysta, ethi 
aikojen kuluessa on koululaisten kasvikokoeln1iin perustuvia vihi- . 
rii1 tietoja kertynyt arveluttavan paljon. Todella luotettava ti ~to 
on kuitenkin asiantuntijan nsein helppo sellaiseksi todeta, ja, sellai
nen hi.rkea lOyto on sllloin koetettava tehda n1uilleldn tunne
tuksi. Luonnon Ystavan toimitus tarjoaa hi.ssa suhteessa ker
naasti palvelustaan, vaikka pidattaakin itselleen oikeuden tarpeen 
tullen ensin hankkia loytajalta van11entavia naytteita ja tarkcm
pia tietoja asiasta. 

Tassa yhteydessa li nee syyta humnauttaa siita, ettei sellaisia 
kasvimiytteiUi, joideu nitnesUi ei ole saanut sellwa, pitaisi milhH1u 
n1uotoa havittaa. Niiden joukossa voi naet olla suuriakin harvi
naisuuksia, tiirkeiHikin Joytoja. Kasvin nimi voi jonkun onn 111-
sen sattuman kautta selvita piankin ·ja joka tapauksessa us imtni
ten silloin, kun joutuu koskctuksiin kas ientuntijain kan a. 
Luounon Ystavan toitnitus avittaa tas:,~ikin asia~sa crikoisen n1ie
lel1aan. 

8. E r i k o is k o k o e ltn i s t a. :Moui kerailija, joka ei 
ol tilaisuudes. a liikkumaau eri seuduilla uusia ja uusia loytoj ti 
tekemassa, kylHistyy vahitellen kokoilcmiseen ja taukoaa siiUi 
kokonaankin. Tan1a valitettava seikka tulee usein estetyksi, 

, niinpiankuin harrastus yl isen alkecllisen ker~iilyn lisaksi tai sijasta 
kohdi~tuu johonkin erikoiseen kasviryhm~Hin 1tai usean1pHn sellai
siin taikka yleensa johonkin erikoiskerailyyn. lisikin varsin pai
kallaan, tUi k hittyne mmat kerailijat koululaistenkiu pari sa 
keskitUiisiv~1t harrastuksiaan johonkin er1koiseen kcrailemise ~n. 
, opivia erikoisharrastuks n esineita ovat tnika kasvisuku tai ·kasvi 
laji hyvansa; n1uotorikkaus on yleensii . Hihes rajaton ja noid ll 
nuwtojen Hihempi tarkastelu runsaiclen koko lmi n avu11a on hyYin 
Ylehiittavaa Myos kasvilajien keraily cri k hitysasteella olevina 
(tain1ina, talviasteisina syksyisin ja kev ~i.isin tai talvisinkin j . n. .), 



9:d .VI uutamia ohjcita kasvit' ttkeriiilyd ltrr rra staville koululaisillemtn c 
------

sien1enkokoelmain laatin1inen y. 111. on hyvin suositeltavaa. Nailla 
kerai lynaloilla, jotka 1neilla. ja yleens~i rnuu·allakin ovat hyvin v~i
han edustetut, voisi lmo1ellinen koululaiskerailijakin tehda tode\}a 
suurta hyotya taydenttin1alla myohemtnin lahjoituksillaan esim. 
yliopistomrne naiss~i suhteissa sangen vajavaisia kasvikokoehuia. 

Luonnollisesti on n1yds · alempiin kasveihin perehtyminen 
kerailyn avulla jo koululaisiassa ·oleville kasvienharrastajille san
gen suositeltavaa. 'l'uloksekkaaksi voi .tuollainen harrastelu kui
tenkin kayda yleensfi vain silloin, kun kerailija paasee kosketuk
siin jonkun vanhetnman, naita kasveja tuntevan henkilOn kanssa. 
Tama ei ole aina varsin helppoa. lVIutta rohkea se rokan syo! 

9. M i t a y 1 e i s e m p a a. h y o t y t-i v o i k o u 1 u 1 a i s
k c r a i 1 i jan .k a s v i h arras t u k s i s t a o ll a? Varsin 
harvoilla ma'tseud.un kasvinharrastaji1la, vanhemmillakaan, on 

· todellfsta kasitysta siita: ettti he harrastuksiensa kautta voisivat 
olla kotimaiselle tutkimukselle me1ko snureksi hyodyksi. Viitat
takoon sentahden t assa erinaisiin sellaisiin tyoskentelyn1uotoihin , 
jotka jo koululaiskerailijalle tarjoavat tilaisuuden yleisen1paa 
hyotya tuottavaan harrastelutoimintaau. 

l\1ei1Hi. kuten muuallakin pyritaan kaikissa yleisiss~i kasvi
kokoelmissa siihen, etta kustakin kasvilajista saataisiin kootuksi 
1nahdollisimn1an suuri valikoilna naytteita eri osista n1aata. J o
kainen kcrailija voi t assa olia aputniehena. Yleisimmistakin kasvi
lajeista otetaan niinhyvin Helsingin yliopiston kuin mybs Turun 
Suon1alaisen yliopiston kokoelmih1 kcrnaasti lahjaksi naytteita 
mista seuduista maatan1me (ja muualtakin) hyvansa, kunhan vain 
kasvit ovat huolellisesti talletetut ja niita seuraa oi.kcat ja tarkat 
tiedot ottopaikasta. • 

J o.kainen kerailija kiinnittaa yleensa iln1an muuta huorniota 
siih n, ovatko eri kasvilajit kerailyseudulla yleisia vai harvinaisia 
] ol~aisen pitais£ tehda niiistii havainnoista mahdollisimman tarhkofa 
tnuist£inpanofa. J o koululaisiassa oleva kerailija ky kenee, jos 
on innokas, saamaan selville paaosan ko6seutunsa kasvistosta j a 
tuntemiensa kasvilajien levenetnissuhteista. Havaintoja voi sit
tetnmin, ylioppilaaksi tultua ja tarpeellisia lisaohjeita saatua, hel-

. posti taydentaa, niin etta jo ensimaisina ylioppilasvuosina voi 
kartuttaa ver.raten harvalukuisia, monen tieteel1isen tyon pohjaksi 
ehdottoman tarpeellisia paikalliskasvioitamtne oman kotiseutunsa 
kasviolla. 

· Kansanotnaisten kasvinnimien keruuseen pystyy 1nyos moni 
kasvienharrastaja I kutakuinkin hyvin . jo koululaisiallaan. Tar-
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ken1pia ohjeita saa tasta tyosta ki rjoittamalla Helsinkiin. Su.Oiua
laiselle Elain- ja Kasvitieteelliselle Seuralle Vanamo taikka 
Luonnon Y stavan toimitukselle. 

Muillekin kuin mainitu ill e aloillc voi jo koululaiseua laaj n
taa kasviharrastuksiaan. Koululaisaika ·opii kuit nkin pa·l
asiassa parhaiten tuok. i keri:iilijan-ast cksi, joka jokais 11 niin 
hyv iu kasvitiet en tutkijan kuin harrast 1ijan lamass~i on birk a 
a ikakausi tarpeellisen lajituntenmksen saavuttan1i ksi . 

Vahan taytettyj_en elainten kasittelysta ja hoidosta . 

. -1 ng. h'dv. Fri. 

Katse11essa koulujen jopa muscoiclenkiH kokoelmia lttl · 
usein surukseen telmeeksi sen havainnon, ttei Uiytetty ja eHUmiU, 
, ·arsinkaau 1intuja, ole osattu aina asianmukaiscsti kU.sitclla ikLi 
hoitaa. Suurin vika on se , etta varsinkin pienemmat linnut eiYat 
ole oikeassa asennossaau eik~i sell aisina kun ne ovat 1ahten et t ~iyl

tajan kasista. Vaikkakin ne Hihetettaess~1 ovat olleet asentonsa 
puolesta nwittcettOinia, niin pitkillii rautaticmatkoma, j ma llian
kin usein hoidetaan tavaroita kovin Jmonosti , ovat ne tava1la tai 
toise1la saane t virh iHi asentoihin a. 'l'avallisimn1in nuo virh i 
johtuvat vain siita, etta jalkalangai -· linnuissa --- ovat joko tai
pun ct nilkkanivelesta liiaksi, j ]Join lintu on saanut luonnotto
m an tukumaran as en non tai p~i.invastaisessa tapaukse sa liiau 
taaksepain taiptmeen ascnnon. 'l'allaisct virheet ovat l1el] osti 
korjattavjssa tah,uttamalla jalkoja ojkcaan suuntaan. J okais 11 a 
luonnonhistorian opettajalla tulee oll a seh·illa lintujen as nto , yoi-
daks nsa itse tuollais t korjauks t 11 Hi. ' 

Pahim1nin nain syntyn et jalkavirllcet \'aikuttavat s ·llai 
silln linnu111a, jotka scisovat jalat snor1na kut n loHt ja u · innnat , 
\'arsinkin orsansukuisct vcsilinnut. Us in on nryoskin p iHin 
ascnt) syysta tai toisesta muuttunut. 'l'iim~i yoidaan myos hcl
post i korjata taivuttarnalla p~iaUi l! a.luttuun suuntaan. lTscitJl 
mat virh t tekec liutuj cu asentoihin tottumalon pakkauksen pur
kaj a. Kuten ticclc~cilin ovat hiyt tyt clhim t pakattavat sitc'n 
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etta nc alustoistaan ruuyataan kiinni laatikkojen seinamiin. Kun 
nyt noin pakattua laatikkoa aletaan purkaa, on ensin avattava 
kansi v a r o v as t i, etteivat irroit tut laudat p~Hise putoamaan 
cHiinten sekaan. Kun kansi on saatu auki, on tutkitta\·a mikii. 
clain nsin helpommin saadaan irti. Sen jalkeen tartutaan vasem
rnalla kadella ensin laimen jalustaan - >>klossiin>> -- ja sitten 
oikealla kadella ruuviavaimen avulla irroitetaan kiinnittava ruuYl. 
Kuu elain - varsinkin lintu -- on nyt saatu irti, asetetaan se 
vaakasuoralle pyodalle ja tutkitaan onko asento oikea, ellei, niia 
t hdaan korjaukset heti, silla matkalta tultuaan on elain jonkun
v rran kostunut, joten taivutukset y. 111. voi helpommin suorittaa 
kuin kuivana. Kun nyt on saatu oikea haluttu asento, jarjestetaan 
h<>yhenet, jos ovat joutuneet epajarjestykseen, ja viimeiseksi pyy
hitaan tomu p e h me a 11 a · s i i v e 11 a -- ei n1illa~in muulla. J os 
pakkausta purkamassa on kaksi henkiloa, kay se luonnollisesti 
paremmin. Se vaau on muistettava, etta suurinta varovaisuutta 
siina noudatetaan. 

Toinen viela tarkeampi kysymys on elainkokoelman hoita
Juinen niin, etta lain1et sailyvat mahclollisimman kauan, ja kun
nollisella hoitamisellahan ne siillyvat, jos ovat huolel1i~esti ,·al
nlistetut, vaikka miten kauan. Missa on tiiviit ja muut n kun
nol1iset sailyty kaapit, on asia helrompi, jolloin voidaan suoras
taan esUHi tuhohyonteisten paasen1inen elaimiin kasiksi, mutta 
missa ei sellaisia ole, kay asia vaikeammaksi jopa mahdottomak
sikin. 

'1\iytetyilla laimilla on monia vihollisia kuten koit ja useat 
kovaku riai t, joiden toukat tek vat niissii tuhojaan. Uscin on 
opettajilla se ka:itys, etta kun kerran elaimet ovat kunnollisesti 
prepar idut, eivat ne sen koomn1in tarvitse tnitaan hoitoa. Tama 
kasitys ei kumminkaan ole oikea, silla eshnerkiksi koita ja varsin
kaan muuatta kovakuoriaista ei v i estiiii milHiiin tulemasta. Ne 
ivat huoli vahvi mm~stakaan n1yrkytyksesta ja eihan sitapaitsi 

voi hoyhenia. ja karvoju paaltapain myrkyttaa. Myrkytyshan 
1. hdiian nahkan sis~ipinnalle ja se voi im ytya ainoastaan nahkaan 
iki hoyh niin ja karvoihin, ja uiisstihan juuri tuholais t asu ta

Yat ja niita sy<)vat. 
Kaikista pahimpia tuholaisia ovat ihrakuoriai ten (Dcr

mcstidae) .toukat, varsinkin harmaafu,ovaiscn ihrakzwriaz'scn (Dcr
mc t s lardan·us) t ukat. Itse elain n noin 7 tnm pitka, jotenkin 
kap a ja tunn taan helpost1 peitinsiipien poik.ki kulkeyasta , 1 -
v tisUi harn1aasta juovasta. Toukka on· pit mpi, sukkelaliikkei-
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nen ja hyvin karvainen otus ja elaa p~Hiasiallisesti vanhoi sa kui
vuneissa nahkoissa, raado1ssa y. m. s. Toinen melkein yhUi 
tuhoisa on mttsco/nwriai1wn (Anthre11u.s mu. cor1-tm.) noin 3 mm pi
tuinen mustanruskea ja 1 veansoik a hyonteinen. Taman toukka 
on myos hyvin . karvainen, rnutta lyhcmpi ja 1 aksumpi d llisen 
toukkaa. Kokoclma, mihin nama paas vat p siytym~ian, on 
1nennytta kalua. Nc syovat ei ainoastaan karvaa ja hoyhenia, 
\·aau myoskin nahkan ja kalvavat luistakin kaikki lihajatteet huo
limatta olleukaan milia ja miten vahva11a myrkylla valmiste t 
nvat preparoidut. Parhaimmastakin hoidosta huolimatta tah
too naita vaan tunkeutua l'okoelmiin, silla harvoin on niin tiiviita 
kaappeja, etteivat ue niihin paasisi. 

Tuskin mitaan taysin patevaa keinoa on nii len havitUimi
seksi. Kutnminkin voidaan niita pitaa lryyassa kurissa verrat-

. tain yksinkertaisilla keinoilla. Kokoclm.akaappeihin on pantava, 
paitsi naftaliinia, avonaisia lasipurkkeja ja niihin runsaasti tarpat-. 
tia ja bentsiinia, tta nama aineet haihtuessaan ilmaan pysyttai· 
sivat aina vahvan hajunsa kokoelmakaapeissa. Sitapaitsi o1isi 
tuon tuostakin ruiskutcttava hienolla puhalluspillilla -· .saadaan 
apteekeista ja rohdoskaupoista - naita aineita suoraan laint n 
paalle ja kaappien seinamiin hyvin runsaasti. Viimeinen tehUiva 
luonnonhistorian opettajalla tulee ona·, ennenkuin lahtee kesa
lomalle, asettaa kys s a olevia aineita kokoelmakaappeihin niin 
runsaasti, etta riittaa koko kesaksi, seka ruiskuttaa niilHikost aksi 
kaikki elaitnet, varsinkin jalat - niilla linnuilla, joilla n karvai
set jalat kuten polloilHi y. n1. - ja alapera seka pyrston tyvi. El
lei . ole kokoeltnakaappeja, on eHiimia sit~i huolellisemmin hoidct
tava. K saksi, kun nsin on elaimia kasitelty b nsiinilH:i, neuvoi
sin kaarimaan niitti chjaari sanomalehtipai)eriin, jonka reunat 
liimataan kiinni. Paras on pistaa ne sulj ettuun pussiin, johon 
pantakoon naftaliinia ja b ntsiinissa tai tarpatissa kastettua pum
pulia. San01nalehtipaperin lapi ivat kovakuoriai t eivatka koit 
rtlene. Hyvin us in on valitettu, etta tuhohyonteisct ovat vahin
goittaneet kokoelmia. Melkein aina opettajat, tilat ssaan kou-
1uilleen tayt ttyja elaimii:i, 1nuista at huomauttaa tt i vuan nii
hin tulisi koita S lla isia elahnia i kumminkaan missaan ol , 
joihin i nnemmin tai myohemmin joitain tuholaisia tulisi. Ai
noustaan hyvissa kaap is. a sailytttim~illa ja huol llisclla hoid lla 
voidaan n mahdollisi mman kauan lryvin;i sail tt~Hi. J os lui 
met voitaisiin sailyttaa j ka puol ltaan ,. a h vas sa v a. 1 o s 's a, 
niin se estaisi kaikki tuholaiset , mutta sitakaan i voi suosit lla, 
koska varit valossa haali stuvat. . 
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Viela n1uutam.a sana siita miten ovat eHl.imet tayttajalle 
lahetettavat. Usein, varsinkin kesan aikana, saa lahetyksia, jotka 
ovat auttmnattomasti pois viskattavat matanemisen tahden. Ta
man estamiseksi tulisi elain1ia hiukan valmistaa ennenkuin nc 
tayttajalle lahetetaan. Linnuilta olisi puhdistettava suu ja siera
Inet veresta pumpulitukolla. Kurkkuun ja silmiin olisi ripotet-.. 
tava hieri.on hienoa suolaa ja kostutettava spriilla, ei missaan ta
pauksessa fon11aliinilla, jolla usein on elain1ia pilattu. Taytetta
vaksi aijottua lintua ei saisi tnissaan tapauksessa asettaa jalois
taan riippumaan, joka melkein aina tehdaan, koska silloin veri 
valuu paahan, aiheuttaen ensin mahi.nen1isen· nokan tyvess~i, 

•>Ohjaksien•> kohdalla. Kohta ammuttua on elain kaarittava pape
riin, ·etteivat karpaset pai:i.se siihen munimaan, ja lahetetta\'~i 
m a h do 11 i s i m 111 an pi an tayttajalle. 

Pienet nisakkaat ovat vielakin alttiimpia matanen1ise1le. 
Ne eivat kesta montakaan tuntia. On 1nelkein turha 1ahettiia 
esitn. hiirta tai n1yyriHi tnatakuulla taytettavaksi i1man valmis
tusta. Kun tallainen elain on 1nuuta1nassa n1inuutissa nylett)·. 
niin olisi viisainta tehd~i se tai ainakin avata vatsa ja poistaa suo-
1 t ja muut sisaln1ykset seka irroittaa nahka vatsapuolelta ja ripot
taa hienoa suolaa nahan ja lihan valiin. Viela p~uempi on upot 
taa nain auki leikattu elain vakiviinaan, sen puutteessa vahvaan 
suolaveteen, - ei formaliiniin - ja lahettaa Iasipurkissa HiytHi
jalle. Paata ei ehc.lotton1asti tarvitse nylkea. On huomatta\'a, 
ettei eJain saily spriissakaan, ellei silta poisteta sis~ilmyksia. 

Nain valmistettuna ,·oi pienisUikin ni.sakk~iisUi saada 'h)'Yia • 
tuloksia, mika muuten on kesan aikana 1nelk in nmhdotonta. · 

Kansanomaisia HUtkitystapoja. 

Hannes Salovaara. 

Vihn kesaksi maarasn1 avonlinnan lyseon V :lle luokallc 
siirtyvien oppilast n lnonnontieteellisten kesatoiden joukkoon 
1n. 1n. kansanontaisten laakitystapojen ja tauteja koskevien lnn
lojen selvilleottamisen ja rikoiscsti ka ·vien kayton kansanparan
tajien laakckasveina. )Ii lesUini Uim~i. tehUi.va soveltuu lryvin 
oppikonlujenn11e ylalnokkalaisille kotiseutuopillisen aihcensa vuoksi 
smnalla kun se on omiaan k1innittamaan heicHin hnomiotaan pal-
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joon semmoisc n , joka muuten jaii hcilUi huomaamatta; lisaksi 
he tammoisessU. tyossa saa,·at jonkun yerran kokem11 sta muistiiu
panojen laatimisessa. 

On lnonnollista, etHi n~iin kcratt) j H tietojcn joukossa on 
monta yleisecn tmmcttua laakitscmi t<.t,·an selitysta. Koska jou
kossa kumminkiu saattaa ol1a asianharrastaj ille mie]cnkiintoisia
kin piirteita ja koska mi~l esUini oppikoultijemme seka opettajat 
etta oppilaat voisivat . kEnnitUi~i entisUi suurempaa huomiota Ui
mantapaisten tiedn stcluj en toimeenpal.temisecn , olen arv llut ole
van syyUi jnlkaista muntamia ·kolltia viimc kesiin sadosta. Ra
joitun vain kolmen oppilaan ti ed.onantoihin : H. H y y t i ~i. i
s en (tiedot Siiamiugista on antanut noin 70-vuotlas lcskivaimo 
Ristiina Makkonen , jonka i s~i o.n o11ut t aitm·a parantaja), V. K i
t n sen (tiedot KerimaelUi ja Rantasalmclta, saadut Alfr d ja 
Hilda TynkkyselUi, joiden ika on n . !i;)--50 v.) ja E . Saar n n 
(tiedot Enonkoskelta, useimmat antauut 20 vuotias palv lijatar 
Alma 1'nunanen, jonka i.iiti on perehtynyt parantaja). 

Keltatauti. Ranuurulus accr , I<cltalm!llw. J 1111 ret- ], riib iin aikaisin 1<<'
,·aalti.i., ku ivata, n auringonpaist C'cssa. si ttcn kl'it ·t iHi n , ja nfiin saatua kcittoa 
juodaan keltatau tii n. 

Vatsatauti. Potent ilia tormcntilla. Riitvduiilll inti . Juu ralwt puhdistdaan 
ja k uivataan sekii pannaan vctccn likoamaan. T~im ~t \' csi on tcho].;:asta vatsatauclin 
Hiakettii. Vichi t ch ol<kaampi on yaikutu s jos j1turalwt pannaan v iinaan. (f\ituncn. ) 

(H y y t iii i s c n t ietojcn mukaan jnurakot lwitctaan vcclcssii. t a i pan
nann viinaan (joka s iit;'i p11ncrtuu) ja n~iin saa tu a Jiii.il<c tHi ],iiytctiiiin l< l ' n h k o
tau tiin.) 

Betu.la. J\.oh-11. Urpuja pannaan \'iinaan. E tupiiiissii cluld<ain, mntta 
1nyos ihmistcn vatsataudin ltiiikettii. (Ki tuncn.) 

Haavrm (l'>opulus tremula) ku orist a ja suvlamcrvista (Ledum jHr.lltstJ•e) kci
tc taan vettii , jota kiytctii ~in vatsanpurua va~taan. (H yyti iiinen.) 

Menyrmthes trifoliatn., Ruote. Junrct kcitc:ti.i ti n " dcssbi, jost:t n ii in saa
claan vatsatauclin liiiil.;:cWi. (Kitunen.) 

Maksatauti. ·eclum telcphium, 11/al<sahcinii,· Calla palustn·s, Vehkn. 
Maksahc inan lchti ii J<edi.tai.i n juuri cnnen lmlddmista; vchkasta o tct , an 

ju urct , puhdistcta[ln ne mn llasta ja 1 il.:ataan pois picnimm~it jnu rihaarat. 
Niiin saatuja 1 h tiii ja juuria p annaa n lmmpiakin y hhi. paljon kichumaan 

v~ihassii ved essi.i., lmnn •s mehn niista on pois tunn t vet en. Kcitto ~;an jii.ii.htya, 
s ittcn nest c pannaan pulloon ja on ny t oh·alli :ta ma]):sa taudin laiikc t li.i. {l<i hJil ·n.) 

Syopa. Secn.le ccrcalc, Huis . 
Hukiin heilim6idcssii. l<c riHa~in J.;auniina poutap~ii v~i na jouklw rukiin t il hki.i 

piiita, ni.im ii sicl o tann vas taksi ja HUla h andotaan kipe~ita kohtaa, jot;t sitii. -nn n 
tu tcc piW.a m ahdollisimm. n snn rcssa kunmnud ·ssa. Pian syntyy ltan.va ja siitii 
matelcva t - koima lot vnstaan. Kun lcat soo t iimmois t i.i. vas taa aurinkoa v;"~stcn 

nakcc si inii lnlmisia m ato ja vilkkaassa liiJdwcssii. Kun \·ast<1 tnkc matoj;t by-
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teen, on sc v a ihdc ttava uutccn. T oisina an kuhm p a ri k olme vuotta, cnn cnk ui n 
Jw in syoma k ohta on t ~iysin pa rantnnnt (ll yy ti ~iin en ) . 

Syyhy. Betula, /,'o ivu . 
Snunassa t a rttunut. syyll y p;nanec. jns keriiii samaan k a rsinaan 1«tris"c J1 a 

vas t an lchti ii , ke1tl i.i.ii nii h i. vedcssii , ja t a ll ii hautoo syyhy~ivi i i. kohtia . (H y ytd.incn. ) 
Silmiikaihi 1. llSaunasiitkii((. Saunan oven p~hi.lt ii ot ctaa n s;lmm;ll cita. 11ii it:i 

k<' itct iiii.n j ~ saadnll a ncs tC'c ll ii , ·oicl e ll aa n k ipcii t silm iit. (H yy t iii.in cn.) 
Loylynvihat. Sam a: pa ra nnu sta p a kuin syyll y lk. ( l<itnn(·n.) 

Jihti. Kc riita\in m iinny n . n ii rcen (Pncn) j'i l<a t:1ja 11 havuja, pihl a jan, ra uclt1 :-. · 
k o ivun , ra id an , t c rn tl cp ii.n ja luom cn Jchti ii. sa na j;dko ja (Pten 's ), kui sm ahcini ;i 

(Hypericum qundrrl1lgulum), suo],an erv ia (L cdum) jil k angaskiln cr v ia (Callunrr). 
Niiit i.i. k e it ctiiii n p a ljossa vcd cssii , kunn cs t i.i m ii on l<iiyn y t bJmmanru sl<eak "i . 
T~i.ssii hant ccssa istutaan tnnti p a ri p ;i. ivi t Liin. (Kitun ('n ,) 

S am a ha udc p a ran ba cnkeli sk anriis iii. (Eitli11L'll .) 
Nivelen nyrjiihtiiminen. t ychnis visron'n , Vinw hriuii. I .iunco br. rc•alis , Viru-

11Wheinii . 

Ka~ v c j a kicrreHiii.n ny rj~i ht ~i. n een Jw hcl an ymp:iril le . (ll yy ti iiinen, Saarni .) 
Hammassarky. Tnorc ll aapa uuniin pa la m aan , kunn e:-- s iitii. alkaa 'va.h1 a 

ncs le ttii . 'Li.m ~i. koo t aan talt L·cn ja ~ il lii. void cll :1a n p ak otb vaa 1J a m1n as t a . (Kituncn. ) 

Riissitauti. Lycopodilt1n allnotillll ll l, l?iic11heiml . 
1) K asv ia k citc t i.i.iin p a ljo.-;sa ve<l css~l. kunn cs bmii k i.i.y tumm anvihrcak~i . 

Neste k e rti taiin pulloon j<1. n a.utitaan a nnoksitta in. Annokscn sunruus riippu u 
po til aas ta . J os Ui.m~i o n vall varakentcin cn . tiiy t~'Y l ~i~ike tt ii ottaa useammin ja 
s nurc1i1min annok sin. (V. 1\i t un cn .) 

2) H.ii enh cini s t ii k eitc t iiin r iicnvctt ii . 1\:uivatu t rii enhcina t jauh cta a n ja 
niis t ii leivo taan riicnkakka roita . Riicnvctt i.i. a nnetaan tavalliscsii k ah v ikupilli 
ncn , k o rke intaa n :l - -! lwpilli st a a nnok sen a . J os riicnvctt i.i. j a -k a l<ka roita n ani-
1 iva h cnkil c) tod ella pot cc riissitautia, a iheuttaa b~ikc anka ra a oksctus t a ; cllei 

riissitautia o le, ei lii~ikc va ikut:1 yht~i.iin m i t ~ii in. (Saa rni. ) 
~) Rii cnh C' inilb pa ra nnctaan syd iinrii ssia, jok a ilm cnec r uoanb a lun puut

t.ccna ja a litui scna n iihi.ntuntccna. 1\:asvit on kcdtt i i.v~i k C'viiii.lti cnn cn k acn kuk
kumist a. Sc nj i:i lkccn nc kuivataa n j ::t niistii kc itetii~i.n vc tt i.i., jota juod aan \'cr
ra tta in s uurina a nnok sina . Ui.akkccn v a ikutn s }min C(l. (lTyy ti ii. inen.) 

Daphne mc~ereum, R iienpuu. 
1) Ma rj :tt kc r~itiian kypsinii, ja nhetaan ja kc itc t. iiin viilt ~i. ssi.i. vcd css;i . 

Scoksccn p a nnaan jo nkun v crran t a rpa ttia tai sylkcii . T ava lliscsti voidcJlaan 
ot sa, k orvi cn t aus ta t , k y ljc t, sycl ii,n a la. J os potil aassa on rii ssi, n os taa laiik c ih on 

vcsirakkul oillc; cllc i rii ssitau t ia ole, ci voitcclla ole minki.i.iinla is t a va ikut\1 sta . -

:\1arj a t scmm oisina an nautittuina o ivalli st a. m a toli i ~i.Jwtiii. (Kitnncn ). 
2) [arjoja. ann ct~a.n mi chillc p a rilli sin luv uin , n a is ill c p a rittomin luv ni n 

riissin laaldwck si. T a i p annaa.n m a rj a t pulloon v iina n ta i t ii.rp ~ti.in sck aan ja t~im ii 

seos uuniin ha utum aa n. ]\;"ii in saatu :t laii k cttii ldy tc t ~i.ii. n ulkon a isc~ ti rii ss ia \'a;.. 

t aan. (M yos hammassa.rkyyn. ) (Saarni. ) 
Veronica officinal is, R ampnriic'nhnuti , 1\asv eisi :1 l< c·i tet ii:i.n haud etb .. 

jossa is tut.ctaan rii ssitauti sia la p;; ia (Saarni. ) 

Keuhkotauti. Rhmmw s frang ztla , Pnjatin, Pa ja.stiu, Pas/l{( mariapuu. 
K cv ii.Ulhi. varhain , jolloin kuori h elposti irta uh111 , k aadd:u.tn puita ja ku ori 

ta an. Kuon:t s id ot a an vihko illc j a kaivctaan rn a.ah a n m iita n m i.i.ii.n. J(un ne 
ovat pitl<iillc m ii<Hinnect, k :livctaan nc y los, purct aa n, pcsUi ~in Jm olcllisesti ja p an -
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naan kattilaa n kichumaa n m ahd ollisimman viih iiiin vctccn. 1-\un v esi on haiht 11 -

nut melkcin nlcma ttomiin, lopetetaa n kcitt ii.min t' n, ja lai.i.kc p a nnaan puii<Hlll. 

Ti.i.sb sita nautitaa n pienin a nnoksin: t eelusikallinen ]; e rra llaan ja sekin ke rma n 
ke1·a. P ullon s is:Ulys tii. <' i saa p iiiis t iiii h ;tpp;tnem :l:t n . (fl yy ti iiinen.) 

PienUi tietoja. 

Tohtori Hjalmar Hjelt 70 vuotias. Kuluvan toukok. 2G p:11 ~i 
Uiyt hhi 70 vuotta taysinpalv. leht., fil. toht . Hj. Hjelt, joka varsin
kin t eost ensa . '> l,. ~inneclomen om viixternas utbreclning i Finlan<h 
ja '>Conspectus florae fenuicae>> kautta on hankkinut itsellecn kuo
lemattomm1 nimen suomalaisen kasvitieteen historiassa. H yvissii 
Yoimissa ollen toht. Hje1t yha edelleen, asuen huvilassaaa K ur
kussa, paivashi pi:iivaan uurastaa ~>Conspcctus~>- jattilaistcoksensa 

Yiimeist en osien valtnist andsta. Luonnon Ystava, jonka yst i:i, ·iin 
toht. Hjeltin tiecHimme kuuluvan, pyytaii yhtyfi niihin kiitolli siin 
onnittcluihiH, joita herltaisellc v anhnkscll e ' ri osista manta juiila
p ~ih · iinn omistct aa11 . 

Helmipollo pes1vana Hameenlinnan puistossa . \'l iop iston el ii.i llt ic tee llin l' n 
mu:;eo ~a i hul1tik. ;; p :n it (H)21) v astaanot1.aa innokkaa lta av us ta ja ltaa n n1 ;1i s1.. 

U t to Co J J i n i I La I f ~imecnlinn assa h e lm i p i) l I (:\ n (.Vyctala teu!(mlllmt 

Gm.) . jonka r~i.s lyscohincn cd ' lliscn ~i. p i ivan a oli :tmpunut, s ' 11 jnuri le htii<'ss:"i 

u los kulos ta va nh a n ltaavan rnn gossa . Linnuh va tsapin n ass~1 oli sclv ii hauto rna 

pilklm, ja koloa -- n a hti.ivfi.st i Yanha pa lok iirjcn pcs~iJa) I O -- t arkas tcttaessa ln rn
matti in, d ta linnulb. oli siinii pcsans;i., jossa jo oli 2 mnn:1a . J.lcs;i paikaks<'en iiim :i 

isojcn hav nm etsicn asnl ·as o li sattunu t va litscm aa n H ;i. m e c n I inn an k a u 

p u ng in va nh a n pui s t o n (la hclliiu rh eilu kcn t tiiii). j ka t osin ,ku ten tnn 

nctt n. on h arv i_naise n iso ja komea sck ii v;trs in a i:;en b nq n rng in ulkopuolc ll a . 

Pcsimiiaika ci varha iscs ta kcv:~iis t ii. hn olim a lta li ciW s:l!lott ;wast i tavall ist.l a ikti 

"cmpi. sii.anno llis in iikin v nos ina l ap a bttrnec nnrnimin e n ;t ino J, in Elcl i.i -S u onH· ~:-.:t 

ylccn<t hnhtikunn a!Jmpn olclh tai puoli vii.li ssii. 
Avaicssani linn a n mnsco ll :t hu o m as in m nn a jo lr tim cssa !ask ·Uavaks i , ·;tl 

111 i111 mun an (s iis kolm as j iirj 'st yk iiC'ssi). J\Ta ha laulwssa o li pcltomyyriin jiliinniik 
"iii, rn . m . m o lcm m at a la l<'n ::t t h a mpa inC'c n ja sa m o in y liil n :.t n etnham paat - p iiii 
k in siis oli k ' lva nnnL nic li iivi.iJ,s i. I . V-s . 

I 

Havaintoja muuttolintujen saapumisesta Lounais-Suomeen. K~iyd cssii n i 
maaliskunn a lu ss:l virka matkulla cri pi tii ji ssii. L nunai s-Su om cssa t in scuraav a t 
hav a innot muuU.olintnj cn sil:tpumis st a: 
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Punarinta-sataki ~.: l c n (lir itlwcus rubecula ) niiin 18. Ill. Sauvos~a. - Ensi
m ~iiset leivosct (Alaudrt arvc usi ) nain Lokalaltdessa 10. Ill. Sib. scuraavina pii. i
, · in~i. olivat ne jo v1~rrattain yleisi~i. l\'lyniimaellii . . Maskussa, P crniossii. KcmiosS:i, 
Uragsfj~trdissii ja Karunas:-m . - Parven vihrc~ipcipposia (Ligu r imrs ch/ol'is) htw
masin 8. III Masku s-;a, - Vihrcitvarpusia (Chryso·mitris spinus) nain verra tt;:~ in 

ylcis s ti !), IJ[. Myniimiicll ;i. - 1\ottaraiscn (Stmnus vulgaris ) niiin 18. Ill. P a imion 
ascmalla. - -1 eks. sc'pclkyyltl.;:ysi ii (Columba pnlumlms) n iiin 17. liT. Drags fj ~ircli -;:--; i i. 

Ht'i sing iss~t 21. l fl. ~1. f!.mar i H i ldh1 . 

Kyyk~Uirmeen (Pd ias br.ms) tapoin 17. IlJ. 2l. Dragsfj ii.rdissii sen maa t c:->:->a 
c ri i i:i.ll ~i kivcll ii auringonpaislccssa, - sckin harvi na iscn aikaisc n kcv~iiin merkkina . 

Ilmar i H 1'ldbt. 

Sukupuolierovaisuuksia lehtipisWiisten toukissa ja koteloissa. 
Jatkuvia havaintoja samoinkuin picnernpiii kokeitakin tein etenkin lchtipis ti iiis ten 
toukkicn ja kotelokoppien viire is tii ja varivaihteluista. P~i.~iasiallisesti kiintyi 
huomioni knitenkin c rLtid en la jien muodonvaihclokseen ja cthologiaan samoinlmin 
ckologiaankin. Seuratessani tarkoin varsinkin Pteronoidea ri!Jcsii Scop. -Iajin 
m etamorfoosia, totesin ett~t jo sen nuoremmillal{in kehityskausilla , nim.cnomaa n 
eri tonldw - ja kotcloast cilla, voi cTi sukupuolta olevien yksii()iden k chit yksess~i 

hava ita selvia sexualitlimorfisia croavaisuuksia niin kchitysnopcuteen, nah a n
Yaihdoksiin kuin myos clantoon tarvittavaan ravintomaiiri.ia.nkin nihden. jollaisia 
eroavaisuuksia ci lic tii~ikscni a·ikaiscmmin ole ainakaan lchtipi s liiii siWi todettu 
ta i ainal<aan yk sityiskohtaiscm min tutkittu. - -

(Ka.tkelma Kurt Abt-vainajan Vanamo-scurallc j ~ilbmii.stii. stipendiaatti 
kcrtom uksest a). 

Suuri kataja. L. Y:ssii. olleisiin lukuisi in suuria. katajia koskcviin ilmoituk
~ iin ansainnec seuraava. tu li a. lii.tctyksi. Kysccssii. oleva kata ja kasvaa Raisio n 
pit~ijassii , Mahittnlan kyliissii. Hintsan kartanon maalla Raision joen liintisella 
rannalla n. 100 m. paii.ssa vcdestii ja n. 100m. paassii myllyla.itoksesta pohjoiseen. 
Se kasvaa p eltoti en reunalla ilman muita puu- tai pensas-seuralaisia. Kataja on 
jii.tti laineu l; jiksecn. Rungon ymparysmitta rinnan korkeudelta on n. 170 em , 
liipimitta n . 54 em. Korkcus on n. 5 m. Kahden metrin korkeudella runko haa
raantuu 4:aan piiiihaaraan , joista paksnin tyvestii on 103 em, ja namii vuorostaan 
lnkuisiin tytiirhaaroihin , jotka muodostavat tuuhean lal{kap ~i.i sen la tvukscn. Lat 
vuksen Hipimitat ova t 8 x 6 m, jotcn himii kataja varjostaa noin puolensadan nelio 
metrin suuruisen maa-alan. Kaucmpaa kataja nayttiialdn tuuhcalta mannylta. 
Latvus on vielii tuorc ja vi hre~i. vaikka runko jo on knoreton ja rakoincn. Kuin-
kahan paljon lie Fi.ttiUiiseJW. ika ii.? T'. A . P. 

Lapuan kasvistomerkillisyyksUi. Viime vuo<len marraskuun alkupuolella 
loysin yhdessa opettaja Puurnsen kanssa Asplenum trichomanes-saniaisen Simp
sian kallioilta lah elta Kullas ta. Se lienee Oa-maakunnalle unsi loyto (ain~ldn 
Mcla-C~janderin Kasvion mukaan). · 

Sen lisaksi mita ol n maininnut Lapuan, jiikalistii L. Y:n palstoilla {\". 19Hl 
N:o 5 . . s . 123) tahtoi sin lisii.tii vieHi. scuraavat ticdot : Huhdancvan •)tundralla.>. 
joka tuntuu olevan hyvin rniclcnl<iintoinen kohta ja jonnc olcmme oppilaiden 
kanssa tehneet uscita rctld ii, olen v icl ii todennnt seuraavat jiikiilat : OchrolerMn 
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jrigicla <' . ll' prosrt • y l .. 0. f r. <' . thcli' fJ iw roides Th. Fr., C£'11111 ia !t iascc'ns v. di/alnta 
!Va in ., Cladonia cya.nipes (Smrjt.) ja Cl. d1'gita ta v . ceruclw ides Wa1·11. Opd i a ja 

Puu ru ncn loysi sicltii v iclii c rittiiin tuuhcan Ctadonirt Dele scrtii (Nyl) -tupsa l ·en . / 
~ad c ilman jilkecn , jolloin j ~ik ~i hit ova l IJJC , nno lli s i ~s<l asenn oissaan niiJ.;:<.:<: noissa 

liiheisissii muotl oisset cro;waisuud e t seh ·:is ti , ln 111 m a 1eriaa lia o n v ic lii e ritt ii in rt JJ\ 

"i.last i verr:ti tav issa. Eri v~iri s i ii S ph agnum - jn J'olyi ri clwm -lai ldm ja vas t n m uo 

d ust ;tvat n c s ilm iillc hiv · l cv~i ii n iihtavyy Wi ·- t ek isi m icl i he itUy tyii no illc lu nn 

nnn lai t tami llc kirj nvillc sam ctt im at o ille . 

1\ irl<kopui st o n h aax o ill a kasvavat h a rv in aisuu de t : J.rrnn1'a yriugen (.·l ch.) 

ja Fhyscia tre nwl icola N ·y l ., v iimemainith1 a pappil a n p ortt ih aav o illa s iintt m ii;i

rin, e tta n ii! Ll jo , ·o is i l<asv iva ihdost ;t h a nJd, ia 1,000 J.;: pl. J.;iisitt iivii n II ·rbarion. 

~Jalm bergin l<ellarin scm cntti rap pauk scll a k asv a a m yiis l1 a rv ina inen I'll. pm"t•u la 
W ain . J<u oppa lan riih cn sc in ii.ssii. on rn a allemm e 1111 Si nnpp incula jiiki lii. Cali
cium adspersum (P I'rs. ). L app a la isiin j ii k a liin hd<isin vidii. J onttiv u o n:n m cd ;i l

lisyy<lct Gyrophora cyliurln'can (L.) , G. probosC?.rlt·nn (L .) ja. ( f . arct ican ( ell .), joist:l 

v iimem ai ni ttua k asvoi vain 1 h yva cxempla ri . Oppi laan i ovat vielii !Ciytiiue ·t 
Cetraria uivali!lSC1I (1..) jn itsc p a ri s t a p a ikasta E1•cmirr div!ll'icatan (L. ). A Iln 

ptychia (Physcia) riliariksen (L .) , jo].;;:L on niin ylci ncn Etelii.-Suom cn h aavo ill a , 

loysin syk :'lylla 1918 mnnta m a lta S impsion h aavt-di a ja a nno in sen sena ika isillc 
opp ilai lleni , mutta sittcmmin en o le s ita cn ti ~i. L apu :-t lta tavannnt , vaikka biUII ~i. 

o n verratta in paljon h aap oja . 
Tmll i11 s inntuu t iiyd cllccn pnuttnv:m L a pu a lta ja liihi ympi.iristostii, kosk<t 

..; it ;i c i n ii.c snurissak<~ an Ei. ~i lt ~i k e riity issii. h crb arioissa. Ga l ium vcmm t a itaa 

myos pm1ttna L a pnal t-a - ihmccll ist a k y Wi, l<nn sc on hi n tccn si jai tscvissa pi tii 

jissa aika. y lc incn . S it ii. <' n o le L a pu a lla n iihnyt, c ik :t s ii ti t ti ecHi. •>b o t a nistioppi 

laatkaa ilJ> Uiiill ii mitiiii!'t. Taik i11rmwrjapensas, kmje11/lello ja haistva kmfenpoh·i 
o, ·at Sim psio n m c rld lli . yyk siii. . H eracle u1n sibir icwn o n h yv in lcvirm yt v iljc ly k 

s illc kasvaen etup ii~issii pi cnt a rc illa j a t e idcn varsi ll:t. Typha !at i folt'a k asvaa pa

r issa Alajoen saviku op assa ja I rt' p seudacoms vain y hdcssii paikassa H onkim iien 
luon a . Fc l i Nasiine 11. 

Pannonialainen pernaruoho (Sisymbrium sinapistrum) Turussa 1920. T~tm ~l 
maassamm c v iimc a ikoina niin runsaas ti Icvinny t kasv ila j i (vrt. L. Y. 1!)1 8, 
. 14) o n T t!ru ssakin t avattaviss;t m oncssa p a ikassa . . Vi ime syysk . a lussa n 5 in 

:-. it ii I<~navani cm cn sat a m a-alnccJla s iell ii t tii.i.lla y k si t c ll cn ; ra uta tic-ascm a n 

a lu eella s itti o li m y6s sieWi. Ui.iilW. viih iin , nmsaasti vai n radalla varastom a k a ii
nicn la hetty villii H a unis tul a n m aantiest a asem a lle p a in; T urku I.t iii.sen ascm a n 

!no na o li m uutnmi a y k :'i iWWi. Saa n iihcHi j ~i iik() k ns \' i pysyvaisck i. 
0. Collau. 

Oravia vaellusmatkalla. Oppilaa ni S\l omalaisen ~~>nnaa lilyscon U:ll a lu ll

ka ll a Ta u n o K y y r o (synt. 190()) o n m innl lc k ·r to n11l m rkilliscst ii.. o ra.v n in 

i< qkkova llukscst a P a cl asjocn pitii jassa v . 1HIO. E o..;k;t l<ysym y k sf's:-.il o n <' lii in 

m aantict cclli seltii - ja o k ologisclta Jm nna lta sangcn mil'l ti1k i i nn i tt~iv it ilmio, jom 
m ois ista nH:ill i o n p crin n iukalti yk sity"isk ohta isem p ia ti c toja julk isunil'cn saat e1tn , 

tulkoon . <' t i:iss~i. sclost d uksi , v a iJ<k a tap a h t um :tst a <lnkin io Hihes puolc n \ ' Uo!- i 

ky mm en t.ii. vicr iih b iny t. Ann a n ilmoitta. jnn itsen sii kc rtoa : >>Vu d en ·Jtll() <·lo 

lmnlla n~ihtiin P iiijiinte ll i.i sunri o ra v a kullnH . jnl H n k milni kc r\tics i U!'le it a sn toja 

n r;tv ia . Tiim ~i k ulku c yritti , n iiht iiv as ti Sysm ii n p11 olvlt <t t 111le •n a., H a uko n s1·liin 

;J 
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poikki b hella Padas joc n laivas ilta a . Oli hyvin s nmninc n cl oknun p~iiv ii_ Olin 

ka hdcn tavc rin k a n ssa s0uts k m assa I I aukonsc l ~ill ~i. , ja k a o n noin 4 km lc v cii, j a 

k unolimmr: p iasscct n n in JH1 0 1i v~diin selkib, h11 om as immc u sc ita ru skcita la ikJwj a. 

jo if a e n 1' in luulimm c k aarnankappa kiks i. L~ihernm iiks i p ii ~i.sty~inun e ltuo m asim

m (·kiu, ett ii nc oliv at ku o lleita o ravia, jotka o li va t hyv in pij h<itty n c it ~i.. T i ll a is ia 

o ravia f) t imme t a ltcv n no i11 t 8 -- IH k a ppa lc t ta, m utta knta likc mm iik si to is la. 

s. o . 1-l ;-w kkasalo j a P a lj ask a lli o-nimis t c n saar tc n rantaa tulimmc, ·s iUt uscampia 

o rav ia n :ti mme, vaa r1_ e m:-nc c n ~i. ii Yiits inec t km~j ata niib. ve nccscc n . Noin I k11 1 

pnii.ss~i. r a nnas ta lw o m as imme uscita ora.v ia sa.m a lla p:J lky lb p urj ('htim a.ssa , m u tta 

h un yr it imm c niita lii.hestya, hypp~i <> iv~i.t nc vc tccn ja a lk nivat ui \b. Tonlwn a ik aa 

u itua;m nc kiianty i v~i. ( k y lj c llet> n t a i S('hi.llccn ja h citliv ~it he nkcn sii. Lu o \ uimmc 

y rityksc:-; t a mmc t a v ot L;Il a nii ta illloma t essammc t o ivottom a k s i saad a niit ii d i \·i.il tii 
ldin n i. Tii ll a is ia pnrj c ld.iYia or:w ia n~iimnw ed elli s t c n Jis ~iks i v ida 4: - ;) kpl. 
S[ta.rte n ran taan pa~is t yi.im mc ll ii. imnt e s ie llii ed clkcn vannaa nkin t1 seita k:nn mt;nHi 
oravia. p uissa ja kiv illii. Pui s ta tnli a iv an sat a.m a ll a k iiv y n lm ppa leib ja t y hj iiks i 

sycHyja ka pyja, s il li.i osa orctv is t a. a li juuri a t c ria lla . Nc oJi,·a t ilmciscst i lll a tkan

ll l'<'i toiscsta. sa.a rC's ta to iseL' ll , sill~i. n~i i.d cn saaric n v ~i.lilb o n vaa n k 1pca salm i. 

\'ii kon ajan o ravat v iip ~· i vii.t pa ikka kunnalla , jolloin po ja t niitii lwiri;t aptinaa n 

k~i. yt tiien 1\ iv ittclivat . S ille n ne "~ihitcllcn h ~iv i s i vat, luultavas ti po hj oiscc n pa iu . 

V. A . 1\-Jwutio. 

LisHi Kuopion kasvistoon. 1-\ i.i. v ii is t ess~ini v iime h c.: in ~i k. J p: n ~i pitkist ii. 

a joi">Lt lwt iscuclull a ni 1\uop iossa, lw hclis tui lll !Olllioni t ic t cnkin ('rilwise ·t i n iih in 

rnunt ok sii n . jo it a sendull a o li s itt cn viime n iikcm iin t ap a htunut . Kit:;v is~ossakin 

o li mu u_toks ia h a.vaiti. aviss;r, Julka iscn hissi h ava intoni , jott c ivi.it jo utu is i u n 

ho laan j<1. jotta kr 10piob i ~ct sa is ivat pic ncn >> n yk iiisyn >> ja tka m aa n scuclun ka.--; 

\' i:-; t nn ja c rilw iscsti k asv istonmuutost cn t a rkl< aamista. 

l ' iif>panpui st ossa. k asyo i eriiill ~i riJ,ka ru oh o is il!a nurmipa las ill <t. jo n ne jokn 

hc in iinsit' lll C11CSS!i t a i luultav immin 111lllllla t a \ ·o in <' li jo utunut vc na liiis rik k aruo

Jr ojen siemeniti. , Ill . m. : .-l vc no fnluo (~ yk s .) , S-isy-mbrium sinnp istrmn (luk. y k s .). 

Coar-ingia orien tal is (luk . y ks .). S i11ap is rt Y1'C1 t s~·s (5 y k s .) , L t tP£11/ tS sp. (1 t a imi), 

/,'eli itwsperuwm lnptmlrz j,, D rncoccplwlus tlt-ymijlorus (1 y k s .). KuqpJ~ !1 

rannnlla rch o ttivat t iiy tcn~aa ll a t a i rosk aHi. jilla: Sisymbrium siuap . (runs.) . Bu-
1-:fas on'oltnl is (1 y ks .) , Co·Jl ium 'Ynoculatum (3 yJ,s. ) ja Cardu u s crisp11 (us . y ks .) 
Vanha n kasarmin liinsipuo le llc v iim c v uosina rakcnnettu jcn , aulio n a o lev icr('~l 
k(•nnu sten v ic rc ll ii. o li m . m. : Brom.us iuermis (1 ryhm~i) , Bnnias (2 y ks .). 1\.fclilu

tus albu s ((j y k s.) , E up ltorhirr csuln (L ryhm ii) , Com'olvulus m·vensis (runs. c rii i.i n 

t a llin rapuilla) jayp_p__n_to1_27!11tosa (ns . y k s . a ln ccn J, aup nng in puolc iscssa nurl(ass~} -

.N~iishi. la j is t a. ovat .--l veua, B romus , Sisyrnbrimn, Comingt'a, Lupi111ts. 

Euphorbia ja L af>p a ti etii.iiksc ni ilmaantuncct Kuon ioon jiilkccn v: n 1909 cik ~t 

muita.kaan m a init.ui s t a Jwsvc ist a o llut s in ii v n onna y llii. luct cllnill a p a.ikoill a (vrt. 

Li<itie t. K u op. pit. bsv .. Ac t a Soc . F. Fl. F cnn. 3!1). l\Iyos Aspaugo procu11! 
bens o li ib ncs t y n yl \lll lCCn v a ikkaa n ; pe runap d lo n laitaan Kauppak. 50:n >) l"a nni 

k adu lli> puoleisclle t o ntin osallc. Bu11 ias oli p a lj on lev inny t. P ;tit s i cd cll ii m a i

nitll issa paikoisHa. n a in s it ii. J-Ia rjnl a n ja Savisaa.rc n valill a p ello issa ja picnta rill a 

a in <1 k in :m--40 y k s i16ii (osa h y vin suuri a} ja niinild itin n. 20 yks il o~i Picncn -1\tu s

tiolammc n Hihclla, missii. s it it v . 1909 a li va in niul<a.s ti. T ii sUi. v cn alaiskasv is ta 

, -oinc ' Jwi tu a p a h al<in v it saus scu thrlle! 
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Ede llccn ansainncvat mainitscmiscn se ttraayat iicdot: .1\ iuva nniemen yli 
l i i ~ika rin pnutarhassa, jossa c ~1 \'arcmmin ole ldynyt . huomasin Thla spi nlpcstrc 11 
(runs .), lJmtoreplwlus t!tym ijlnru/iscu (1 )'ks.) ja .'·iow1tus olcrarcuksen (l yks.) . 

T a rkas taja 0. ;\ , F. Uinnbohmin mokill ~i l'uijo n kupccssa kasvoivat Pote ~~tilla 

o11 scl·ina ja Conium macu!ntum (-! yks.). Pitl(~inbhdcn majaia lo11 p cllossa oli 

Ca1·duus cr ispus (tt !'> . y k s .) , P :lahdcs ta 1\o ivumiidle m c nncssii. c rii.iin niiityla cl on 

-~c· in iiv i e re llil llspf'lu~o prnruwbtns j:.1 J\o h·um iie n };: ~m sanopi s t on liih cll i.i. hcin ii

pd lulla Bu11ins (l y J, s.), Ncpf'f(/ glcclto111o ja tiiiil l ~i.kin taas Crmltws rrispus (l yks.) , 

joka n ii.y tt iia sckin n levan l cvcnc·m ~i ss ii. - Acgopodium pndag1'n.!..!:·a nay ttaii var

n:nun in tlllleen vaillin a iscs ti iarl<;llu);:s i , lwskapa s illc m c rkits in scuraavat nutl e t 

IC•y topailmt. joill<t se ilm a n epii.ilysia o n jo kauan (osi tta in alknpcdiscna) k asva 

nut: Sa.visaa ri ; l\' itn·;mniem c n bhi~tO; c r~i s h ciniipclto Pitl<anlallcl cn ja Koivu 

m ~icn v~Ui ll a (runs.) . 

Myohemmin J..:e s~illi i , d okuussa, sain m aist. ] . \ ' ii. ii t iii s c It ii scnraa

, -an lu c ttclo n Kn o pio n l<asarmi3ht ccn (Riiltimaen hmas ti ) ltarv inaiscm mi s la k as

vcista, jotka h ~i.n y hd cssii. b~i.kctict . y liopp. H c in o (. G r oc n d s l ro c m i n 

.kanssa ol i s ic ltii m er], innyt: A tr iplex patulum , ,...,· isymbr ium svp!tio, .Vltl i loltt s ojji 
r. inalis, 1\l. al&us , 1\Ia/Nr borcalt's , Erodium ricutariu111, Jlcmd eum ~· sibiricum, 
Convolvulu s arveusis ja .Cirhvrium i uh·bu s. Osa n iii s t{i};: in o n uu s i01 iuloklm.it a. 

' (• n iilais ten tuom ia. 
1\.. Linlwla. 

Talvilintuja Oulussa ja ymp~i. ri sti)ss:l (tal\-. Hl~0 - ~ 1 ) Edclli :sccn talv c:en 

n·rrattuna ova t ilmat o llect m c lko ista lauhkca m pia, , ·iirnc v u onna y lc iset ankarat 

pyryilmat harvinai scmpi a ja lnnt;1 hu o m a ttav<Js ti vii.hcmmtin. Ank;uimmat p ak
kaset o li vat jmtlun scmlnssa , :-;an1oin m yosl• in h clmikuun a lussa . - K cviit n iiy thi fi 

-.;a a.puvan tavalli -.; i a var<'mmin . kahtk iiyt iiv ilt 0\'at n y t jo m o nissa p a ikoin osittain 

s ulina (J7. Lf. 21). 
J(oskiknra (C inc ltt s c in c ln s L. ) on kolw t a lvcn asust.a nut. v irrassa Ainolan 

b h istoll i.i. 

R ippid i11C11 (H cgulu s cris t a t11 s K och.) (l ](pl.) Wydcttiin kn ollccna •>Lintu 

lammin li(h cl tii Hil llT. 2 1; todennti.kois<'s ti lwko 1<dn·n kierrcllyt kmtpungin liihis

t6ssa. 
1'alit!.{(in en (Pants major L.) on k ok o t a l\ '('11 a s us tanut kaupnngin pui s

toissa ja pihojc n koivuissa . 

H omotiais ia (Pant ~ borca li:::. Solys .) pitkin t a lvca puistoissa, Hictasaarcssa. ym. 
J(e/tasirklmjtt (Embf'riza c ihi~clla L.) n iikynyt k olw t a lve n a ikana nscill a 

pihoi lla ja palokunnan pui sto:,sa . 
. Puukiip1jt'in (Cerilda fa miliaris L.) ilmoitti c riis yhteisl ys on oppilas nilh 

nccns~ Pyy kos j:.irv ·n liilte ll ii hclmikuun puoliviili ssii. tiaisten (homo- ja pyrstO 

tiai st cn?) scnrassa . 

Taviolnnt mi11 (l_>inicoln cnuc!ealor L .) ilm oittaa c l i.i inlaii.k~i.ri L. 1 ~ . H.r inil ii 

n ii.hnecnsii. tammi - L1i helmikun ssa puist ossa: it se en ok niiUi. Ui.n ~i. tnlv c na rdhn y t. 
(Uscin cnncn J aup. pui s loissa.) 

Pun .·ttulkku (J>yrrlt~~la rnlli c ill a L.) (•> Tuult e rra•>) 0...., -lintu ilmcstyi ·riiiill~i 

daino ppi -tunnilla , juuri lntn linnus la oli puhc , ikkunan W.hcllii. o leva lle pnhclin 

la ngalle is tumaan (X f. Hl20): o li a lkut a lv l'lla y ll' is<'mpi , kadolen m yiiheml!lin. 

Vn rpttllt ll e li •> liot/.htc ll>> (Passer tlomcs li ns L.) o n p e rin ylein(•n •> jr>l<a p a ilwn 

i\la tti •> . 
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U rp£at'sia (Acan this linaria L.) ja (A. l. Holboelli Brehm.) n ~iin s11uria parvia 
Hietasaaressa 13/III. 21. leppien sicmenia syomassa. 

V m'il~sia (Corvus cornix L.) ilmestyi kaupunkiin h elmikuun Jopulla ja nm
saammin m aali sk a lussa. 

K 01'/JP £ (Corvus corax L.); yksi ainoa 10/III. 21. kaupung in hi.hcllii. 
Ha ra koita (Pica cau<.lata Flem.) en ole n i hnyt' kaupungiss:-~, cnncnkuin 

13/III. 21. Hict asaaressa 5 kpl. 
T?'lhiti (A mpelis garn1ln s L.) pienia parvia loka- ja marraskuu ssa (!H20); 

ka tosivat pian. 
! sou tikau (Picus m a jor L.) ja I<ohm'varp. tikrm (Picoid es trid acty lu s L. ) 

ilmoittaa eras yhteislyseon oppilas niihnecnsa useitakcrtoja . 
Va rpushattkka (Accipiter nisus L.) on koko talvcn ajan nayttay t yny t L i.iiinin 

vankilan liih c i syy<.le ss~i (maist. 0. K arjaluoto). 
I<anahattllka (Astnr paluml>ari11s L.) (1 kpl.) ahdi st t'li kaupungi ssa kyyh 

kysia m aalisk . a lkupaiv in ii. (EHlinl. L. E . R einili:i). 
(Lapin pollou (Syrnium lapponicum L.) t:lppoi Haukiputaa lla laskia istii s

taina 8/Il. 21 J ohan F rcdriksson.). 
1\yylrhyset (Columba livia f. domcstica L.) ovat kaupungissa vakinaisia 

::tsukkaita . 
P eltopy itii (Perdix cinerea L ath.) on pitkin talvca n~ikynyt kaupungin ym 

p~i.ri s toiss~i . csim. Hietasaaressa 13/III. 21 suuri parvi. ja. Liminkaan p~iin mcncv an 
tien va.rrcssa . - - E nsimiiisct lw tta ra isct (Sturn us v ulgaris L.) 5 lintu a huomattiin 
Liminkaan m cneviin maantien , ·arrclla, L a.t okarta non puissa 1 fi j i II. 21 ja peippu
sia (Fringilla. coelebs L.) samassa pa ikassa . (E l i:i inl a~ik. L . E. H cinihi). 

Oulu , 18. UI. 1921. }(a arlo Jl [etsiivn inio. 

Ylliiolcva.n lisiiksi vicHi scuraavat tiedon annot: 
Pyrstotiaisen (Aegithalus caudatus L.) ampui maanvilj. lys. Yrj6 Snonper~i 

alkutalvella 1920 Lintnlammin lahclta, jossa samalla kcrtaa naki m yoskin Hippiti i-
sia (Regulus crista tus Koch.) ja Puukiz'pijiiu (Certltia fam iliaris L .). ' 

Peltovarillsia (Corvu x frn gilegus L.) niihtiin m cllw inen parvi n. s. >>Limingan 
Tullin~ luana pelloilla yh<.l ,ss:· muntamicn varist cn ka nssa 20fT II. 21. (Maanvil j. 
lyseolaisct Eino Hyviirinen ja Yrjo Suonpcra). 

! son tikan (Denclrocopus m ajor L .) n ~ikiv~it useat yllteislyseolaisct Hieta 
saaressa kouluj cn v iilisen hiihtokilpailun. a ikana 16/III. 21. 

. Palokiirjen (Dryocopus martius L.) ja. R olmivarp. tilwn (Picoiclcs t rid ac ty
lus L.) ilm. Y. Suonpcr~i myoskin t an ii talvcna rlahnccnsii kaup. li:i.hclla. 

J(ottaraisia ovat Y. Suonpcrti. ja. E . Hyv ~irinen nahncc t kanpungissa jo 
13/llT. 21! Pulnmsia mclkoi s n parvcn 20/III. 21. ra.uta tien sillan lahcllii . 

!(, M. 

Orava sienUi syomassa-nimisen ticdonannon alta L. Y :n 2:ssa numeros-.;~t oli 
crchdyksest a jaanyt pois nim imcrkki I. V-s. 
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Etsittava imettavainen - Siperialainen maaorava. 
(Eutamias asiatic~ts Gm.) 

Vilfo Hornborg & V. A . Korvenhontio . 

Teoksensa >>Skandinavisk Fauna>> ensin1aisessa painoksessa 
v :lta 1820 esittaa S v . N i 1 s s o n Skandinavian elaimistoon 
kuuluvana myoskin ot sakkeessa mainitun imettavaislajin J u o-
v i k k a a n tn a a-or a va n (Ta1nias striai'/!tS) *) nim lla . 'f a
man tnukaanpaasyn oikeutti aikoinaan, R e t z i u s'en mukaan 
(ks. I~ i 11 j e bor g, Sveriges och Norges ryggradsdjur, I , 1874, 
s. Lt06) 1700-luvutl lopulla Taalainmaassa ammutuksi tullut yksilb 
taHi sievaa jy rsij aa, joka, kuten asiast a yksityiskohtaisesti maini
t aan, asessori B1om 'in toimesta oli jat etty Kuninkaallisen Tiede
akatemian kokoelmiin Tukholmassa. Siella Nilsson ilmoittaa sen 
edelleen olevan , tosin huonokuntoisena t aittunein hannin ja lahte
nein karvoin. Yhtakaikki perust aa han selityksensa Faunassaan 
juuri tuohon kotimais en kappaleese n. '1\iman ainoan kerran 
oli kysy myksessaoleva lainlaji N:n tiet aman mukaan t ullut kan
dinaviassa t avatuksi, mutta arveli tekij a t arkasti ct sien sita enem
mankin voivan loytya pohjoisist a, tnet sakkaist a osist a :t:ti mi- . 

. maat a . Tamil arv lu ei ti ttavasti kuit nkaan ole t ot utunut; 
maa- oravast a ei sen koommin ole Skandinaviassa 1nitaan kuulu-

*) Vanhan nimcn T amias striatus on saanut p oria liih isukuincn amerikalai 
ncn m aa-orava , >>chipmunk» , jota Linnen alk upcr "incn selitys koski. 
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nut. Niinpa on ~nnmarrettavissa, etta esim. L i 11 j e b o r g 
yllamainitussa t eoksessaan, n1ainiten myos t ehdyst a lOydosta ja 
ikaankuin varnmuden vuoksi se1ittaen lajin u1konakoa ja e1alnan
tapoja, lausuu kasityksena~in, ettei se todennakoisesti ole lainkaan 
t avattavissa koko Ruotsissa ja Norjassa. Tehtya lOytoa ei han 

y rita tnillaan t avoin 
tulkita . 

Miten on siis 
y mtnarrettavissa tuo 
y ksinainen esiinty mi
nen 'raalainmaassa 
1700-1uvulla? l\faa
orava11 varsinaiset 
asuinsij at ovat me1ko 
kaukana taalta, Sipe
rian suurissa n1et sissa. 
Siella t avataan se laa
ja1ti levinneenii idassa 
aina Ohot an mereen, 
vielapa cdemm8.ksi
kin, aina Saha1inin 
saarelle ja Kuriileill~ . 
JVIonen paikallisen ni
n1ityksen ohella tnn
net aan se siella ylei
simmin veniilaisella 
nimellaan >>burun
duk,>. L i nnessa tnai
nitaan 1ajin vasituisen 
levenetnisa1ueen ulot
tuvan 'E uropan puo
lella halki Pohjois-

Sipcrialaincn maaorava (E~ttamias asiaticus ,) Venajan havumetsain 
Viena- ja Kamajokien 

varsille. L i 11 j e b O· r g nojaa selityksessaan eraaseen kappa-
1eeseen, joka ilmoitetaan ammut uksi 15. vrl. 1848 muutatnia 
peninkuhn ia etelaa~ Arkangelin kaupungist a , ja saksalainen inlet
t avaistutkija B 1 as iu s, joka rnatkust e1i nailla seuduin niin
ikaan 18!i.0-1uvulla, kertoo sen esiinty neen yleisena alisen W-y t s
hegdan varsilla. Pohjois-Venaj alla liikkujan huomiota sanoo 
han sihniinpist ti.vana erikoisuu t ena kiinnittavan t aman pikku 
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' elaim n nahkoista valmist ettuj en juovaist en turkiksien riippuvine 
hantinensa. 

Kun lajin turinetusti lahin lcvenemisalue siis alkaa noilla 
seuduin, mutta se tan1an ohella on tnllut t alteenotetuksi tnyo
'l'aalaissa , on jo etukat een selvaa, - ja sepa eniten mieltatnme kiin
nittaakin - etta sen ou t aytynyt tallat a myos meicUin maakama
raamnte, ellei 1nuuten, niin ainakin tilapaisena lapikulkuvieraana 
matkallaan Pohjois-Venttjalta Skandinaviaan. 

Tatna loogillinen johtopaatos nayttaakin todella parist a 
tnuistiinpanost a, joist a todistusvointaisetnpi on. aiva·n askettain 
iln1oille tullut, saavan vahvistusta . Aikaisempi koskee erttst a 
Frans . Dietrich Wasastj ernan naturalio-kok ehnaa, luultavasti 
Yiime yuosisadan eel. puoliskolta . Itsc kokoelma on onnettomuu
deksi palanut, n1utta luettelo siita sailynyt , ja on vielakin t a11ell a 
Yliopiston Entomologisella n1useolla . Tahan lucttcloon kiinnitti 
silloinen elaintieteen professori Fr. W. M a k 1 in hu01niota 
eraassa Suom.en 'l'iedeseuran kokouksessa v . 1874 (ks. Ofvers. af 
Finska Vet. Soc. Forh. , )\VI; 187!i-, s. 77- -78). Siina. on kokoel
maan ~i saltyvina 1nainittu 3 ora\ralajia Pohjanmaalta: 5ci'ltrus 
vulgaris, 5 . volans ja 5 . sibir ic~t s, ja oli viimemainittn , koko keracl
man ollessa Yarustettu t akseeraustnerkinnoilla myyntia varten , 
saanut hintaan nahden )~li n1man arypsij an. Katsoen siihen, etta 
t av . oravasta ei ole selitetty mitaan sibiricus-nimist a paikallis
tnuotoa, la jia t ai rotua, kat soo 1\tL d.ytyvansa pitaa Uimannimist a 
elainta juuri puheenaolevana maa-oravana. Ilmoittaja viittaa 
hankin t aalalaiseen loyt oon ja huotnauttaa .. ett a 5ci~trus sibi1' ic1-ts 
esiintyy siperialaisen tnaa-oravan synonyyn1inim nii sitn. tn aa
miehemme Erich Laxmann'in t eoksessa >>Sibirische Briefe» v :lta 
1769 . ttaen edelleen huomioon lajin esiii1tymisen Pohjois
Venaj all a arvelee JVL olevan sang en t odennakoist a, etta se aikoi
naan on esiintynyt . myos Pohjois-Suon1essa. - Toinen muistiin
pano on peraisin Pielaveden pitajast a Pohjois-Savosta ja on se 
mahd ollisinunan selvasanainen. Tan1an tnuistiinpanon on alle
kirjoittanut Vi 1 j o H or n b o r g hiljattain kaivanut esiin 
tsansa ja is -isavaina jansa , Pi laveden kappahisen P. G. F . :Horn
borg'in (t 1890) n1erkinnoist a. Muistiinpano kaikessa lyhyl .. ai
syydessa an kuuluu·n ain: >>Tamias swiattts. A. J. Hon1borg sam1 ut 
Nurkkalan maalta n:o 14 Laukkalan kylasta 1878.>> :rvrcrkinn an 
on tehn yt all kirj oittaneen , askettain (1921) manalle n1enny t , 
i s~i leht ri K . H. H ornborg. Asian tnllessa puhe ksi ilmoitti 
viitnetnainittu viela muistavansa, etta oli saa tu sellainen outo 
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otus, ja etta sen oli •>saanut» velivainajansa maanviljelija Anders 
J ohan Horn borg (t 1918); tnutta sen ei iaaneen mieleen, 1niten 
se oli pyydystetty, mnmuttnko vaiko ehka kuolleena loydetty. 
J oka tapauksessa · se oli ollut kasilla ja tutkittavana Pielaveden 
kappalaisen pappilassa ja oli sen tnaarannyt tnainittu allekirjoit
taneen iso-isa. Nahkan kohtalosta ei ole tietoa eika liijoin siita, . 
miksi ei loyto tullut asbntuntijain, esin1. Mela-vainaan kuu]uville. 

Ylla esilletuotuihin seikkoihin katsoen lienee tu~kin perus
teltna syyta, huolimatta siita, ettei esineellisia toclistuskappaleita 
o]elman sailynyt, epailla sip. mHa-oravan Suon1essa esiintyner:;n 
Silla vaikka olettaisimmekin, etta Maklin'in synonyy1ninen tul
kinta olisi erheellinen, kysyn1yksessa kun saattaisi olla joku tuol
laisen nimen saant{t tav. oravan varimuunnos, ja o1k.oonpa edel
leen, etta Pielaveden loyt.oonkin nahden olisi jokin erehdyksen 
tnahdollisuus olemassa, mika ei suinkaan tunnu todenntikoiselta 
ottaessamme huomioon toiselta puolen kvseessaolevan la jin selvat 
tunnusmerkit, toiselta puolen sen seikan. etta Hornborg-vainaa 
oli innokas ja kokenut havaintojen tekija, joka tapa uksessa ja ~i 
jalelle tuo Taalain loyto, jokn: jo yksinansa puhuu kyllin selvaa . 
kielta meidankin faunamrne hy,~aksi. Kysymy s on kuitenkin 
entisesta esiintyneisyydesta; talla ei viela ole sanottu, etta nlaa
orava edelleen on thaassamn1e tavattavissa. Onhan naet rnahdol
lista, etta Pohjois-Europassa tavatut y ksllot ovat olleet omalla 
tavallaan >>Viin1eisia n1ohikaaneja~, s. o. jiitteita jostain ny ttemmin 
sukupuuttoon havinneesta kannasta, Hihinna sellaisista vaeltaja 
joukoista, jotka jonakin ajankohtana ovat Pohjois-Venajalta 
tanne tunkeutuneet. 1'alnan lajin tiedetaan nimittain, kuten mo
nen muunkin pikku jyrsijan, ajottaisesti kovasti lisaantyvan. 
Siita voi olla seurauksena ravinnonniukkuus kotiseuduilla seka 
tasta johtuva liikkeellehihto, runsaammille ruokamaille suuntau
tuva invasio, jon1moista esim. tav. ora van suhteen on 1nerkille 
pantu. J ostain syysta ei kanta kokonaisuudessaan olisi voinut 
koteutua Fennoskancliassa, vaan olisi hiljakseen sannnunut. San
gen epatodennakoiseltii tuntuu seHainen olettamus, etta kysynlyk
sessaolevat yksilot olisivat relikteja sanan varsinaisessa mielessa, 
s. o. jonkun pysyvamman taalla enrien elaneen kannan viimeisia 
tahteita, joka kanta sitte1n1nin olisi vetaytynyt idemmaksi taalta 
lopuksi tyystin haviten. Moniaisiin siperi~lai siin in1ettavais- ja 
lintulajeihin nahdenhan -- ajatelkaamn1e vain esim. siipioravaa 
- on aivan painvastain n ·levenemistaipumus havaittavissa. Mik
sipa ta1na tekisi poikkeuksen! 
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Kukatiesi asustaa maa-orava, joskin hyvin harvinaisena, 
edelleenkin Suon1essal Ehken se paraillaan hitaasti on siirHimassa 
rajojaan lanne1nn1aksi sekiu. Tiedot Pohjois-Venaj ~in faunisti
sista oloista ovat niukat. El1ken se on jo Vienassa koteutunut? 
Matka Vienajoelta maan1me iUisyrj alle ei ole joka t apauksessa kovin 
pitka. J a kuka takaa, etteiko se ole meilla tullut useamminkin 
tavatuksi, vaikkei ole S8 ttunut joutu1naan asiantuntijain kateen? 
Tavalli sen tyypin rahvaan mies ei varmaankaan paljoa pcrusta 
n1okomast a >>kirjavasta hiirestii•>, jos sattuisi joll inkin yhdytt~i-

111aan. J a asianharrastajainkin piireissa ovat pikkuhnettavaiset 
naihin asti olleet melko laiminlyoty tutkhnusala . Ajatelkaantmepa 
vain tan1mihiiren tuiki oikukkaalta tuntuvaa ja harvinaista esiin
tynli~ta n1aassa1nme. Keksittiin vasta v . 1.883 ensi kertaa, vaikka 
lienee UUilh ties 1niten kauan asustanut. EnHis koivuhiiri Ruot
sissa: v . 1.835 1oydettiin ensimainen kappale EteHi ·Ruotsissa lahell a 
Landskronaa, 1.920 seuraava J iin1tlannissa. Kokonaista 85 ajastai
kaa ennattanyt valilla vierahtaal J okseenkin san1a aikasuhde 
siis kuin Taalain ja Pielaveden lOytojen valilla. 

Siksipa: siln1at auld siperialaiselle maa-oravallel Pitakaapa 
tama mielessanne varsinkin te, joilla on tilaisnus tarkata oloja 
erittainkin Pohjois-Savon ja Karjalan seka Kainuun suurissa era
nletsissa. 

Lienee paikallaan t assa n1yotaseuraavan kuvan taydeilny k
seksi liittaa pieni selostus elaimen ulkonaost a ja el'amantavoista. 
J\tlaa-orava on tav . oravaa pienempi ja vahemman hoik.ka . S n 
ruun1is saavuttaa 1.6 ja hanUi 1.2 s111 mitan. Puissaelaja kun var
sinaisesti ei ole, ovat sillti molennnat raajaparit jotenkin tasavaki
sesti kehittyneet, kynnet ei erittain teravat ja hant ii tosin pitka
karvainen, nuttta ohut eika selvatin kaksipuolisesti jarj estynein 
kanroin*). P aa on pitkulainen ja korvat lyhyehkot. Silmiin
pistavin tunton1erkki on kuitenkin viirityksessa: nuo 5 tun1maa 
pitkittaisjuovaa vaalean ruosteenkellervalla pohjalla ruuntiin 
selkapuolella. Vatsapuoli on vaal a, paa rnustan, ruosteenrus
kean ja valkoisen kirjava, korvat valkoreunaiset. Kuten sanottu, 
kiipeilee n1a'a-~rava :vain vahan pnissa, vaikka nayttaakin parhai
ten viihtyvan lehtin1etsissa. Enimmakseen se puikkelehtii kai
kenlaisissa. maakomeroissa, puunjuurien alla, risukoissa ja kiven
raoissa. :Muohana silla on kaikenlaiset siemenet, jyvat ja marjat. 
Siperiassa kuuluu se eniten olevan mieltynyt se1nbramannyn •>piih -

*) Kuva antaa hiinuan laad usta osaksi harhaanjohtavan kiisityksen. 
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kinoihin>>, joita se maasta keraa. Piilokomeroihinsa kokoilee se 
oravan tapaan talvivarastoja, jotka kasittavat erilaisia siemenia, 
koivun urpuja, tnarjoja y. m. Naita kulettelee se poskipusseis
saan suuremman eran kerrallaan. Suuren osan talvesta se kui
tenkin viettaa uneen vaipnneena. 

Muistelmia Vermlannin Suomalaisista seka heidan kaytta
mistaan kansanomaisista kasvi- ja elainnimista. 

U unio Saalas. 

Kuten tunnettua asuu Keski-Skandinaaviassa su01nalaisia, 
joiden luku aikoinaan on ollut pal jon suurempi kuin ny kyaan. · 
Osa heista on muuttanut sinne jo hyvin varhain. JVIutta noin 3 1;2 
vuosisataa sitten sai liike uutta vauhtia. Silloin sinnc naet var
sinkin Sodermanlannin herttuan Kaarlen kehoituksesta 1580-· 
luvulla siirtyi runsaasti suomalaisia korpia raatamaan, etupaassa 
Pohjois-Savosta, mutta myoskin Hameesta y. m. · Suurin osa sijoit
tui Vennlantiin ja Taalainmaahan, mutta 1noniin 1nuihinkin seu
tuihin Sisa-Ruotsia ja Norjaa heita levisi. Tiedetaan heidan asu
neen 1 1;2 sadassa eri pitajassa. Alussa heita suosittiin ja tarjot
tiin heille kaikellaisia etuoikeuksia, mutta pian alettiin heita kui
tenkin kadehtia. Yleisesti tunnettuja ovat ne suuret suomalais
vainot, jotka pantiin toimeen heidan keskuudessaan, jolloin hei
dat haadettiin asunnoistaan, tuvat ja viljat poltettiin j. n. e. Tun
nettua on myos, tnitenka he kerran Gottlundin aikana koettivat 
kohota ja saada edes alkeellisinta omakielista sivistysta, 1nutta 
n1itenka kaikki nama yrityl.<:set raukesivat tyhjiin. Heilla oli edes
saan vain kolme mahdollisuutta: sivistya ja muuttua ruotsalaisiksi, 
siirtya Amerikkaan tai jaada suomalaisiksi ja pysya kehityksessa 
aivan takapajulla. Kaikkia naita eri mahdollisuuksia onkin yri
tetty. Toiset lahtivat koulutielle ja unohtivat aidinkielensa, toi
set siirtyivat valtameren tuolle puolen ja lopuksi pieni joukko jai 
asumaan syrjaisiin metsaseutuihinsa, vailla minkaanlaista koulu
sivistysta, mutta sailyivat suomalaisina. -Viela viime vuosisadan 
alussa oli yksin V rmlannissa n. 14,000 suomalaista; pari vuosi
kymmenta sitten oli heita kaiken kaikkiaan Keski-Skandinaa-
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viassa jalella vain n. 800 henkea, ja nyt li enee heidan lukunsa siita-
kin melkoi'sesti alentunut. · 

Tehdessani kesalla v . 1911 lyhy'en skandinaavianmatkan, en 
n1alttanut olla pist aytymatta rnuutan1aksi p aivaksi •>suomalais
rnet siin•> saadakseni siella kaukana kotimaasta puhua suon1ea ja 
kerat a hyonteisia heidan met sissaan. Ne seudut, joissa suomalai
set viela ovat sailyttaneet kielensa, ovat hyvin syrj aisia. Verm
lannin vilj avist a keskiosist a kulj en •>Gost a Berling•>-laivA.lla pitkaa 
ja kapeat a mutta luonnonihanaa, Selma Lagerlofin ylisUi.maa 
Fryken- jarvea pitkin sen pohjoispaahan asti . 'l'aalla alan tiedus
t ella sydanmaille johtavia t eita . Kartta k~i.dessa kyselen eri tnah
dollisuuksia . - - •>Sinnepain ei t eidan pida menna, siella asuu 
rosvoja•>, sanot aan eraast a tiest a, joka vie Ostmarkin pitajaan . 
Silloin tiedan, etta juuri sinnepa.in on tnentava! Kuta kauvem
maksi tullaan , sita enemn1an tuntee joutuvansa pois •>sivistyksen 
kahleist a•> . Korkeita, aut1oita, metsaisia n1akimaita , vuolaita 
virtoj a, valkkyvia jarvia nakee kaikkialla . Siella t aalla vaaroj en 
lotnassa on joku peltotilkkunen, joku pieni kyla t ai t alo . - Oik as
t aan polveutuvat asukkaat nailla tienoin laajoilla alueilla suoma
laisist a . H e itsekin sen tiet avat; ja kuulin monen , joka ei yhtaan 
enaa suomea osaa, sanovan olevansa suomalaista alkujuurta . H e 
puhuvat hyv.in sotkuist a ruotsia , jota on erittain vaikea ymmart aa. 

Ensin1mainen su01nenkielta puhuva, jonka tapasin, oli 
muuan kauppiaan (Erikson'in) vaimo, lyhyt , hauskannakoinen , 
vanhanpuoleinen nainen. Puhuttelin hant a heti suom ksi; j a 
toinnuttuaan ensimtnaisest a hammastyksest iian hankin alkoi ju
t ella . H an puhui niin kaunist a, selvaa ja syvaa suomea - savon 
leveat a murretta - etta oikein allistyin. Vain jokunen ruotsa
lainen, omituisesti muodostunut sana oli joukossa . 1\1onin ver
roin helpompi oli hiinen kieltaan y tnmiirtaa kuin paikkakunta
laist en ruotsalaist a solkutusta. Pojat seisoivat vieressa. H e 
nayttivat olevan erittain huvitettuj a t ast a kohtauksest a. Mutta 
itse he eivat mitaan y mmartaneet. H e olivat kokonaan ruot sa
laistuneet, etupaassa tietysti koulun vaikutuksesta. H tken 
perast a isantakin tuli kotiin. H an puhni kylla suomea, mutta i 
laheskaan niin hyvaii kielta kuin vaimonsa. - Kierrellcssani ta
man jalkeen pari paivaa met samaita Ostmarkin ja Hvitsandin pi
t ajien rajaseucluilla, puhuttelin koetteeksi kaikkia t apaamiani 
henkiloita ensiksi suotneksi. Noin joka toisella kerralla osuin 
oikeaan. Tavallis sti ei h ti vast attu. Seisottiin ensin vahan 
aikaa h iimmast yksesta sanattomina. 1\:1utta kun heille vihdoin 
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selvisi, mista oli kysymys, nousi riemu ylimmilleen. >>Ymmarran 
E:tta Su01nesta olet, koska suon1ea puhut.>> >>Vai oikeinko Suomen 
Suomesta?>> >>On niin ruuleaa tavata suomalaisia, silla meidan 
mielestamme suomalaiset ovat pal jon .parempia kuin ruotsalaiset» 
j. n. e. Useimmat olivat vanhuksia tai keski-ikaisia. Lasten jou
kossa on enaa perin harvoja, jotka suomea osaavat. -- Juhola on 
se talo, jossa suomalainen henki on kaikkein voimakkaimpana 
sailynyt. Siella asui 3 veljesta ja 3 sisarusta, kaikki jo yli keski
tan. Majailin 2 vuorokautta heidan kodissaan. Vain aniharvoin 
olen saanut osakseni niin sydamellista kohtelua kuin siella. Olimme 
heti 1nita parhaimpia ystavia. Maksusta ei lahtiessani saanut 
mita~in puhua, knn ollaan >>vanhaa slektoa>>. 

Useimmat tapaamani suomalaiset puhuivat selvaa Savon 
rrmrretta, joka aivan ihmeteltavan hyvin oli sailynyt kautta vuos1-
satojen, koko sen 300-vuotiskauden, jolloin suomalaiset olivat 
asuneet eristettyina, keskella ruotsalaisia. Eivat kaikki sentaan 
puhuneet nain selvaa kielta. Silloin talloin tq,pasi henkilon, jonka 
kieli oli mita omituisinta >>Viilhnuotoa>> su01ne'n- ja ruotsinkielen 
valilla. J a luonnollisesti oli niidenkin kieleen, jotka kaikkein 
puhtaimpana olivat sen sailyttaneet, tarttunut yksityisia ruotsa
laisia sanoja. Sivistyssanat (esim. rautateita, hoyrylaivoja, sah
koa j. n. e. osoittavat) olivat luonnollisesti kaikki jonkinlaisia ruot
salaisia vaannoksia. Nehan olivat tuntemattomia kasitteita hei
dan esi-isilleen, jotka yli 300 vuotta sitten Suomesta lahtivat. 
1'unturit olivat djelloja>>. Sekaan ei ole ihmeellista, silla eihan 
S1sa-Suomessa ole tuntureita. Vasta Sk;andinaaviaan tullessaan 
heidan esi-isansa nakivat ensi kerran tuntureita ja alkoivat silloin 
niita kutsua kuten ruotsalaisetkin >>fjelloiksi>>. Mutta· muutamat 
ruotsalaiset sanat ovat myoskin niin sanoakseni aivan >>aiheetto
masti>> tarttuneet kieleen. Esimerkkina sellaisista mainittakoon: 
>>gubh>> - ukko ja >>Unkat» - lapset. Suhteellisen vahan tallai~ia 

. kuitenkin on. - Vastapainoksi naille on si lla sailynyt eraita van
hoja suotnalaisia sano ja, jotka Suo1nessa lienevat havinneet . Sel
laisena n1ainittakoon sana >>marras•>, joka siella tnerkitsee vaina
jaa, mutta joka tneilla luullakseni \·ain on sailynyt eraissa yhdis
tyksissa, esim. marraskuu ja marraskesi. Suomalaiset paikan
nitnet ovat aivan yleisia. l\1ainitsen esimerkkeina: Mustalampi, 
Tervalampi, Monganmaki, Juhola j. n. e. Moni talo, jossa ei enaa 
osattu laisinkaan suomea, oli sailyttanyt suomalaisen nimen kuten 
esin1. Raisala, Pekkola, Porkkala ja Mullikka. Aito-suomalaisia 
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sukunimia siella tapaa aivan yleisesti, sellaisia kuin csim. Leimu
nen, Karvainen, Purola j. n. e. 

Kun ajattelin, ett~ taalta keratyilla kansa11omaisilla kasvi
ja lainnimilla voisi olla erikoista mielenkiintoa, merkitsiu niita 
vahan muistiin . 'fiedot antoivat J u h o 1 an J u han n e s (J .) 
ja Pur o j u h o n P e k k a (P.), molemmat Ostn1arkin pita
jasta. Edellinen oli arviolta ~.0-50 vuotias, jalkimmainen yli 
70-vuotias. ---- Kuten alempana selviaa, osoittaa tama pieni ko
koelma, miten hammastythivan hyvit) nwn t vanhat kasvi- ja 
elainnimet ovat vuosisatoja voineet sailya. Kaikki ne nimet, 
jotka ovat samoja Vermlannissa ja meilla Suomessa, ovat luon
Hollisesti vahintain 300 vuoden ikaisia. Ei naet ole otaksuttavaa,· 
etta he olisivat kuulleet naita nimia keltaan Suomen suomalai
selta tai lukeneet niita kirjallisuudesta. Aniharvoin tapaavat he 
suomalaisia. Professori Lauri Kettunen ja toht. Vaino Salminen 
ovat olleet siella tutkimusmatkoilla. Kohne saarnaajaa (niista 
2 naista) siella on liikkunut, seka viela pari 1nuuta su01nalaista. 
Mutta sen usean1pia Suo men suomalaisia ei J uholan Johannes 
sanonut tavanneensa. Tuskin nama olisivat heille opettaneet 
suomalaisia 'kasvi- ja elainnimia. Suomalaista kirjallisuutta oli 
J uholassa vahan, mutta Purojuhon Pekalla ei tietaakseni ollut 
muuta kuin hyvin vanha virsikirja. · 

Seuraavassa luetellaan muistiin ruerkitsentani kasvi- ja lain
uimet . 

Kasvinitnia . 

Acer plata·noides = Vuahter (J ); Vuah rta (akkus ?) (P ); 
A·ngelica = Putki (J ); Athyrium jilix femina = Sana(n)jalka (J ); 
Bci1.tla = Hieskoivu ja Rauaskoivu (J ); Betula nana = Vaivais
koivu (J ) ; Callwna vulgaris = Kanarvi (J ) ; Caltha = Lumtne (J ) ; 
Campam~la rotu11dijolia = Kirkonk llo (P); Carex acuta-n1am t = 
Rautaheina (J ) ; hrysanthe1num leucanthemum = Paivankakkara 
(P ); Cirsium, = Piikkiainen ( ~>nwnikukkainen•>); hak (•>yksi
kukkainen>>) (J ); onvallaria majalis = Lehn1aukieli (P ); ratae
aus = 'l'ornepuska (J ) ; Empetrum nigru-m = Sianmustikka (J ) ; 
Epilobi~tm ang~tstijoli~J,m = Horsn1a (P ) ; Equisetum = Korte (>>k r
kea, niv likas, suossa kas rava•>) - Ruokl·ulmosia (•>ska11 pa korte•>, 
E hicmcrle? ) -- K tt.inhanta (>>korte, jolla n si ruhaaroja) (J ) ; 
Eriophorum = Luikku (J ); Fragaria vcsca ·= Man ikka (P ); ]1tni
pcrus cotnm1-t1t-is = Katas (J ); Lycopodi1~m = Rootheina (J ); Me-
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nyanthes - Raate (J ) ; Nuphar ja Nymhpaea = Kilve 1 Kilpi 1 
Kilvenkukka (J.); Onhis = Jungfru J'viaarian kukka (P ); Picea 
excelsa = Kuusi. - Erikoisesti puhuttiin myos •>Korp'kuusesta•> 
(J ) ; Pinus silvestris = Manty - Hitaasti kasvava, kovapuinen: 
honka - Hyvin pihkainen: rakamanty -- \~Parkin•> alla on •>J ta
jaa•> (J ); Pirus mahts (hedelma) = Apyla (P); Populus t1'em~ula = 
Huapa (P); Potamogeton = Hapsenkakkiainen (J ) ; PnttHS padus 
= 'l'uo1n (J ); Pteris aquilina = Variksenvarvas (J ); Ranuncu,lus 
acer = Mesumaarkukka (I:.); Rosa pimpincllifolia = Orjantap
purapuu (J.); R~tbus chautaemorus (hedelma) = Lakka (•>pehmea•>); 
Mutirain ( »kova•>) (P.); Rubu,s idac~t s =: \ Tattu (P.); R~tmex aceta
sella = Suolaheina (J.); Rumex domestic1~s - = 'l'ylheina (J.); Salix = 
Paju (J.); So1'bus auc~:,pa1'ia == Pihlas (J.); Sphagn'um = Valkonen 
sammal (J .) ; Stella ria media = Ve h ina (P.); T anacet~tm = Ryl
like (J .) - Ryllykka (P.); T~ilia = Venna (J .) ; Trifoli~tJJI prateuse 
=:= Klboverkukka (P.); Urtica = Vihainen (J.); VacC'inium oxycoccu,s 
= Karpala (J.); V. myrtillus = Mustikka (P.); V. uliginosum ==· 
Koiranjuolukka (J. ja .P.); V. vitis idaea = Puolukka (P.); Vibu.r
num opulus = Koiran heisipuu (J .) ; 

Sitapaitsi kuulin seuraavat .kasvinin1et, joista en · naytteid n 
puutteessa voinut tulla tayteen varmunteen siita, mita la jeja niilla 
tarko1tettiin: 

Angerva (•>kasvaa suolla•>, Spiraea 11,lmaria?) (P.); Kivisant
mal (P.); Lifstikka (>>haiseva koynnoskasvi•>) (J .) ; Lipsti.kka (Levis
ticum?) .(P.); Lillikka (Rubus saxatilis?) (J.); Livers! ngia (»huo
neessa, pitkin seinHi•>, Convolvu,lus scpium.?) (J .) ; ].\{ali (Artemis,ia 
absinthi~(tm.)) (J .) ; Raita (Salix caprea?) (J .) ; Rieskansammal (P.); 
Saiv.arheina (P.); avheina (Chaenopodium album.:J) (J .) ; Suosam
mal (P.); 'rimoteiji (Phloeum praten.se?) (P.). 

Eliiinnimid. 
-

Acanthia = Lude (J .); Acan.thocimts (Lmnia) aed,ilis = 'l'im-
perkara (J .) ; Anquilla vHlgaris = oli (J .) ; Bombus = Mehil ainen 
(•>pesa maassa~) (J .) ; icadaria (pikkukaskas) = Kemppainen (J .) ; 

occinella = Leppalintu (J.); oleoptera = l(oppapaallynen (•>Jyri
lOita, joilla on kova paallys•>) (J .) ; Elr1tcr ·= Seppa 1. Kultaseppa (J .) ; 
Esox lusi1tts = · Hauki (J .) ; Geomctra ( mithtriperhonen = Akan
sielu (J.); Geotrupes = Sitsontiainen (J.) ; Insecta = Jyrilo (J.); 
Lepidoptera = Perhon n (J .) ; Leucisc1t. rutilus = Sarki (J .) ; Libcl
htUdac = Suenkor n.to (J.); Limax = Etana (J.) ; Lu,scint'a phnc-
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nicttrus - Lepp ~i.terttu (~>pieni lintu, punanen pursto>>) (J .) ; Perea 
fluvintilis = Ahven (J .) ; P.ict-ts = Kirjava tikka; JVIusta tikka (J .) ; 
P1tlex = Kirppu (J .) ; Solmo = Lohi (J .) ; Saltatoria (heinasirkka) 
= Mariaskatti (J .) ; SimuHn (nc jotl'·a La1 issa sanotaan ~>HytteikSi ,>) 
= IJottainen (J .) ; V cspn == Ampi ain n ( ~>p sa puskissa,>) (J .) ; 

Sitapaitsi mainittiin seuraavat elainnimet , joist a en paassyt 
varmuuteen, mita Iajeja niilla tarkoitettiin: Horholairten (>>suuri, 
pitka ampiainen,>) (J.) ; Kaakko 1. Kuikka (Ca via arctica?) (J.); Khl
kala, (~>pieni kala>>, >>kaytetaan syottin~i,>, >>kuten lohh, >>pyorea», 
»1nenee joka paikkaan>>) (J .) ; Kavynhakkaaja (~>peukalon kokoinen ; 
harmaa, hakkaa havuj a kunsesta~>) (J .) ; Latikainen (J .) ; Lorttai
nen (J .) ; Ukonkoira (>willainen, karvainen mato ruohikossa,>) (J .) . 

Kuten yllaolevasta luettelosta nakyy, poikkeavat suhteelli
sen harvat nimet meilHi kaytetyist a. Niinpa esim. useimmat 
puiden, pensaid n ja v arpuj en ni1net pitavat aivan tai miltei aivan 
y4ta Suomessa yleisesti levinneiden nimitysten kanssa. Erityi
sesti huom.iota ansaitsee, etta vermlantilaisten esi-isat tunsivat 
vaahteran jo kotimaastaan lahtiessi}an. Lehmuksen nimitys 
>>V~nna>> on my6s sangeri mielenkiintoinen. 'l'oht. Linkolan anta
man tiedon n1ukaan tunnetaan sama nimitys hieman toisissa muo
doissa vielakin Pohjois-Savossa. ,>Apyla>>-nimitys o1nenalle ei ole 
k~lytannossa y ksistaan Vermlannissa. Maist. Tolvasen antaman 
tieclon mukaan on 01nena Oulun seuduilla >>iipyli >>, ja opettaja 
Reima on kertonut saman sanan levinneen laajalti Amerikan suo
rnalaisten keskuuteen. Vanhoista nyt Suomessa miltei unohduk: 
siin jaaneista nimista mainittakoon >>ruokkohuosia,>. Toht. Lin
kola on nimity ksen kuullut Raja-Karjalassa muodossa >>huodza,>, 
jolla myos tarkoitettiln Equ,isctum hicmalea . - Muutatniin omitui
siin nimien >>Vaihtumisihl» kiinnitettakoon huom.iota. >>Lutn
peella>> ei Vermlannin suomalainen tarkoita Ny-mphaeaa, vaan 
Calthaa. Sensijaan Nymphaca ja iVuphar ovat >>Kilve>> 1. >>kilpi~ 1. 
>>kifvenkukka>>. >>Hapsenkakkiaisella ~> han ei tarkoita Lamia aedi
lista, vaan Potamogctonia! Sensijaan tneidan ltapsenkakkiaisetnme 
on >>timperkara». Coccinella on Vermlannissa >>leppi.l.l i u t U>>, 
Jnutta Luscinia phaenic1trus on >>leppa t e r t t U>>. 'l'"mmoiset 
vaihtumiset ovat kuitenkin harvinaisia. Tavallisimmin vat ka -
vit ja elaimet sailyttaneet oikeat nimtmsa joks. 1ntmttumattomina. 
- Kaloista , jotka Vermlannin suomalaisten esi-isat tunsivat van
basta kotimaastaan lahti essaan , mainittakoon hauki, ahven, sarki 
ja lohi . Mutta nayttaa silta kuin he eivat olisi tutustuneet anke
riaase n, koska tam a kay >>oolin>> ni~nell a. Hyonteisten 1. ~>jyri. 
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loitten ~> (johdettu luultavasti djur-sanasta) joukos ·a on myos 
uscrita, joilla on sangen hauskat nimet. Sellainen on esim. ,>kelnp
painen)>, joka nimitys on laajalle levinnyt ainakin Savon puolella, ' 
h\.rkoittaen si ·lla kuten Vermlannissakin pikkukaskasta. 

Moniin ntuihinkin miett isiin antaisivat yll aole\'at nimct 
aihetta, niin vaBlinaisesti ja tilapaisesti kerattyja kuin ovatkin. -
J o namakin vahaiset naytteet ovat varmaan omiansa jokaisessa 
suomalaisessa herattamaan ihailua ja kunnioitusta niita . kauas 
eristettyyn asemaan joutuneita, kovan sorron alla elanelta vel
jiamme kohtaan, jotka kaikesta huolitnatta ovat jaksaneet kautta 
vuosisatojen sailyttaa kauniin aidinkielensa niinkin kirkkaana ja 
puhtaana, ovat ·saattaneet sydatnessaan tallettaa niinkin paljon 
muistoja entisen isanmaansa luonnosta ja sen rikkauksista. 

Pienia tietoja. 

Toistain kukkivia pensaita. Loppupuolella heinakuuta nahtiin Maa
ningalla kiiltolehtisen pajun (Salix phylicifolia) kukkivan. Sen tavallinen 
kukkimisaika on touko- ja kesakuussa. Heinakuussa ovat sen kukat sa
manaikaisia lehtien kanssa. Pensas, josta nayte on otettu, kasvaa aurin
koisella paikalla kallioilla lahella jarvea. Lahe1la sita kasvaa parhaillaan 
kukkiva terttuheisikin (Sambucus racemosa). Paitsi kukkia, nakee sa
massa heisipensaassa myos vasta puhkeamassa olevia kukkasilmuja ja pu-
naisia hedelmia. Lauri Korhonen. 

Valkokukkaista nurmiapilasta (Trifolium pratense) on kulun~ena 
kesana kasvanut erittain runsaasti kautta koko Varsinais-Suomen. Ennen 
olen sen vain sattumoisin tavannut. Aimo Lahti. 

Stachys arvensis Kristiinasta. Kasvin loysivat allekirjoittanut ja 
hra Eero Toivakka Itapuistosta toukok. 1,921. Sita oli n. 30- 40 yksiloa 
ja lienee se uusi 0. A:lle. Aimo Lahti. 

Tietoja kasvien kukkimisajan alka.misesta Toijalassa. Varhaisen 
kevaantulon takia vii me kevaana (1921) herasi elollinen luonto aikaisin 
talviunestaan. Niinpa joutuivat kasvitkin kukalle tavallista aikaisemmin. 
Seuraavassa muutamia tietoja kasvien kukkimisajan alkamisesta Toija
lassa ja sen lahimmassa ymparistossa. Vertauksen vuoksi on rinnalla 
nahtavana osittain samojen lajien kukkimisajan alkamispaiva edellisena 
kevaana, jota ei myoskaan voida pitaa myohaisena. 



Kasvin nimi 

A u e n to ii F hej;atic(/ ........ . 
Tuss ilngo fnrfam ' . .... .. 
AI11LIS illC((Il{( ...... . .. ... . 

Pulnw11aYia officiuali s ... 
I Populus trcmula ..... . . . . . 

DajJhlle rnezc reum ........ . 
Pop ulus balsamifera ..... . 

Anemone n c1·norosa ... . .. . 

Sali:o: cap rea ............. .. 
Viola rupestris .......... .. 

tricolor .............. . 
Lamium purpureum ..... . 

Pt'e1~iii tietoja. 

I 
vuos i I vuosi 
1!)21 I 1 !)20 

Ka s v in nimi 

27/IT I 
7fTV 

9/IV 
10/IV 

15jJV 

18/IV 

30/l II Sa111b11 11 ~ lrl(l ' lll ' ''~~ 

!)jTV La1ix sj1 . ........... . 

11 /IV Viola palustris .......... .. 
28/lV Empctmm nigrtnn ..... .. 
t1JIV Gcum ·rivale .......... ..... . 
27/IV M afanthcntttm h ijol ium 
15/IV? L oniccrn coerulen ..... .. .. 
18/IV Ra1wnculus flmnrnula .. . 

Rubus cltamaemorus . .... . 

22/IV 10/V 
23/IV 2/V 

Pyms malus ' .. .. .......... . 
Prttntts domestica ....... . . 
Vacc-i11ium o:ryC(lccus . .. . 

117 

I vuosi vttos i 

I 1!121 W20 

9/V 
ntv 

10/V 

1 ~ / \ ' 

lJ / 

1 /V 
24/V 

Taraxa cum officinale . .. . 24/IV 2/V 
18/V 
1/V 
2/V 

29/IV 
2/V 
7/V 

15/V 

Printttla officinal is ...... . 
22/V 
2/V 

Gagen minima ........... .. 
Carex ericetorum . ........ . 
Luzula pilosa ........... .. 
Caltha palttstris . . .... ... . 
Ulmus effusa ............. .. 
A nemonc rnmotculo£des 
Pragnrht vesca . .......... . 
Vacrinium myrt£llus . . .. 
Chr)'sosjJIP- m·um nltem ifni. 
TJet11ln sp. . ............... .. 
Cnpsclta bursa pastor is .. . 
rlcerpscwlnplntnuus ..... . 
Salix fragt't?:s .............. . 
Andromeda polifol1'n .... .. 
Ranuncuhts ar:cr .. ....... . 
Prutw. pndus ..... . ...... . 
!Nf)es grossulnn·a ........ . 

rubrum ............. .. 
nigrum .............. . 
alpimtm .. ......... . . 

H ierochloe au.stra lis .... .. 
Oxalis ncctosella ...... ... . 
JV!yosurus mi·nitnzts ..... . 
Poteut ·illa vema ........... . 

Gnaphalium dioicum ... . 
Lathyrtts vermes •......... 
Co rydal is sol ida ......... . 
Alchcmilla vttlgaris .... .. . 
Syt·inga uttlga·r is ......... . 
Drnba vema .............. . 

24/IV 

25/IV 

26/IV 
27 fl\' !lfV 

27JIV 
2RjTV 16/V 

l.6JV 
29/IV 1n/V 
!lOJTV 

18/V 
t j V 1!l/V 
2/V l()JV 

~~ / V t 7/V 

4/V 16/V 
, f\T 

13/ 

14/V 
7/V 

Lithospermt1'H arvcnse . . . 11 JV 
Prttnus ceraszts . ....... ... . 
~edum palustre ........... . 
Andromeda calywlatrt .. . 
Caragana arborescru s . . . . 12/V 
Tricntulis ew·opnca ...... 
Lo111'cem xylostwm .. . .. .. t 3/V 

1 
Gerau iurn silvn!?'rum . .. . 
Paris quadrifol?'a ....... .. 
Convnllan'n main! is .. .. .. tnfV 
He spa is matrnnnl is . . . . . . 1 () j 
V ri'On ira rhmJUtNhj•s . ... 
Vacciwimn v itis idaea . .. . 18/\ 
Spiraea rltmnarilr')'/ol?'(( 21/Y 
Qucrr.u s robur . .. .. .. . .. .. . 22/V 
Ru11tcx sp . .. ............... . 
BcJ•hois vulgari.~ ......... . 
Rubus snJ.·atilis . .......... . 
Tu.rritis glabra ........... . 
Lottts cornicula t11 
Sorbus auwprm·a 

Aqttilegin vulgaris . .. . .. . 23/V 
TMaspi alpl'st rt' .......... 
Lychnis v iscnria .. .. .. .. .. 24/ 
Viria cracca ............. .. 
A spentla odorn to .. . .... .. 

F!ierncium. sp . ............. 

1 

., 

Symplt m•icarplls raccmnsus , , 

Tra gopvgo n pratc11 s i .... 12f>/ 
J>ntwt illn mw•n '11a ;2!l/V 

22/V 

2-f/V 

19/V 
22/V 

20/V 

30/V 

Pentti Suhonen. 
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Uusi kanadalaisen vesiruton Ioytopaikka meilla. Kesal1a v. 1917 
loysi eras kotrlulainen kanadalaisen vesiruton, Helodea canadensis (Rich) , 
ensi kerran Karttulasta . Loydosta kuulin vasta seuraav.ana kesana, jol 
loin kavin myos kasvin kasvupaikkaa tarkas tamassa. Se on Virmasveden 
Myllyselkaan laskevan Savikosken suu lla, n. s. Paivarinteen rannalla. Kasvi 
kasvoi silloin n. 1/2- 1 m. syvyisessa vedessa muutaman sadan m2 alueella. 
Seuraavan kolmen vuoden kuluessa on >>rutto>> talla paikalla - painvastoin 
kuin monessa muussa seudussa meilla -- levinnyt verrattain hitaasti, joten 
siita tahan saakka ei ole missaan suhteessa ollut haittaa. J a mikali tie
dan ei sita ole tavattu muualla Karttulassa yhUi. vahan kuin naapuripita
jissakaan. 

Mista se sitten edellamainitulle paikalle on kulkeutunu t - on kysy
mys, johon on ehken vaikea antaa taysin tyydyttavaa vastausta. Tahdon 
kuitenkin esittaa eraan otaksuman. Mainitulla Paivarinteella on pankin 
joht. Eemil Makkosen huvila, johon perhe jo monina vuosina on tullut 
Kotkasta kesaansa viettamaan. Luonnollisesti talloin on mukana kulje
tettu kaikenlaista matkatavaraa ja minulle on kerrottu, etta laatikkojen 
taytteena on usein ollut heinia. Voisiko ajatella, etta tuon tayteaineen 
mukana olisi tullut vesiruton kappaleita, jotka sitten tavalla tai toisella 
oyat joutuneet mainitun huvilan rantaan. Onhan tunnettu, etta Helodea 

· haurautensa takia on helposti taittuva ja etta pienetkin varren kappaleet 
ovat sitkeahenkisia ja voivat kasvattaa uuden yksilon. 

' Kirjoitelmassa >> Kanadalaisesta vesirutosta ja sen levenemisesta 
Europassa, eritoten Suomessa>> (L. Y. N:o 30, 1917) sanoo maist. T. J. Hin 
tikka m. m.: >>Pohjoisin loytopaikka (meilla) lienee Pieksamaella, pienessa 
Vehkalammissa, n. 62° 191 p. 1. >> Kuten edellisesta nakyy ei tama paikka 
enaa vuosiin ole ollut lajin pohjoisin loytopaikka, silla sen kasvupaikka 
Karttulassa on n. 62° 52 1/2' pohj. lev. ja on se nain allen tahan saakka 
julkisuuteen tulleista lajin loytopaikoista pohjoisin. 

Pentti Suhonen . 

Lehtoja harjurinteilUi. Viime kesana tapasin Evon kruununpuis· 
tossa, jonka keskisissa glasifluviaalisten kerrostumain taytUimissa osissa 
karut Calluna- ja Vaccinium-tyyppiset kankaat valli tsevat, ihmeekseni 
harjurinteilla kauniita makilehtoja, nimittain Hautajarvella, jarven lou
naisranta4. sivuavalla harjulla. Erikoisen rehevia ne olivat parin laajan 
ha rjuhaudan reunoilla. Valtapuuna oli lehtoalueella koivu, seassa man · 
tya ja kuusta seka paikotellen runsaasti tuomia ja yksityisia pihlajia; eraassa 
etelarinteessa kasvoi myos lehmuksia. Lisaksi merkitsin muistiin seuraa· 
vat kasvit (lehtokasvit kursiv.): 

' a lamagrostis a rnn<linacea H epatica tritoba runs. · Gera nium silvaticum 
Poa nemoralis H.anunculus polyanthcmos Oxali. acctos ll a rnns. 

Hubus saxatilis Viola mirabilis 
Pteris aquilina Fragaria vcsca runs. 
F olystichum spinulos11m Lathy m s vc r111t s 
Coe loglosstun virz'rlr Vicia scpinm 

• t1 eta en sp1·cnta I ' . silvat ica 

\ ' .* Riviniana 
.\ gopodi11m p dag.raria 
Angelica ilvest.ri s 
I yrola s c uncla 



Pulmonaria ojficiualis 
\'e ronica · ch am acdrys 

M lampyrum silvaticum 
Gnlium triflorum 
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Hicracia v nlgata. 

juniperu s commnnis 
J?ibcs (f/pilllt'llt 

Rubus id aeus 
f_onicem :~y/ostc um run s . 

Harjun lae lla tama Iehto muu ttui suorastaan puolukkavarpuiseksi 
mannikoksi. 

Rehevaa oli kasvi llisuus myos idempana Hautajarven itapaan koh · 
dalla. J arven rannalla oli kapea lehtoreunus, jossa kasvoi m. m. lehmuk
sia, Lonicera-pensaikkoa ja na.sia~. - T~.s ta kohoavan jyrkkarinteisen har
jun juurella kasvoi kivilla ja niiden valissa m. m. runs. Phegopteris dryopte
rista, Rubus idqeus- ja Ribes alpinum-pensaita seka Ga!ium triflorumia. -
Itse rinne kasvoi koivu-manty-kuusi-sekametsaa, joukossa muutamia haa
poja ja pihlajia, oli Hyloconium proliferum-pohjaista ja puolukkavarpuista . 
Taman rin teen alaosasta merkitsin muistiin seuraavat kasv it: 

Ca lamag ro:;tis a rundin acea 
:\felic<~ nuta ns 

Phegopteris d ryopteris 
Majanthernum bifolium 
Paris quadrifolius 

Goody era r ' lH:ll s 

.\.ctaca spicat a 
H epatica triloua 
Rubu s saxatilis 
Fragaria vesca 
La th yru s vcrnu s 

Yicia scpium 
Geran ium ::; ilva ti cunl 
Oxalis acetosella 
Galium trifloru111 

Lonicern. xylost cum. 

Alarinne osoitti siis melko suurta rehevyytta. Ylempana muuttui 
rirlne karummaksi ja kasvoi paitsi puolukanvarpua ainoastaan Rubus sa
xatilista ja paikotellen Linnaea borea!ista. 

Saman harjun rin teilla . oli rehevaa 1ehtokasvi11isuutta myos n. 2 km 
Hautajarvelta luoteeseen Majakosken kalanviljelyslaitoksen kohdalla . Lu 
kuisain saniaisten ja tuomien joukossa kasvoi taalla muistiinpanojeni mu 
kaan seu raavat lehtokasvit: Tilia cordata, Lonicera xy!psteum, Actaea spi
cata, Hepatica triloba ja Viola mirabilis. - Vastainen Majajarvelle viettava 
rinne oli myos lehtomainen kasvaen m. m. runsaasti lehmusta. Tarkem
pia merkintoja en tehnyt. 

Olen esittanyt nama hajanaiset muistiinpanoni kiinnittaakseni kas
vintutkijain huomion harjujemme mielenkiintoiseen kasv illisuuteen, jonka 
rehevammanluontoisia yhdyskuntia varsinkaan ei tietaakseni ole ta rkem -
min tutkittu. K. }. Valle. 

Muutamia kasvitietoja Iisalmen Runnilta. Olcskclle::;::;an[ vi inH: l,;e::.U. nii 
H.unnilla tein kiircc l.lisen t yonr lomassa Jmsvisto lli sia h avainto ja. panm1olnn lit

himmass~t y mpa ristossa, no in 4 k~n2 : n sunru iscll a a lu ccll a . Koska H.unnin scu 
dun m clko koyhas t a kasvi~tosta ei toishtiscksi ole mitii. ii n tietoja julka istu , a nsain
nevat h avainnoistani k cntics seuraavat hdla mainitniksi: Sflgittnria nntnn joks. 
runs . 1· iur11joen rantavcclcssi.i; Iris jJseurlncoms sicll ii. U~iJI~ I\iur.uvcdc ll c johtn
va n la iva reitin varr lla; Coeloglossum v ir ide • Teulapad on liih ciscs ~i. lchdossa ja 
u s . -paik. mets~i sii joon pohjoispnole lla; Li tern cordntn. kuu sikossa kylpyHistii W; 
Goodyera ,,epeus havum etsi.issti. kylpyhin lahis t6mi; TYolliHs europa.eus Runnilla 
ja l\:iur11 ved n kirknnkylii ssi.i; 11lyosums mhtimtts hi ekk:l is. maa ntien varr, lla 
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pari km. Runnilta Iisalmeen piiin; Barbarea vulgaris siellii t iiiillii pelloilla ja pi
hoilla ; Trifol ium agrarimrt us. p aik. Runnilla; Daphne rneze reum paikotcllen lehti
metsiissii joen pohjoispuolella; Nepeta gleclzoma a itovierillii kylpylaitoksen alueella; 
Valeriana officinalis lehdossa Hihella Neu lapatoa, myos peltojen ojissa;Petasites 
frig£dus paikotellen pcllonojissa parantolan itiipuolella; Matricaria disco idea y lei
nen pihoissa; A chillea ptarmica erii issii. pcllonojissa; Sonchus fl1'veusis hotellin vic-
reisessa kaurapcllossa y . m. Reino I. Grou11 rlstroem. 

Monitahkainen korte. Evon Kaitalammen kortteikossa on moni
tahkainen muoto (Equisetum fluviatile f. polystachya) vallitseva. Haarojen 
Uihkat olivat ransistyneen nakoisia ja haarat surkastuneilta nayttavia, 
niin etta sai sen kasityksen, etta monitahkaisyys on sairaalloinen ilmio. 

K. ]. Valle. 

Kaikki lummelajit samassa jarvessa. Evon kruununpuistossa tapa
sin viime kesana kaikki kolme lummelajiamme Ylimaisessa Rautjarvessa. 
Yleisin laji oli Nymphaea alba, jota kasvoi hajallaan jarven rantaruohikoissa. 
Nymphaea candida muodosti jarveen laskevassa Tekuvin joen suussa ti
hean kasvuston ja esiintyi jarven laskuvaylassa, Syvajoessa komeina kap 
paleina edellisen lajin joukossa ja esiintyi sita paitsi parina pienena ryh
mana lansirannan ruohikon edustalla. Nymphaea tetragonaa kasvoi jarven 
pohjoisimf!1assa lahdessa. K. ]. Valle. 

Ruskea piirtoheina (Rhynchospora fusca) on muotokasvina Evon 
kruununpuistossa Ylimaisen Rautjarven ja sen laskujoen rantaniitylla, 
jossa heti pistavat silmaan sen ruskeat tahkistot. On omituista, etta tama 
kasvi, jota yleensa pideUian kalkin suosijaria, esiintyy nain karussa ympa-
ristossa. K. ]. Valle. 

Kaislaraakka Siuntiossa. Kaislaraakan (Ortygometra porzana) kuu
lin Siuntiossa 14. VI ja pari kertaa myohemmin. Lintua ei tietaakseni 
ennen ole tavattu sie1la. Kun hyvia pesapaikkoja tarjoutuu Viktraskin 
isoissa kaislikoissa, on syyta otaksua etta se sinne vastedes asettuu. Lin
nun lakkaamatonta vihellysta ui', ui ' , ui' on hauska kuulla. 

lvar Hortling. 

Metsavarpunen Mac Elliot-saarella. Taalla kaydessani 8. VI I tapa
sin metsavarpusen (Passer montanus). Sen aani oli kuin kotivarpusen ly
hyt srp, tai ehka paremmin naaraspeipposen samantapainen sarahdys, 
sitapaitsi varajava aani melkein kuin kaislasirkun (Emberiza schoeniclus); 
muuten linnun punaruskea huntu ensiksi veti huomion puoleensa. San
gen harvinainen otus nama mailla joutui yliopiston elain t. kokoelmaan. 

lvar Hartling . 

. Raukut1ira Porkkalassa. Raukutiiran (Sterna macrura) tapasin 
tana kesana pesivana monin paikoin Porkkalassa, kuten Lill-Traskossa, 
Masaskarsgrundilla, Vitgrundilla y. m. ja esi intyi se siella sangen valta
vana. Myos esii.ntyi siella kalatiira (5. hirundo). Moniaita raukutiiroja 
merkittiin ~enkailla. lvar Hartling. 



Pienia tietoja 121 

Viiriainen (Ortygion coturnix) EnontekiOssa. Viiriaisen ampui 
Enontekion pi tajan Suonttajarven kylan vainiolta katekeetta Edvard 
Kumpulainen. Siivet , nokan ja koivet lahetti allekirjoittaneelle maist. 
A. A. Parvela Oulusta. K. E. Kivirikko. 

Ruskea suohaukka (Circus aeruginosus) pesinyt Muolaassa. Kir
jeessa allekirjoittaneelle ilmoittaa lehtori J. E. Aro tavanneensa Muolaan 
lammella ruskean suohaukan. Hanen seurassaan ollut tilanomistaja E . 
E. Krause oli ampunut paaraslinnun ja loytanyt pesan eraassa pienessa, 
n. 50 metria lap imittaisessa kaislasaarelmassa. Lienee ensimainen kerta 
kun ruskean suohaukan tiedetaan pesineen maassamme. 

K. E . Kivirikko . 

Muuttolintujen saapuminen Oulun seuduille kevaalla 1921. 
Harvinaisen varhain tana vuonna ensimaiset kevaan sanoman tuo
jat naille maille saapuivat. - Kottaraisia (Sturnus vulgaris) nahtiin jo 13 
ja 15 p:na maaliskuuta! (Ilm. elainlaak. L. E. Reini la ); suurempi parvi 
tuli kuukauden loppupuolella 25. II I. (Kev. 1917, jolloin linnut saapui
vat harvinaisen myohaan, vasta 12. IV ja 1920, 26. II I. Ktso L. Y. 1917 
ja 1920.) Leivonen (Alauda arvensis) , joka nahtiin ja kuultiin 20 ja 25 
I I I, antoi yha varmempia todistuksia talven vallan taittumisesta . Kala
joella ilm. leivosen laulaneen 19. I I I, Muhoksella 23. I I I. (Vuonna 1917 
leivonen saapui 16. IV!). Ensimmaiset pulmuset (Plectrophanes nivalis) 
tulivat tana vuonna myoskin 20 . I I I ja 7- 13. IV oli rtii ta kaupungin ym
paristoissa, vielapa kaupungin sisallakin (Kuusiluodossa ja Nuottasaaressa) 
tuhansiin nousevissa parvissa . Peipposen (Frin gilla coe!ebs) cf nain 30 . 
II I (V. 1917 21/ IV.) Eras yhteislyseon oppilas ilmoitti nahneensa 0"1 pei
pon jo 15. I I I. Q peipposen nain ensi kerran 11. IV. J oitakin keltasi rk
kuj a (Emberiza citrinella) on taalla asustanut koko talven aikana; useam
pia muuttoma tkaltaan palai levia n ~iin 27. II I. Ensimmaiset pohjoiseen 
pain lentavat joutsenet (Cygnus musicus) (5 kpl.) ilmoitetaan nahdyn Oulu
joella 26. II I. ja Pudasjarvella 5. IV. Ensimmaise t kurjet (Grus grus) saa
puiva t 26. I I I ja toinen parvi huomattiin 6. IV. Seuraavat tulokkaat ali
vat sinisorsa (Anas boschas) ja .kuovi (Numenius arquatus) 3. IV. Hanhet 
(An ser sp.) saapuivat myos 3. IV ja 17. IV lensi niita taasen yli kaupungin. 
J ouhisorsia (Dalila acuta) (2 kpl.) nain illalla 8. IV ja lapasorsia (Spatula 
clypeata) 16. IV. - Keltavastarakki (Motacilla flava) huomattiin Raatin
saaressa 11. IV ja valkovastarak in (M. alba) nain Kuusiluodossa 14. IV. 
- Kirvinen (Anthus pratensis) saapui 12. I\f. - Tilhia (Ampelis garrulus) 
nain 10 kp l. Ainolan puistossa 17. IV. ja samana paivana rautatien takana 
ensimmaiset rakattirastaat (Turdus pilaris). Pensastasku (Pratincola ru
betra) nahti in Oritkarissa 16. IV, ensimmajnen punarin tasatakieli (Eritha
cus rubecula) 17. IV ja leppalintu (Ruticilla phoenicurus) 19. IV (er. oppil. 
ilm. mukaan). Laulurastas (Turdus musicus) nahti in 20. IV ja punasiipi 
rastas (T. iliacus) 24. IV. Uunilin tu (Phylloscopus trochilus) oli saapunut 
Palokunnan puistoon 21. IV. Lapinsirkkuj a (Calcharias lapponicus) nah
t iin 23. IV. - Taivaanvuohi (Gallinago gallinago) (Maanv. lys. Hellman ) 
nahtiin Kiviniemessa 24. IV ja samana paivana illalla kuulin viklan (Tota
nus littoreus) aantelevan Nuottasaarella. ,..:__ Kivitasku (Saxicola oenanthe) 
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saapui 26. IV; kalalokkeja (Larus sp.) nahtiin 27. IV. - Tunturileivonen 
(Otocorys alpestris) nahtiin ja ammuttiin 8. V. Oritkarissa. - Helatorstain 
(5. V) jalkeen saatiin virkistavaa, lamminta sadetta, joten koivuissa nyt 
on jo melkoiset lehdet. Kesa lienee jo ratkaisevan askeleensa naille maille 
ottanut, koskapa en.simmaiset haarapaaskyset (Hirundo rustica) saapuivat 
8. V, tormapaaskyset (Clivicola riparia) 9. V ja raystaspaaskyset (Chelido
naria urbica) 11. V. 1921. - Tanaan toi allekirjoittaneelle eras oppilas 
kaislasirkun (Cyncramus scoeniclus). 

Oulussa 12. V. 1921. K. M-vainio. 

KuhankeitHija Kristiinassa. Toukok. 15 p:na 1921 naki allekirjoit
tanut kuhankeittajan (Oriolus galbula) Kristiinan kaupungin rnaalaiskun
nassa n. s. Anttilan tien varrella. Lintu lauloi lahella rnerenlahtea rnanty
metsassa eraassa petajassa. Kauvernpana kuului toinen vastailevan kirk
kaisiin huiluaaniin ja niitten valisiin sorahteluihin. Hra F. Chydenius 
kertoi niinikaan kuulleensa· mainitun linnun laulavan itse kaupungissa 
aikaisin aamulla toukok. 4, 5 ja 6 p:na. - Paikka lienee lantisin, rnissa 
kuhankeittajaa rnaassamme on tavattu. Aimo Lahti. 

Hernan (Mergus albellus L) tapasin syyskuun 19 paivana eraalta 
lintukauppiaalta Kuopiossa. Linnun oli han ostanut eraalta rnetsarnie
he1ta Leppavirran Hyvarinsalmelta. Kun linnun silrnat olivat jonkun
verran himrneat, arvelin, etta se oli arnrnuttu paivaa tai kahta aika
sernrnin. Kerran ennen on sarnoin saatu Kuopiossa syksylla, siis rnuutto
aikana, herna. Sitapaitsi on lyseon kokoelmassa vanha, huonosti sailynyt 
kevatpuvussa eleva uros herna, jonka loytopaikasta ei ole rnitaan tietoa. 

Kurt H. Enwald. 

Homotiainen. Koska nayttaa olevan syyta otaksua rnaassamme 
esiintyvan homotiaisen (Parus borealis) edustavan erikoista, viela tarkem
min selvittarnatonta maantieteellista muotoa, kehoitetaan asiasta innos
tuneita lintujen tuntijoita rnaarnme eri osista lahettarnaan rnahdollisirnrnan 
manta yksiloa kysyrnyksessa olevaa lintua Helsingin elaintieteelliselle 
rnuseolle. Lahetykset saapuvat perille postivapaasti, osoitteella Yliopiston 
eliiintieteellinen museo, Helsinki. Toimitus. 
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Kokouksia. 

Kertomus Suomalaisen Elain- ja Kasvitieteellisen seuran 
Vanaman toiminnasta v. 1920*). 

Luodcssamme katsaukscn Vanamo-seuran toimintaan kulunccna vuonna, 
huomaamme siinii vilkastumisen ja vakiintumisen sclvia m erkkcjii, Yh ii itsetic
toisemmin seura on alkaJ;J.ut astua etecnp ~iin silla uud clla uralla , jonka sc valitsi 
itscllecn paatokscllaan 11. p . t oukok. 1919, ja monet ovat nc alott cet ja y rityksct, 
jotka osoittavat, etta seura t odellakin on astunut varsinaist cn tieteellisten scurojcn 
riviin. 

Seuran vars. k o k o u k s i a on pidetty yht. 7. Lasna on ollut keskim. 
29,3 jascnta. Useimmat kokoukset · ovat pidetyt Yliopiston rnaantietecllisclHi 
laitoksella. Vain toukokuun 9:nnen paivan kokous pidcttiin retkeilyn y l1tcydessa 
Tammiston Kasvinjalostus- ja koeasemalla H elsingin pitajiissa. - Esitelmi~i. ovat 
pitaneet seu_!'aavat henkilot: t oht. V. Auer ja G. Ekman , maistt ., Y. Hukkincn ja 
H. A. J arnefelt, toht:t K. E. Kivirikko, K. Linkola (2 csit.), \V. M. Linnaniemi 
(2 esit. ), ja ]. ]. L1ro, maist:t E. Merikallio ja V. Pesola, y liopp. 0. I-I. Porkka, leht. 
A. Ranta niemi , toht. U . Saalas sek ii kuraattori Y. Vuorcntaus. Esitelmicn luku
miiiirii on ollut 16, nim. 8 p tiiiasialliscsti eliiintietecn ja 6 kasvitietcen alalta; 2 on 
kiisitcllyt molcmpia aloja . Stipcncliaattikcriomuksia ovat jat hi.neet y liopp ilaat 
]. Listo, T. Putkonen ja N . A. Vappula . Pienempia esityksHi ovat suorittaneet 
t ai ottaneet osaa esitelmicn johclosta syntyneisiin keskusteluihin scuraav t 20 
henkiloii: V. Auer, T. ]. H intikka, V. Hornborg, H. A. J arnefelt , V. J iHi.skclainen, 
K. E. Kivirikko, V. Korvenkontio, V. Kuj ala , K. Linkola, W. M. Linnaniemi , 
]. I. Lira, E . Merikallio, V. Pesola , A. Rantanicmi, U. Saalas, K Teriisvuori, K. ]. 
Valle, H. Vare n, ]. A. \Vecksell jaY. Vuorentaus . Niiidcn esitysten yhteinen Juku 
on ollut 42. Seuran kokouksissa t ai muissa tilaisuuksissa ovat pnhcita pitaneet 
herrat ]. I. Liro, V. P esola ja J. Sauli. Kaikcn kaikkiaan on ohjelmansuoritukseen 
ottanut osaa 26 vanamolaista. - J ohtokunnalla on vuoden kulu essa ollut 10 
kokousta, joista useimmat ovat pidetyt Kasvipatologisella laitoksella . 

Seuran k i r j a 11 is es t a to i min n as t a m ainittakoon ensiksildn, 
etta seura kuten ennenkin on ylliipitanyt, kalliista painatuskust annuksist a huoli 
matta, aikakauslehtea >>Luonnon Ystiiviiii•>, joka v . 1.920 on ilmestynyt 6-numeroi
sena , 117:n sivun laajuiscna lehdcn m onivuotiscn p iiatoimitta jan prof. K. M. Lc
vanderin toimittamana. - Myoskin tiet eellist a julkaisusarj aa nimelta >>Suom alai
scn E liiin- ja Kasvitiet ecllis n Scuran Vanaman Jullraisuj a . Annalcs Societatis 
Zool. - Botanicae Fennicae Vanamo>> on seu ra alkanut painattaa Kuopiossa. Pai
natusku stannuksiin varattiin aluksi 3,000 mk. Sarjan ensimmaisen osan cnsim
miiisena kirjoituksena on K. Linkolan «l(ulturen mit Nostoc-Gonidien dcr Peltigera
Arten¢, joka jo on eripainoksena ilmest ynyt. Painatukscn alaisina ovat sitapa itsi: 
] : I. Lira: >> Dber die Aptera-Form von Polygon-urn dwnetorum. ~> sckii E . A. Vainio, 

*) Laajcmpi vuosikertomus sailytctaan kasin k1rjoitcttuna Va.namo
seuran arkistossa. 
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•>Lichenes siamenses ja >>Mycocymbiose or la symbiose de .deux champignons>>. 
Vuoden ku luessa on sitapaitsi ilmoitettu painettavaksi seuraavat kiisikirjoitukset: 
E. Merikallio: >>Kokoclma suomalaisia lintuj en nimiii•> ja V. P esola : >>Kertomus osan
otosta Ruotsin Kasvitietcellisen y h.distykscn kasviretkeilyyn Sldnessa•>. - •>Vana
man kirjoj a.>> nimiscssii sarj assa jnlkaistusta Fr. Elfvingin >>Kasviticteen oppildr
jast a.>> on p ar'aikaa painossa 3: s painos. - Scuran a rkistoon ovat lcht. A. A. Par
vela sekii yliopp. 0. H. Porkka ja M. Hagfors jiittaneet luctteloja k ansanomaisista 
kasvinimista. Huonc- ja koristekasviluetteloja ovat jattaneet rouva Mimmi 
S~hlbcrg ja lcht. A. A. Parvela . 

Ti e t ee l l isia a purahoj a on seura voinut kesaksi jakaa ilahdnt
tavan runsaasti. Kihlman-rahastosta varasi seura t at a tarkoitusta varten 1000 
mk.. josta jaettiin yliopp. M. ]. Kotilaisclle 800 mk. ja yliopp. ]. Listolle 200 mk. 
Sltapaitsi lahjoitti muu an h cnkilo, joka tahtoo pysyii tuntcmattomana , scural le 
3,000 mk. jaettavaksi henkiloill e, jotl<a sitoutuvat tekemaiin elain- ja kasvitiet eel
J i s i ~i. keriiyksiii Turun suomalaisellc y liopistolle, ja Turun suomal. yliopistoseu ra 
myonsi samaa t arkoitust a varten 10 ,000 . mk. Naista apurahoista annettiin seu
raavat stipcndit, joiden yhteissumma t ekee 7,200 mk.: lyseol. P . Ekholmille 200: - , 
y liopp. M. Hagforsille 200: -, y liopp. N. Kanervallc 400: - , y l.iopp. M. ]. Koti
laiselle 200:.-, opettaja 0 . Kyyhkyselle 1,000: -, maist. E. K iirj clle 350: -, yli
opp. ]. Listolle 300: -. m aist . E . Merikalliolle 500: - , asemapaiill. 0 . E. :Musto
selle 1.000: - , y liopp. H. Porkalle 400: -, y liopp. A. A. Py nnosellc 300: -, yliopp. 
A. ]. R ainiollc 700: - . m aist. V. Rasasellc 500: - , prepar. 0. Sorsakoskellc 1,000: -
ja yliopp. 0 . Swanille 150: - . 

Toimintakaudcn kulu cssa on seura asettanut toimikunnan laatimaan ehdo
tusta sopivimmist a k iiyt iint66n otcttavista suomalaisista linnunnimist ii. Muista 
scuran alotteista m ainittakoon, etta on ryhdytty toimenpiteisiin eraiin Alator
nioll a olcvan kalkkimaa-alucen kasvillisuuden tutkimiseksi sekii heriit etty kysy
mys Pctsamon alueclle perustettavasta biologisesta tutkimuslaitokscsta. Sen
ran kirj astonhoita jan, toht. V. Aucrif\ laatiman vuosikcrtomukscn mukaan on 
k i r j as to viimc toimintakaudcn aikana saanut vastaanottaa lahj oituksina eri 
henkiloiltii 29 tcosta sek ii sitapaitsi Acta Forestalia F ennica-sarjan kaikki t iihan 
saakka ilmcst ynect osat, yhtecnsii 12 nidost a. E 1 iii n ti c t ee 11 i s ten 
k o k o e lm i c n hoita jan m aist . I(. J. Vallen vuosikcrtomukscsta ilmcncc, etta 
mainittuja kokoelmia ovat kartuttanee t kolme henkiloii, antaen kukin kokoel
mansa Vanamon kautta Tunm Suomalaisellc Yliopistolle. Kalastusneuvos V. 
J iiiiskcliiinen on lahjoittanut kokoelman puhdist ettuja luupreparaattcja, enim
m akseen kalloja, preparaattori Onni Sorsakoski imet.tiiviiist en raakakalloja ja nil
viaisia scka yliopp. J. Listo pikkupcrhosia. Imettiivaiskokoclmat sisaltavat yht. 
28 csinetta kuulucn 14 la jiin, lintukokoelmat 1 kallon, hyonteiskokoelmat 263 kpl. 
kuulucn 114 la jiin (kaikki pikkuperhosia) ja nilviaiskokoelmat 36 la jia, 1 - 5 yk
siloii kustakin. - K as viti e t ee 11 i s ten k o k o e 1m i en hoita ja maist. 
T. ] . Hintildca kertoo seuraavien hcnkiloiden kartuttaneen kasvikokoclmia: yliopp. 
A. R ainio, kalastusneuvos P. Brofeldt , leht. A. A. Parvela, y liopp. M. Hagfors, 
toht. G Ekman ja maist erit V. A. P esola, N, A. Pynnonen ja V. Riisanen. Huo
mattavimmat lahjoituksct ovat ollcct kalastusneuvos P. Brofeldtin lahjoittama , 
y li 2 ,200 kasvinaytettii sisaltiiv ii herbaria, yliopp. A. Rainion lahjoittama saatava 
H elsingin kasvitieteelliscsta vaihtoyhdistykscstii sek ii toht, G. Ekmanin laaja 
herbaria, jota viimemainittua ei ole v ielii siirretty muiden kokoelmien yhteytccn, 
joten sitii ei ole otettu huomioon allaolevaa yhteenvetoa laadittaessa. Naiden 
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lahjoitust en kautta on seuran kas\'ikokoelmillc saatu vannp. perusta. Kokocl
mien kasvn on ollut seuraava: fanerogameja ja putkilol<:ryptogamcja 2061 arkkia , 
sammalia 346 naytetta, jald lia 538 naytettii, muita kryptogameja 12 niiytettbi, 
zoocecideja 5 naytctta , yhtecnsa 2962 naytctta. 

Scuran vir k a i 1 i j o in a ovat toimincet: puh. joht.: toht. J. I. Liro; 
v. pub. joht. : toht. \V. M. Linnanicmi; siht .: toht. U. Saalas; rahast onhoit. toht. 
K. Linkola; kirjastonhoit.: toht. V. Auer; johtok. muina jiiseninii: m aist. M. E. 
Huumonen ja J. A. \Vcckscll; eliiintiet. kok. hoit.: mai st. lC. J, Valle; k asvitiet. 
kok. hoit.: maist. T. J. Hintikka; tilinta rk. kalastusncuvos E. Hcllcvaara ja maist. 
I. Olander sck a varatilintark. maist. K. J. Vall e ja kuraattori Y. Vn orcntau s. 
Suomal. kirj allisuuden edist iimisrahaston toimikunnassa ovat seuraa cdist ancet 
toht. T. H. J a rvi (vakinaisena) ja toht, G. Ekman (varajasencna) . Scuraavaksi 
kolmivuoti skaudeksi on valittu vakinaiseksi cdu st a jaksi toht . G . Ekman ja vara 
cdustajaksi maist. J. A. \Veckscll. 

K u o 1 c man kautta on scura mcncttiiny t k aksi jiiscntaan. 
H elmikuun 2 p. kuoli aivan odottamatta Tikkurilassa ankaran keuhko

tulchdukscn murtamana yliopp. Vcli Kurt Rurik A b t 27 vuoclen ild isenii. 
Kurt Abt oli synty ny t Toysassii v . 18!)2. Tultu aan y lioppilaaksi Tampc

reen Suomalaisesta Yhtciskoulusta v . 1914 han a ntautui innolla opiskelemaan 
luonnontietcita, paaaincenaan eliiintiedc. H ancn ' miclia inccnsa oli hyontcisbiolo
gia, johon han syventyi varsinkin ollcs aan kcsina 19t 7 - 191D apula is-assis tent
tina Maanviljclystaloudclliscn k oelaitoksen cntom ologisclla osastolla. Kcsalla. 
v. 1919 han m. m. Vanamo-scuran stipendiaattina tutki lchtipistiaist cn b iologiaa 
ja t eki n:ielenkiintoisia kokeiluja, joidcn tuloksct vali tettavasti mcniv~i. t ainakin 
suurimmalta osaltaan t ckij iinsi kanssa hautaan. Vain criiitii picnHi cHi.intictccl
lisia kirjoituksia han ennatti julkaist a Societas pro Fauna ct Flora F ennican •>Mcd
dclandcn,>-sarjassa (1918 - 19, N:o 45) ja Luonnon Yst ii.viissii (1916 - 1DLD).. Sihi
paitsi sisaltyy lukuisia hiinen antamiaan tietoja toht. Linnaniem en kirj oittamassa 
kertomuksessa tuhohyonteist en csiintymiscstii. Suomcssa vuosina 1915 ja 1916. 
Vanamo-seuralle jatetyssa ·stipendiaattikcrtomuksessa on my<'is lyhycsti mainittu 
muutamia mielenkiintoisia havaintoja lehtipistiii.istcn kchityksestii.. - Abt oli 
cnsimmaisiii meid i:i.n maassamme, jotka alkoivat jarjcstaa n. s. biologisia hyontcis
kokoelmia, ja ni:i.ytti hanelUi. olcvan crittiiin hyviit 'taipumukset t iille a lallc . - Abt 
oli jaseneni:i. monessa luonnontieteellisessa seura.ssa: Societas pro Fauna et Flora 
Fcnnicassa , Hamiilaisten ylioppilaittcn luonnontiet eelliscssii kerhossa , H clsingin 
Hyonteistict eellisessii kerhossa, Hclsingin hyonteisvaihtoyhdistykscssa sckii Va
namo-seurassa, johon h.anet valittiin 13. II. 1915. H an kuului seuramme toime
lia impiin nuorempiin jaseniin, ollcn m. m. sen sihteerina 20. X. 1.917 - 27. IV. 1919. 
- Abt oli isanmaalliscn hengcn lapitunkcma nuorukaincn, joka m. m. urhcasti 
otti osaa punakapinan kukistamiseen kuuluen mainehikkaasccn Kalmin p ataljoo
naan. Kokemul{siaan sotaretkelta han on kertonut eversti Kalmin julkaiscmassa 
tcoksessa >>Kalmin pataljoona Suomcn vapaussodassa>>. Viih an enncn lmolcmaansa 
h iinet korotcttiin ·rescrvivi:i.nrikiksi, - Toveriensa keskuudessa tulce Kurt Abt 
aina sailymii.an rakkaassa muistossa hienotuntciscn, vakavamielisen, vaatimatto
man pcrsonallisuutensa vuoksi. Harvalukuiseen suomcnkielisten luonnontietei
lij a in piiriin jatti varhain pois mennyt lah jakas ja tunnollinen nuori tutkija jal
kccnsii syvi:i.n aukon. 

Toinen vuoden kuluessa manallc mennyt scurammc jascn oli jo pitki:i.n 
paivatyon suorittanut tiedemics. Hyonteistiet een y limiiarainen professori John 
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R einhold S a h l b c r g ku oli kodissaan H elsingissa toukokuun 8 p. lahes 75 vuo
clen ikiiisena . Ei ole t a rr)celli st a t iissii t ehdii t a rkemmin selkoa t iimiin uuttcran 
tutkij an ja liimminsydiimisen opctta jan elamiinvaiheist a ja laa jasta entomologi
sest a t oiminnas ta . Mainitsemme vain, etta h iin knului m. m. mcidankin yhdis
tykscmmc ensimmaisiin jiiscniin liittycn siihcn jo yhdistykscn peru st amisvuonna. 
Vaikkei han ottanutkaan ylecnsii osaa yhdistyksen kokoul<siin , on han aina suu
rclla miclcnkiinnoll a scurannut sen t oimintaa. H an on myoskin seuramrne aika
kauslehdcssii Luonnon Yst iivassa (v. 1898-1913) julkaissut suurcn miiaran arvok
kaita kirj oituksia paiiasiallisesti hyonteisti et ecn cri aloilta, m. m. kaksi piternpiiii 
k irj oitussarj aa Suomen faunaa vartcn soveltuv ist a hyontcistieteellisist ii kisikir
joi<> ta (1910) sck ii Y liopistomrne hyonteistiet cclliscn muscon synnyst ii, kchityk
scst ii, nykyisestii tilast a ja tulevaisuuclentoiveist <;l (1911). 

Seuraan on vuodcn kulucssa valittu scuraavat 10 u u t t a j ii s c n t ii: 
toht . 0. Lukkala (21. II) , p rof. G. Komppa (20. III), insinoori P. Kokkonen (24. 
I V) , prof. U . L. L ehtonen (24. I V) , y liopp. M. H agfors (9. V) , y liopp. Vaino .Ka1lio , 
Otto F . Valle ja Tuomo }. Virri (9. X ), toht. T. T erho (20. X I) ja rnaist. Sima Lilj a 
(15. X II ). - Vuodcn lopussa oli seuramme j ~i.senmi.Hi.r~i. 185, niist ii 7 kannatta ja
jaseniii. 

I 
I 

H clsingissi tammiku un 31 p . 1921. Uunio Saalas. 
Sihtccri. 

Vanamo-seuran rahastojen tila 31. XII. 1919 ja 
31. XII. 1920. 

Til a T ila I Lisiiys t a i 
31. X II.19. 3~. · XII. 20. vahe.nnys. 

Mel an rahasto ..... . ........ 15.538: 2·1 15,293: 22 -245: 02 
Topclius- " .............. :3,105: 991 3,309: 63 + 203: ()4 
Kihlmanin 

" .............. 2,964:24 2.179: 59 - 784: 65 
Hirnin " .............. 

I 

257:24 271: 94 + 14: 70 
T alous- ., .............. 5,359: 05 6.677: 381 + 1.318: 33 
Toiminta- , , .............. 57:93 61 : 21 +3: 28 

127.282: 69127.792: 971 +510: 28 

Suomalaisen Elain- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanaman kokouksessa 23. IV. 
1921lausni puhcenjoht. t oht. J. I. L i r o aluksi muutamia lampimia muistosanoja 
:s uran cnt. jasenen tohtorinna Anna Irene Linkolan muistolle. - Senjalkeen piti 
yliopp. Manno }. K o til a in c n varjokuv illa valaistun cs it.elma n E nontcb on
Lapin , ctcnkin Kilpisjarvcn seudun kasvullisuuclcst a . H an c;elitteli varsinkin 
seudun kasviyhdyskuntia n w tsalaist en t ut l{ijoiuen laatiman jaottelun pohjalla . 
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Sa malla han jiitti seuralle tiedot t ekernist aiin kasvilahjoista, joiden joukossa oli 
m. m, 7 rnaallemme uutta sammalla jia (C inclidium hymenopltyllum, Rryum ruti
lans, Tortula norvegica, Grt'?n-mia con ferta, Amblystegium inigatum, H ypnum colli
num ja Pseudoleslwa Breidleri), 59 maakunnallcmmcuutta sammalta ja suuri joukko 
muita harvinaisunksia. - Yll iimainittuun csitclmiian lii t tycn toht. G. Ekman 
esil ti tunturikasvilli suud csta muutamia havaintoja, joita porolaiclunkomisioon i 
1914- 17 oli tehnyt. l\'I. m . oli voitu todcta , mild\. erinomaiscn hi.rkea tckij ii 
lu mipeite t iissii suhteessa on. Vuosi vuodclta syntyviit naet pilvet samalla t ava.lla. 
Eri osat tunturin rintecst ii tulcvat samallakin korkcuclclla hyvin cri aikaisccn 
ln mcsta vapaiksi. Ensin palj astuncct osat ovat jiikilakasvuisia maita, kun taas 
m.yo hcmmin paljastunect ovat kosteampia, ru ohorildmampia. P iilvicn runsau
clcs.ta kcviiiill ii voi jo niihcl a , missii suhtcessa eri kasviyhclyskuntia kullakin tun 
,turilla csiintyy, ja samoin voi p ainvastoin kasvi1l isuuclcn laadust a p~i.attiiii, mi ssii. 
p i:i l\'et kcvi.iiillii syntyviit . - E sitelmiin johdosta syntyneesccn keskustclu un otti
vat v iclii osaa, paitsi csit elmoitsij iiii itscii~i.n ja puh ecnjohtajaa, maist . V. Krohn, 
joka kcrtoi havainnoistaan Kuollan nicmimaan tunturcilla, missii korkcimmat 
huiput talvcllaki n ovat lnmcst a palj aita ja k asvavat p~i.aasiallisesti Lecanorn
ja.kiiliiii, sck ii ma is tcri V. P c s o l a, joka kertoi >> Lappala istcn l{asvien>> kasvavan 
Kuusamossa. ja Ku olaj iirvcllii piiaasiallisesti rotlwlaaksoissa eli >>kuruissa>> cikii 
tunturcilla, sekii etta - kuten csitelmCi itsijakm omalla alueellaan oli huomannut 
- J?.riophomm Schcutza i suosi ·tavallansa kulttuuria ja ka.sv oi kyliipaiko illa. ja 
polkujcn varsilla . 

H enkiloillc, jotka sitoutuvat tekem~i.iin chi.i n- ja kasvitieteellisia keriiyksia 
Tumn suomala iscllc yliopistoll c, jae ttiin scuran b.hiin t a rkoituksccn kiiytctt i:i.vin Lt 
olcvat varat (yht. 5,000 mk) sc~1·aavalla ta.valla: l\Taist. V. lb .sascllc ja y lioppil a.s 
kokclas T . Huoviscllc b.ncrogamicn ja kryptogamien keriiiimistii vartcn Pohj. 
Pohja nm aalla, Lapissa ja Pctsamon alucell a 1.000 mk.; y liopp. H. R oivaiscll c 
fancrogamien ja lchtisammalt en t utkimista vartcn Luttojocn a lueella Tulomon 
Lap issa 1.000 mk.; opctt. 0. Kyy hkysclle kasviti t . keriiyksii:i. vartcn Pohj.-Sa
vossa. ja Ka jaanin seucluilla 500 mk.; y liopp. ]. Listollc hyo nteistiet. kcriiyksia 
varten 300 mk .; m aist, K . Mctsiivainiolle lintu- ja. hyonteistict . k criiyksi:i varten 
Sotkamossa 200 mk.; y liopp. T. Hiklcnillc kasvitict. kerayksiii vartcn Sakkolassa 
500 mk.; y liopp. l\1. Kotilaiscllc samma1tcn ja fancrogamicn kcraystii vartcn Pohj. 
Savossa. ja. -Karjalassa 500 mk.; sitapaitsi imcttavaisten kcrai:i.mist ii ·vartcn paa
asialli sesti Etcb.-Suomcssa 1 .000 mk. - Lisaksi antoi seu ra omista varoistaan 
seuraavat stipend it (yht . 1.500 ri1k.) : maist. IUisiiselle 500: - , yliopp. Roivaiscll e 
500: - , y liopp . HiclCnillc 250: - - ja yliopp Kotila iscll e·250: - . 

Maist cri V. Rii s ii n c n oli scurall c li:i.hettanyt stipcnd iaattikcrtomnkscn 
jakali:i.tutkimusma tkoiltaa.n kcsiill i:i. 1920 Lapua.lla, Simossa ja Hclsingin pitaj ii.ssii . 
- Luonnon Ystavi:i.n varastossa -olevat v uosikerrat pa~i.tcttiin ryhty;i myymihin 
5 mk:n hintaan. Lisaksi tulevat lii.hctyskust annuksct sck i:i. 20 % pakkauksest a 
y . m. J oka ottaa kaikki saatavana olevat osat, saa vuosikcrran 3 mk:lla. Van
hoja vuosikerto ja saa t ilata kii ntymall i:i. y liopp. A, I. R ainion puoleen (os. Oulun
kylii). - Turun suomalaiscll yliopist oll e pi:i.ii.tti scura lahjoittaa 3 kpl. Jcuta.kin 
varastossa oleva.a. Lu onnon Ysb.viin vn sikertau. - Eclelliscn kokouksen jiilkccn 
olivat ylioppilaat N . Kancrva ja J Lis to la.hjoittanect scura.1le hyonteistietcellisiii 
kokoclm ia. , - Uucl cksi ji:i.scncksi valitt iin yliopp . V. Karvonen. 
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Kirjallisuutta. 

- Arthur Rindell: Maanviljelyskemian ja maanviljelysfysiikan oppikirja. · 
Kutcn tunn ttua on korkcampaa maat alousopetust a vartcn jo k auan kaivattu 
kcmian ja fysiika n oppikirjaa. Scnvuoksi t ervehtinevat asianomaiset opcttajat 
nyt mielihyvalla t at a alan p at evimman tiedemieh emmc kirjoittamaa uutta t costa. 
Siv istyneelle Suomen maanv iljclij alleldn t eas helposti sula t cttavassa muodossa 
t a rj oaa ticcl ot kasvim·iljelykscn kimiallisissa ja fysikaalisissa p em st eissa. - Teos 
on liitetty XXI nnmcrona sarj aan •>S i vi s t y s j a ti e d c•> ja on sen hinta 28 
mk. Kustantaja on \Verner Soderstrom Osakeyhtio. 

- Tiede ja EHimii t cos ta on ny t ilmcstynyt 14:s ja 15:s vihko. E <.l cllisen 
upcasti kuvitetuist a J(irjoituksist a vet iivat enimman huomiot a puoleensa: Tiede 
rikoksien chkaisij ana, Kuvain lahettaminefl sihl-::o l enn~i.tinlankaa pitkin, L cnto
onncttomuudct ja lentoliikkecn tulevaisuus, Maailman voimavarat , Ilotulitus ja 
sen valincct, Langaton t elcfoni , Kotitaituri (kcnld in valmistusohjcet) y . m. J i l
k imaisessi v ihossa: Kirjoitus »Kavcly urheiluist a p aras•> esittiii sanoin ja kuvin 
kuinka k ively on kchitcttava t a rkoitu staan vastaavaksi. »1-( uinka automobiilin
rengas valmistet aan» esittai kautsukcmialliscn t collisuudcn ncrokkaita koneita 
ja mcnctelmia . Lu onnon ystaville t a rj oo miclcnkiintoa >> H yonteistcn lw koami-

. nen ja s~i.ilyttamincn». •> llmav alokuvauksen edist yksia•> on harvinaiscn miclen
kiintoincn ja k auniskuvainen esitys valokuvauksest a ilmassa,- jot a varten on k e
hitctty erikoiset ncrokkaat koncct ja laittect . Vihkoon liittyy v icla lavcat ku 
vaukset •>Kuinka laivat laskctaan t eloilta•> , •> Ru ot sin sclluloosa-t collisuu s•> . »Kas-. 
v icn muunt clut y lamaissa ja alamaissa•> , •> Tahticn li mpotilan mittaamincn». Vi
han p iiattai k iiyt iinnollinen ja hauska esitys •>Kenki in t eko neulomalla>> . - Vi
han hinta 7: 50. Kustanta ja \Vern r SOderstrom Osakcyhtio . 

Nuorten toveria, k irja ilij at a r A nn i S w a ni n toimittamaa Iastcn 
lchtca ovat 5:s sisalto- ja kuvarikas vihko seka 6- 7· ja 8-9 kaksoisvihot 
ilmestynect. Hinta a 1: 50. Kust anta ja on \ Verner Soderstrom Osakeyhtio . 

Toimitukselle Uihetetiya kirjallisuutta: EHi.inten ystiiva 5- 10; Finlands 
j akttidskrift 4- 9; Maanvilj elyskemian ja maanviljelysfysiikan oppikirja , W er
ner Soderstrom Osakeyhho; Mehiliiinen 5- 8; Nuori Voima 8- 17; Nuorten 
toveri 3- 9; Puutarha 4- 8; Suomen kalastuslehti 1- 5; Suomen Musco XXVII 
- XXVIIT; Suomon postimerkkilehti 7- 17; Tapia 4- 8; Tiede ja cl iima 4- 16. 

Huopio 1921. Osakeyhtio Kuopion Uu si Kirjapaino. 



LUONNON YSTAVA 
E LAIN- J A K AS VITI E TEE L LINEN AIKAKA US L E H TI 

N:o 6 25:S VUOSIKERTA 1921 

Julkaisija: V ANAMO-SEURA :-: Toimith1 ja: K. E. KIVIRIKKO 

I 
llmcstyy l~uutcna vihkona, jois ta ncljii. jactaan kc\'~i.tlukukaudclla, ],aksi 
syyslukukaudella. Tila uksct ovat osoitclta\·at toimitussihlcerillc, lclllori 
KURT H. ENWALD'ille, Kuopio. Vuosikcrran tila nshinta on 15 mk. ToimiL tnkscn o~o;tc: H cts;nk\, Nccvandcc;nkat u 1[. Puhclin 6412 . 

............................ ._ .. ._~asnaaama.-.......... 

Luonnon Ys'tava 1897-1921 
I 

~ ~-

Vuosi 1921 . on 1n~rklcivu si 111<1nrrnne luonnontut.kinmksen 
historiassa . Keya~illa njffiitettUin kasd- ja elaintietecn ensim-
11l ~l. i set professorit uuteen ticteemscn tutkinmkscn ahjoon, Turun 
su malaiscen ) liopistoon. Smncihin aikoil in ttiyttaa sncm enkie
listen lnonn nystavain y hdistys 'ianan1o 25 vuotta, bhc1ettya8 n 
pari vuotta aikaison1nin tieteemsen tutkin1uksen taipalcelle. Sy k
sylla tulec kuluneeksi 100-vuotta siiUi, kun p rustettiin rnanmme 
vanhin tieteellin n seura Societas pro Fnuna ct Flora F E'nnica, 
joka on tehnyt valtavan t.yon kotima·w ehl.van luounon tutkjmi
seksi. 1'anii vuonna ' on 111y {)s sncmcnki li sten luonnon). ta ·ain 
yhd~ sside ja Vanmnon a~l.nenkannattaj a, aikakauslehti J....uonnon 
Ystav~i 2S-vuotias. J....uotakoon myos leh<len omiJla palstcissa 
katsaus sen yaiheisiin. 

Allm7.'UOdrt I897-·-99· r~uonnon Ysttiv~i. alkoa iJmcstyh 
yksit.) isten asian.harrastajain tcim sta 1897. 'l'cimitukscn muo
d stavat K. :rvr. Levrt11der (vastam:ana), A. Vest<'rlund ja K. E. 
St<;>nrcos (Kivirikko). Lukijalle on1ist etussa ldrj ituksessa t cirrti
tus m inits e, kuinka koy hii suoutenkiclinen luonn ntictccllhlcn 
kirjallisuutemm.e nn ja n1itenka picn1 oppikoulujcn luonnonhisto
rian tnntin1aara, jotka lmnauttavat sci kat o v-at 1 ~o rjattn\·at siten, 
etta julkaistaan leh t ea, jonka tarkoituksena on >>pltaa vir ilHi ja 
lah ~ tt aa mi lt) mysta luonn ntiet e]]jsiin harrnstul,..siii!>>. T i

mitus kaantyy erikoisesti >>kypsyne -n1n1an koulunuoris 11>'> puo
leen piUi.en Uirketina, etta >>jo nuorcna siln1at avautuisivat tark-
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kaamaan luonnon iln1ioita ja etsilnaan niiden syita ja sy nty ja•> . 
Toin1itus lupaa helppotajuisia ebin- ja kas-.;.ritieteellisia esityksia, 
kirjallisuusselostuksia, ohjeita kerailijoille, elamakerrallisia -tie
toja tutkijoista seka tarjoaa tilaa lehdessa luonnonhistorian ope
tusta koskeville kirjoituksille. 

Ensin1n1aisen~i. vuotenaan L. Y. iln1estyy 6 vihkona ja 112 
sivuisn1a, sisalUien, kuten tcimitus 1i h1v-annut, yleistajuisia kir
joituksia kasvi-- ja elaintieteen eri aloilta. Naista ansaitsevat 
erikoiscsti tnainits(mista annetut kayti:innolliset kerailyohjeet ja 
kehoitukset tutkimuksien tekoon. Huctnaa, etta toimitus seuraa 
ulkctnaisia aikakausl htia, silla osastossa >>Pienia tietoja'> on pal
jon huvittavia pcimintoja naista. - · Loppusananen_. jossa Hmoi
tctaan lehd n seuraavana vuonna ihnestyvan 1.2 ntnnerona, piiat
tyy seuraavin sanoin: •>'1' sin s~i.a on . viela ollut jotcnkin tyynta, 
mutta nostaessanune enenim~i.n purjeita pystyyn, tulkoon nlihin 
raikkaita tuulia ja venhonen on kulkeva paremmalla vauhdilla 
piianmalia kohti.•> 

Kahtena seuraavana vuonna lehti ilrnestyy samantapaisena, 
mutta kuten ali lnvattu, 12 vihoksi laajennettuna. 1'ilaaja1naara 
n1ainitaan 1898 olevan >>koko joukon kahdeksatta sataa•>. Mai
nittuna vuonna esiintyvat uutena osastoua Vananwn, Societas 
pro Fauna et· Flora Fennican ja !{uopion LuonnonysUi.vain Yh
distyksen -kokousselostukset; vielapa joku kouluseuraki~1 uskaltau
tun antatnaan tietoj~ toim1nnastaan. Vuoden 1899 tilaajille il
nloitetaan, etUi useat henkilot ovat luvanneet lehdelle avustus
taan, m. n1. tunnetut nimet A. 0. Kihlm~n (Kairamo), A. J. 1\!Iela 
ja J. P. Norrlin. - Vuoden 1898 lopussa kohtasi lehden lukijoita 
maist. A. Vcsterlundin kuclonsancma. Hanen poistumiscnsa on 
ensimainen suuri tappio lehden toimituksclle. Seuraavari vuo-

. den alusta 'bittyy toim:tukseen J. I. Lindroth (Liro) ja V. Borg 
( Kivilinna), joka tietaa snurta voimanlisiiii kasvitieteellisten kir-
joitehnifn toin1itt.mnisessa. -

Me!an lw·usi .rgoo- 03. Oli luonnollista, etta L. Y. Vanamo 
yhdistysta lahelhi. olcvien henkilOiden toimittamana ja samojen 
aatteiden ajajana joutuisi tan1an nuoren yhdistyksen aanenkan
nattajaksi, n1ika tap3htuukin v:n 1.900 alussa. T i1nitus joutuu 
talWiu lehtori A. J. Melan innostuneen k~i.den yksin hoidettavaksi. 
H hinen aikanaan lehti laajenee n. pari sataa-sivuisesta y li 300 
~ivuiseksi ja entista~in monipuolisenunaksi. Nyt on elaintieteel·· 
lisia kirjoituksia valtava encmm:sto,· varsinkin luurankois-, eri..: 
toten Iintufaunaa kuskevia. T~i.n1a onkin luonnollista, kun toi-
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mittaja, ,>Suon1en luurankoisten•> tekija ja harras lintujen ystava, 
itse kirjoittaa suuren osan kirjoituksista ja saa tnuutkin kirj it
tanlaan. Tatnan kauden muista ahkerimtnista kirj ittajista nlai
nittakoot: 0. Hym~n, J. I. Lindroth, A. J. Silfvenh1s (SiltalaL 
K. V. Natunen, A. Ruotsalainen, J. E. Aro, K. M. Levander ja 
H. Stenberg. Luurankoisfaunististen artikkelien lisiiksi ovat nai
dcn vuosikertain huotnattavia toin1ituksia kirjoitussarja vahinko
hyonteisistii seka n1onet pienin1pien elainrylnnien tutk1nmskaavat. 
Pikkutiedot tulevat luknisammiksi ja sisaltavat suurelta osaltaan 
eri kirjoittajain kotin1aisia havaintoja. Naihin liittyy laheisesti 
sisallysluettelon ~-hteyteen v:sta 1901 laaclittu haken1ist lliuen 
luettelo lehdessa esiinty vista Suomen cliiim:stoa koskevista tie-· 
donannoista. Koululaisseur ja varten on v:sta :1. 9 2 ·erikoinen 
·>Nuorten osasto>>, j ssa ~T b a usemnn1at t allaiset yhtyn1~it nlkavat 
kertoa t oiminnastaan. 1\tla"initun vuoden lopulla alkaa myos n
nr~stya erikcinen >>Vipusten osasto•>, jossa luonnonopin harrasta
jat julkaisevat kirjcituksia kemiau, fysiikan ja tahtitiet een alalta. 
- L. Y:n tilaajamairan ilm~.itetaan 1902 olevan >>alun t cist.a tu
hatta>> ja mainitaan scuraavana ·vuonna viela kohonneen. · 

V·uodct ICJ04 --n6. Suuri suru ja korvaatnaton tappio Va
namo-yhdistykselle ja sen atmenkannattajalle on lehtori 1\lclan 
muutto nwnan n1ajoille helmikuussa 1904. Vb1liaikaisesti hoita
vat A. J. Silfvenius, K. 11. l,evander ja '1'. H. J arvi toitnitusta 
vnod.en loppuun. Seuraavan vuoden alust a cnsinmainittu n ·htyy 
vakinaisesti paatoitnittajaksi T. H. Jarvi apunaan ja Y. 'l'uomi-
k ski Vipusten csaston ·t imittajana. V. 1906 hoitavat 1'. H. 
Jarvi ja K. M. Levander toimitustyon n1aist. A. J. Silfvenius- , 
Siltalan ollessa vain nimellisesti vastaavana; Vipustcn osast st a 
on luovuttu jo vuoden alusta, siit.a kun on ollut tuntu~:ia lisa
kustannuksia ilman vastaavaa tulojen lisaysta. -- Ttin~i ajanjak
sona saavat kirjoitukset yleisa1heisemnlan sav:vn koskien t asa
puolis~mmin eri aloja. Kasvitieteelliset artikkelit 11s£Uintyvat 
huomattavasti. Merkille pantm·ista kirj itussarj ist a talta kau
delta mainittakoot •)Uusia tietecllisiti. laitoksia>> vuo?ina 100q - Of) 
ja 190:- alkanut suorn<:uaist en kasvinnimiluetteloiden ju1kaisetni
nen.. Pikkutiedot ti tysti Y~i.han karsivat n1onipnolisnudesta, 
vaheten tuntuvasti, mutta tavaksi tnllut l .. otin1aisten havaintojen 
julkaisetninen naissa sailyy. Pois f U1vat n1uiden scurain kuin 
Vanatnon kokoussdcstuksct: Sensijaan 1- aisuu nuorten osasto 
lmomattavasti. '1' ilnittajain 11saksi antavat t~in~i kaut na leh-

1 delle runsainta apna A. K. Cajander j::1. A. Ruotsalainen. Mai-:-
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nita sopii, ethi naihin aikcihin (kev aalHi 19C6), Tuoni kirvottaa 
kynan L. Y:n entisen innokkaan av-ustajan n1aist. 0 Hyn'nin 
kadesta. - Ikavanii seikkana on lopuksi t cdettava, etta L. Y:n 
tilaajam~Hi.ra, jcka jo kauden alu~sa oJi vahentynyt n. 900:aan, 
v i la alen e parilla sadalla. 

Vtwdct T907- 09. Vuoden 1907 alusta t in1itu s vaihtuu, 
pMit hnittajaksi rupeaa maist. J. A. \\'eckselt, toimitussihteerinii 
on 1907~ -08 U. Saalas ja eriiz isena taloudenhcita jana sam jna 
vucsina G. Elunan, sitten I. Viilikangas . 'l'ehokkaimmin avusta
vat t ci1nit usta t~1na a1kana K . lVI. Le\··ander, E. V. Sucmalainen, 
K. H. H~illstr .. m, A. J. Siltala ja '1'. H. J arvi. 'l'oimituksen ras
kaana tehtiiy ~i.na on jnlkaista muistcsanoja lehden innokkaiclen 
a\~ n sta jain t oht .. K. E. Hirnin (kev aa1la 1007) ja y liopp. A. A. 
Sclan (kevattalvella 1009) kucleman johdcsta. - Tam~i.n ajan 
nwnipuclisesta sisallost a tahtcisin erik'cisesti mainita nc ttmlah
tlukset vierailta mailta, jotl<:a tuntu\·at sielt a palanncid n nuor
t en- tieclem.i ~temtne esityksissa Saksan ja ltay·allau tietcellisist a 
lait ksista, elaintarhcist a ja kasviti t ecllisist a pnutarhcista, E gyp
tin kotidain1isE~, Transkaspian hyonteismaailn1asta ja l\{ ngclian 
ol ist a . Eraanlainen suurpiirteisyyskin ilmcnee talloin lehclen 
tcitnittan1isessa . Merkkitapanksct bi logisEssa 1naaihnnssa: Lin
nen t, QO-v uoti s- (1.907) ja Darv:inin 100-vuoti sjuhla (19G9) saavat 
toimituksen julkaisemaan heidan muistokseen erik iset juhlantH1le
rot. Mnutcnkin esiintyy L. Y . usein ulk naisesti edullisessa 
asussa, tarj t en rnnsaan kuv ituksen li s~iksi sillcin tall oin jcnkun 
hien~n liitupaperil]c . painetun liiteknvank1n. Myoskin on mcr
kille pantavaa, etta p ienten tiet jen luku li sa~intyy . - lfu J ~tut
taYana puclena lehclen eli:in1ti.ss~i. on kuitenkin uudelleen a1kanut 
tilaaj am ai.id\n viiheneminen seka painatuskustannust en kasvami
nen. mika saa t cimituksen v :sta 190R rajcittan1aan lehden ilmes
t y n1i sen 6 vihoksi, kuitenkin sanottayasti supist amatta tekstin 
siv t:maarMi. 

J{ausi Igio- ·IJ. Vuonna 1.910 ottaa rnaist. U . Saalas toi-
lnHnsc hjat l·asiinsa . Han en apunar.n talcudenh ' itajana t oimii 
1910- 12 Vilj H rnh rg ja v:sta 191.3 Y . Vuorentaus . I , helen 
muist a kirjc itta jista csiinty-v at K. M. Levander, J. Sahlberg, Valio 
Ken cnkcntio , J. A. Pal men, E . V. Sucn1alainrn ja K. link la 
usei mn1:n. Jo kevaalla 191.C kadottaa 1naamm_ lnonnonhisto~ 
riallincn tutld mus craan cte in1m1sta tyont kij .. isHHin ja L. Y. 
yhden uutt rin1mista avustajistaan, t ht. A. J. Siltalan. - L · h
den p ~i.at irnittaja on hy ontcistiEt eilija, joka talta alalta jnlkaisce 
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lehdessa lukuisia ldrjoituksia vhd ess~i 1sansa prof. J. Sahlbergin 
kanssa . lVIaini tse1nista ansaitsee my 0s toimittajan itsensa laa
tima kirjoitussarja •> I ikaknvia Tanskan ja Ruotsin elaintieteelli
sista laitoksishl•> (vn sina 1 11- 12). Myc)s er~t~it ylcisz lcgiset, 
zootcmisct, k hity sn1 kaaniset ja cn1bry 1 giset kirj ituksei tnL i
nittakoot . Kasvitieteclliset kirjoitukset sen sijaan ovat vah ~i
lukuisia. Sam cin vahcnee picnien tietojen luku. Niidcn jatkona 
esiint~·vat kuitenkin Vanan1on kokousselostuksista pci1nitut ja 
si sall~· :slncttel n hakrmistoksi liitetyt Su n1en elaimisto~i ja kas
vistoa kcskevat tied nann t (vuosina 1910-13). Tilan s~Ui.sHirni
sekc:.i kirjoitnksille ei t imitus entia julkaise snrmalaistcn kasv in
nimien luettel ita, vaan kch ttaa niita bhett~1ma3n Vanam< lie, 
saHyt etta iksi y hdisty ksen arkistcssa, j sta n taiYittacs. a ovai 
tutkijain kaytetUivina . - ·· L~hd cn tibajamaari on nyt eutistaiin 
alhaiscmpi, vahi n y li t100, mutta ei cn~Ul. sanoitava. ti alene . 

VdliV1tosi I9r4 . Seuraa,·ana vuonna hoitaa t oimitusta 1naist. 
Valia Korvenkontio, Y. Vnorentaus tal uuenh ,itaj ana . Vu si on 

1 erittain tarkea L. Y:n vail1 eissa. 'falloin nimittain liiteta~'in leh
teen uut1 scsasto, joka tapaus on 1niel sHini katsottava 1m matta
vaksi edistysaskeleeksi lchdcn t imittamiscs:-sa . L. Y. sna sini 
vuonna sanoisinko al:atconi~emman lein1a11. Tami 1ln1cnee 1n. 
n1. siin a, etHi 1110nissa kirjcituksissa kasitellaan tutki1nus- ia kc
rai1ytchtav iii seldi sclc t etaau ylioppilasretkeil: ja (paa.asinssa K. 
M. T~evander). ~r~Toskin cntista lu kuisammat Jrirjallisuusreferaatit 
tata osdttavat. 

Ai!~a HJI5--·20 . Alkuvuodcsta 1915 hoit aa toin1itust~ tnaist. 
Viljo Hornhorg; n1ntta han n nmutettua~n nw aseudull , ei saada 
sopivaa toin1ittajaa, joten lehti jaa Vanmnon puheenjohtajan 1 rof 
I.evanderin · kokcneisiin kasiin. Scuraa.van vuo len alusta han 
suostuu rupeamaan lel den vakinaiseksi t oimittaja.ksi. Talouden
hc,itaj ana toimii edellecn ) liopp . Y. Vuorentaus v:een 1917. Ei 
kukaan ol niin pa1jon kuin prof. Levand r uhrannut tyoUi ja 
voimia L. Y :n hyvaksi. Sen perustamisest a alkaen , milloin viral
lisena toimittajana , mi1loin avustajana han on lchtca pa.lv llut, 
josta ovat to li stuksena yli 60 kirjoitusta, lukuisat kirjallisuus
referaatit ja lukemattomat pikkuti dot sen vuosiken oissa. -- u 
aivan 1uonnollista, etta lehd.en jo dellis na vnonna a1kanut aka
teetninen lcima y ha jatkuu ja kasvaa, silla onhan tohnittajana 
yliopist lli sen ppituolin haltija. Tan1ii ei kuit nkaan niin paljon 
ilmene kirj ituksissa, joissa kasit ll tian n1ita erilaisimpia aiheita. 
Erikoisesti huctnautettakoon talta kaudelta kasviti teellist n kir-
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joitusten y ha lisaantyva miiara, joka osoittaa , etta taltakin alalta 
aiheita riittaa, kun vaan on kirjGittajia. - Yleisimmin e~iintyva 
nimi1ncrkki on K. Linkclan. - Suurinunat kasvinnhnitutkimuk
setkh1 taas saatetaan painoon. Vanhaa 1\llela-vainajan cdustanma 
L. Y:n lintumaailmau selostamista ) llapita~i E. l\'1erikallio y. m. 
lYiu1den avustajain antan1at lisat ovat ~' iih~ilukuis~::nlpia. Talta 
kaudelta on nryos n1erkillepantava nwnta kirj itusta kouluope
tuksen alalta (vuosina 1917--19). - Tiilnan 6-vuotiskaudcn aka
teeminen savy i1menee pikemminkin lukui sissa kirjallisuutta j'a 
tietcellisten seurojen toimintaa koskcvissa selcstuksissa, y]iopisto
uutisissa seka siina etta >>Nuorten osasto>> jaa pais. Paitsi mainit
tujen osastojen monipuolisuutta tervehtii lukija H\na aikana ilolla 
pikkutietojen ~>tuotantoa>>, joka parina vuom1a kohoaa yli 150! 
Ne ovat nyt sisallysluetteloissa jarjestetyt aineen mnkaan samoin
kuin yksityisnun1eroissakin, snurekc:i hyocl) ksi lukij ille ja kayt
tajille . Runsairrnnin on liutu- j~1. kasvihavaintoja, varsinkin sa
tunnaiskasveista, mutta · myos tietoja ka1oista, in1ettitvaisistii, 
hyonteisisu~ y. m. 

Vaik('a n1urroskausi sota- ja pula-aikoineen seka valtiollisine 
mullistuksin n on tietysti vaikuttanut L. Y:nkin toimintaan. 
Tilaajamaara on pysynyt alhaisena, entistaankin piencmpiina, 
painatuskustannukset ovat huin1aavasti nousseet, ki1:; ituksia on 
usein llut vaikea saada, silla harrastukset ovat lleet suunnatnt 
valticllisiin tapahtumiin ja luonnonysHi.\·illekin y ha yaik armnaksi 
kayvaan clatuksen saantiin, jotka seikat ovat johtanect monen 
luonnontutkijak"i aikoneen valticllisen ja kaytannollisen el an1~1n 
aloille. I£arvalukuin n nuori p lvi on ollut s1Clottu ko ko tarmol
laan nopeasti suoritettav1in, kalliisiin opintoihin. -L: Y:nkin on 
taytynyt raskaan ajan t3kia sup1stua, o11en kauden lopussa tus
kin ensimaista vu sikertaansa kookkaan1pi. Rask::tita uhr ja ovat 
luonnonystavapiiritkin naina vu sina ku kmalle kantaneet. Van
hemnlasta polvesta mainittako n n lja Luonnon Ystavan avus
tajaa. Benj. Stahlberg (marrask. 1.91 S), J. P. Nordin (tan1mik. 
1917), J. A. Palmen (huhtik. 191 ) ja J. Sahlberg (toukok. 1920), 
k ln1e iin1eksimainittua tunnettuja tied miehHi. Nu r sta pol
vesta olivat K . E . Ehrstron1 (1918), K. K. Kari (1918), Carl Fin
nila (1918) ja Knrt Abt (1920) lehtemn1e avustajia . 

Vi-imeinen vuosi I92I. Taman vuod~n alusta on eras toinen 
L. Y:n perustajista ja ensimaisista t imittajista, toht. J{ . E. J{ivi
rikko ottanut kantaakseen paat imittajan t hUivat ja huolet. 
'foin1itussihteerina on.lehtori I{. H. Enwa1d ja on painatus .kustan-



Luonnon Ystdvt'i I897-I92I. ~35 

nusten koh an1isen takia siirretty ptUikaupungista Kno ioon, maa
seudun vilkkain1paan luonnonti teilijakeskukse n. Tunn~ttujen 

koulurr1iesten kasissii l'ehti veHinee taas enemn1an maaseudun 
luontoa rakastavan opettajiston ja koulnnu dson 1m mion puo
leensa . Sellainen osasto kuin >)Maalaispedago gin tyi.hnailta>' on 
varmasti, jos sita jatketaan, saava kannatusta osakseen. Paa
toimittajan harrastukset luurankoiseHiin1ist .. mn1e s lvittan1iseksi 
uvat jo antmieet jonkun verran Jeilnaa kirjcitusten valinnallc. 
HY'valla sy:y lla voi puolustaa vieraiclen seurojeu kokousreferaatti n 
jatUimisHi p .is. Valittaa sen sijaan Ui) tyy uutisClsaston pois
jattamisUi. Pikkutietojen ja kirja11isnusreferaattien vtihcnen1in u 
tietaa tyovoilnan supist.uneisuuden jatkuvan. - Ilolla on nterkit
tava, etta lehd n tilaajar 1aara on vah~in noussut ja etta lehtea 
itse~Uinkin on voitu laajeritaa. . 

Tassa katsauksessa on vain hajanaisin piirtein tahdottu ku
vata r~. Y:n vaiheita. Paljon on jaanyt sanomatta, suurin osa 
selostan1atta. Olisi olh1t paljon puhuttavaa tnotusta yl isemmista 
kirjoituksista, jotka koskevat sutuia bicloogisia kysyn1yksia: alku
syntyii, kehitysteor1oja, perinnimisyyskysyn1yksiti y. 111. Kerto-

. koot naista kuitenkin vuoclen 1. 1.0 hakemisto siihen n ti ihnesty
neisiin vuosikert ~hin seka san1a11lainen nyt piakkoin ihnestyva 
vnoden 1910 jalkeisista vnosiket:r ista. ~l'alloin huomataan, etta 
lehdest~i on paisunnt tietokirja jokais"'lle lnonnonysHivallc. ~n 1-
lisessa on vain tahdottu nayttati, kuinka paatoin1ittajan pcrsoo
nalliset harrastuk::.et ovat antaneet lehdcn summalle ri vivahduk
sia Jic;:aten sen nwnipuolisuutta ja arvoa. Sita ovat myos enenta
n t nuo tunn tut nin1et, jotka L. Y. on voinut n1erkitti t imittaja
ja avnstajaluetteloihinsa. EdeUa mainittujen lisaksi luetcltakoon , 
Frech. Elfving, R. 'I'igerstedt, 0. M. Reuter, E. J. Budd .n, F.. 
Reuter, A. T,uther, E. NordenskWlc1. H. Federlcy, J. G. Grano, 
G. Ekman ja E. Hayrcn. 

Ln nnon Ysta:va on H1yttanyt nsinmtEiisessti. ohj 'lmakirjoi
telmassaan lupaarnansa tehUivat vannasti vivah<lusrikkaammin . 
kuin silloin aavistettiin. Se i ole ain a taan llut sinti luonnon
tieteellisten harrastust n vir ilhipiHijana ja _ lti.h~·ttajana, joksi sc 
tarjoutui, vaan se on tnidestani ollnt viela en 1nn1an. L. Y. on 
jakanut luonnontiete llisHi sivistysta suurenldn ) 1 1son pHriin, se 
on ollut yhclyssiteena paakaupungin ja 1naaseudun luonn nysU\.
vien valilla, ja eunen aikk a ~e on ollut nuor n polven kasvatta
jana astumaan vanhcmn1an polven jalkia suon1alaisen luonnonhis
toriallisen tntkimuksen ja opetuksen tycma.illa. L hdesta ovat 
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nuoret. tietojaan kartuttaneet, sjina nahneet ensimmhist en vaati
mattomien havaintojensa tulevan l?ainetuikc;i, ensimmaiset kirjal
liset tckelecn~a ikuist tuiksi. 

:Mita on n1eicH:in vananwlaisten ja muiden lehden kaunatta
jieti edelleen tehtava lehtemtne h yvaksi? -· Meidan on katsottava, 
tta niin kauan kuin Vanamo on olemassa silla myoskin on Luon

non Ystava aanenkannattajanaan, 1. t. s. :l1iin kauan kuin suoma
laista luonnontutkin1usta on lcmassa, sita n1~-0s · yleistajuisessa 
ja hclposti saatavassa muod ssa opiskelevan nuorison ja kaiken 
kansan luettavaksi tarjotaan. Vanaman on jascntensa yhteisin 
ponnistuksin tuettava lehden taloutta, vaikka uhraan1alla Heteel
lis en jnlkaisutoimintaun ai tuista varoistaan. Tama on seuran 
tehtava maanunc ain an ) leistajuisen luonnonhistoriallisen aika
kauslchden pyst] ss~i pib\1niscksi. Luonnontieteellisen julkaisu
toiminnan tukijoita . n n1 nta, yleistajuisen lain-· ja kasviopillisen 
tiedcn ledttajia vain yksi, nin1ittain Suomalainen elain- ja kasvi
tieteellinen seura Vanan1o. 

Sallittakoon n1inun lopuksi lansua joku saha Luonnou Ysta- ~ 

van t imittamisesta ja kannattan1isesta. - Mielestani ei ole niin 
ttirkeata, minka suuntaisia lehdcn kirj itukset ovat. Tietysti ku
kin kirj ittaa luonte nsa ja harrastuksiensa nmkaisesti ja varmasti 
paraiteti niista aiheista, jotka ovat hanen sydantaan lahinna. ·-
Mcne~sa nmussa suhteessa vci lchtea kuitenkin niin t imittaa, tta 
sc t 1aankin parhaalla tava11a tayttaa tarkean tehtavtinsa. - · 01-
lakseen luonnonhist riaa harrastavien y hdy ssiteena n1aalla ja kau
pungissa, tulisi 1chr1cssa ella m.ahdollisimn1an tay c1e11inen uutis
osasto, j sta kukin v 1si seurata tapahtnn1ia lnonnontieteellisessa 
man.ilmas a ja luonnon -stavapEreissa. Pitaakseen luonnontieteel
li sen si·dstyksen jakajat maaseudulla, virkeinti. ja harrastavaisiua, 
oli si lehteen t ettm a kirj ituksia >>maaseutupedagoogin tyomailta•>. 

llakseen nuoris n kasvattajana ja harrastuksen herat.tajana 
luonn ntieteellisten hayaintojen t koon pitaisi L. Y:ssa olla 
) ruortcn sasto>) ja tilaa pikkutiedoille seka kirjallisuus
selostn ksille. 

Lehc1en ystavien, var~inkin vananwlaisten on kaikin tavoin 
s1ta avustcttava, parhaansa mukaan. Eiko olisi n1ahd llista saada 
L. Y:n tilaajamaaraa vahitellen kohoamaan siihen, tnissa se oli 
'190 -luvun alussa? Kun jokainen lehden nykyinen ti}aaja hank
kisi ainakin y h len uuden tilaajan, niin oltaisiin hyvalla alulla. 
Eikohan sitapaitsi lisi lehdelle taloud llisestikin nyttemmin dul
'lista, jos s n painatus tan.s siirty isi paakaupunkiin, jossa voisi aja-
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tella joitakuita meno ria ilnwituksia hankkimalla saatavan 
ko rv a tuik5i? 'l'ietysti Hi rna j arj estel y hel pottaisi toinlhus
tyoUikin. 

Vanamo-seuran 25-vuotisjuhla. 

Sen johdosta, ~tta sunnuntaina t. k. 17 p. oli kulunut 25 
vuotta Suomalaisen EHl.in- ja K.asvitieteellisen Seuran Vanan1ou 
perustamisesta, vietettiin ylioppilastalolla tunnelmarikas muisto:. 
juhla, joh n li saapunut runsaasti osanottajia seka scuran entistcn 
etta nykyisten ja~enten keskuudesta. Puheenjohtajan toht. J. J. 
L i r o n luotua laajapiirteise11 katsauksen scuran \' aiheisiin ja en 
hedelmalliscen toimintaan kuluneena 25-vuotiskautena, aloitti 
puheiden sarjan ylijoht. toht. 'r. H. J a r·v i, palauttaen n1uistiin 
senran ensimmaisen puheenjohtajan, kaikkien rakastaman lcht. 
A. J. J\1 e 1 a-vainajari, tuon eheapiirteisen suon1alaisen luonnon
tutkijan, joka li tunncttu ja arvossapidctty laajois a piireissa 
kautta miltci koko Suomennieme11. Seuran toisellc n10nivuotis 11 ~ 
puhcenjohtajalle prof. K. M. -Lev and e r i 11 e kohdisti sanansa 
lcht. Ap~ R a n t a n i e n1 i kiittaen hant_ii hanen uhrautu vai
sesta, l:J.arvinaiscn hartaasta ja uskollisesta tyosUHin yhdistyksen 
hyvaksi. l{ork alentoisesf:a puhcessaan n1aist. Valio K. o r v n
k o n t i o toi csiin n1ita sana i s ~i. 11 111 a ·a 1ncrkitsee sucn11alais lle 
luonnontutkijallc, 1nitenkii luonto hanelle tata kasit tta syv nUia 
ja kirkastaa ja 1nitenka han naina monessa snhtecssa ristiriitaisina 
ja raastelevina aikoina luonnossa loytaa olemassaolon ankaran tais
telunkin alta sopusointua ja tasapainoa, oppii sita tutkirr1alla y1n
marta111aan, etta kaikilla on tassa n1aailmassa suhteellinen ole
nlassa 1 n oikc11tensa. Yliorettaja 1{. E. l{ i vir j k k o palautti 
mieliin vainajicn pitkan sarjan. Niiclen jouko sa oli ti teen pal
veluksessa harmaantuneita tutkijoita (leht. Mela, prof. Nordin, 
Palm' n, Sahlberg y. n1. ), toisia, jotka olivat tenunatut keskuudes
tmnme keskella parhainta tyopaiva.ansa, ja joista nwnet olivat oll et 
Vanaman vankin1pia tukipylvaita (toht. I-Iirn ja Siltala, maist. 
Hyn'n, Linden, Stt\hlberg ja Westerlund, yliopp. Sola y. 111. m.) 
seka suuri joukko nuor .mpia lupaavia kykyja, joihin oli paljon toi
veita kiinnitetty. - Senaattori A. l{ air a 111 o 11 , yhd lle 
niista aniharvoista vanhemn1~n polven luonnontieteilijoista, jotka 
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olivat <imistaneet sen kansallisen suo1nalaisen kannan, n1ika Va
namo-seuraakin elahdyttiHi, toi toht. l{. Link o 1 a esiin seuran 
kunnioittavan tervehdyksen. Puheesecn vastasi senaattori Kai
ramo laajasti kertoen oloista yliopistossamn1e ennen seuran perus
tamista ja vakuuttavalla tavalla todisti, etta seura oli perustettu 
juuri sopivana ajai1kohtana. Maisteri J. V a 1 i k an gas · koh
disti taman jalkeen leikkisat sanansa niihin tniehiin, jotka 25 v. 
sitten olivat tehneet aloitteen Vanamo-seuran perustan1iseksi -
V. M. Axelson (Linnanietni), Vaino Borg (I<ivilinna), Pekka J antu
nen, J yrki Lindroth (Liro), J. Lydecken, Ape Rantaniemi, Hern1an 
Stenberg - ja joista useimmat olivat tilaisuudessa saapuvilla. 
Maisteri Vilho Peso 1 a pnhui ltionnontieteiden n1erkityksesta 
su malaisina kansallisina tieteina ja toi ilmi sen ilon tunteen, mika 
elahdyttaa kaikkia vanan1olaisia sen johdosta, etta uuteen suon1a
laiseen yliopist on on perustettu ensimmaisten oppituolien jou
kossa myoskin eHi.in- j a kasvitieteen oppituolit. Tama takaa naille 
tieteille aivan uuden, valoisan tulevaisuuden maassamme. Lo-

' puksi maisteri Vaino l{ r o h n piti lennokkaan puheen Vanatnossa 
aina vallinneelle hyvalle toveruushengelle tehostaen taman tove
ruuden suurta merkitysta jasenten kasvattan1isessa hyviksi isan
tnaanystaviksi ja kelpo kansalaisiksi. - Puheiden lonwssa saatiin 
kuulla yliopp. A. Peso 1 an esitUimaa kaunista yksinlaulua ja 
saveltaja A. L a it is en pianoesityksia. Tuon tuostakin kajah
dutti mieskuoro laulun ilmoille. J uhla, johon oli saapunut iukuisia 
tervehdyssahkosanotnia suomalaisilta luonnontieteilijoilta eri osissa 
maata seka l{uopion luonnonystavain yhdistykselta, teki lasna
olijoihin kohottavan ja innostavan vaikutuksen. 

Vanamo-seuran perustajat. 

(Maist.eri Il mar i Val i k an k a an Vanarno-scuran 25-vuotiscssa juhlassa 
huhtik. 17 p:na 1921 pitama puhe.) 

Arvoisat lasnaolijat! 
Prof. Liro on. taalla asken loihtinut esiin ne innostuksen ja 

tarn1 kkaan toiminnan aivat, jolloin nuoret suomalaiset luonnon
tieteilijat ystyttivat oman seuran, Vanaman, ensi sijassa vaali
maan ja kehittamaan suon1en kielta ja sen kaytantoa luonnontut-
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kimuksen aloilla. Han on n1yos maininnut ne miehet, joiden kes
ken asia ensin pantiin a1ulle, joita siis voimme pitaa Va11mnon 11. s. 
a at tee 11 is i 11 a p e rust a j in a. 'l'a,hdon uudelleen palaut
taa tnieliin heidan ni1ne11sa: ne olivat I-Ierman Stenberg, Vaino 
Borg, J a1mari Lydecken, Ape Rautaniemi, Pekka J antunen, ] . I. 
Lindroth ja Walter Axelson. Naista miehista meilla on tanaan ilo 
nahda juh1avierainan1me kaikki, jotka tata nykya o1eske1evat paa
kaupungissa ja toivomme etta muutkin, Vanan1oa tana i1tana tnuis
tellen, ovat taalla ainakin hengessa 1asna. Poissa on ensinnakin 
Vanan1on entinen rahastonhoitaj a H e r m a n S t e n b e r g, 
tuo re1oton ja tulinen taistelija, j ka jo monet vuoclet on uhrannut 
kaikki voin1a~sa ensin isanmaan itsenaisyyden, sitten ennen kaik
kea Karjalan kokonaisuuclen hyvaksi, n1enettamatta vie1akaan 
optin1istista uskoaan uuden,· ·paremn1an raivan koittoon Karjalan 
korvissa, vaikka tama heikko, rikkinainen j a riiteleva Suori1eu 
kansa jo 1opullisesti nayttaa rajantakaisen heinlonsa hyljanneen. 
Karjalan puolesta 1naailmalla puhumassa lienee Herman Stenberg 
tallakin hetkella. 

Myos puuttuu seurastamme entinen sihteeri, Vain o 
B o r g, nyk. lehtori Vaino I<ivi1inna, joka aikoinaan tuntur ita 
tutkittuaan nyt terhakasti sivistystyota tekevassa pikku J yvas
kyUissa johtaa tulevia kansanopettajia luonnon kirjaa luken1aan ja 
va1illa 1uovailec politiikan . ristiaallokojssa. Lasna sen sijaan 
ovat kaikki muut tahi Vanamon vanhinta kantakaartia. Naemme 
taalla tri J a ln1 a r i L y d e k e 11 i 11, hankin entinen Vanamon 
sihteeri, nyt tunnettu laakari ja siis edelleenkin 1uonnontutkija, 
silla todellinen laakarihan ~ina san1alb. on todellin n luonno11tut
kija, ihminen tutkinms ) bjektinaan. - Vanan1o tosin talla hetk lhi. 
on varsin terve j a tanakka 25-vuotias poikalapsi, mutt a se haluaa 
kuitenkin edelleenldn pysya Herra Tohtorin suosiollisen si1malla- ' 
pidon a1aisena. 

·Lehtori Ape Rant ani e tn i on jo nuorim1nallekin 
Vanmnolais-po1velle tuttu. Olennnehan juuri askettain saaneet 
Vanamossa nahda ja kuulla hanen loistavasti osoittavan tniten ti -

. teellinen harrastus ja tutkimusinto saattaa kaukana n1aa eu ulla~ 
kin monivuotisen raskaan koulutyon ohella sailya eloisana ja vir
keana ja kantaa kauniita hedelmia. - Viela on meilla ilo joukos
samme nahda entinen inn kas vanamolainen P e k k a Jan t u
n e n, aikoinaan kuuluisa kautta Suomenniemen kagaaleista ko
vin1pana ja lau1ajana luonn n armosta. I-Ianet on kohtalo sij it
tanut liikemiehena yhteiskuntaa palvelemaan, nmtta jokain n 
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meista, jotka hanet tunnemme, tietaa, etta voimakkaana elaa 
hanessakin edelleen vanha rakkaus luontoon ja sen tutkitniseen. 
Alte Liebe rostet nicht! 

Lopuksi, sokerina pohjalla, jos niin saan sanoa, seuraavat 
nimet Lindroth ja Axe 1 son, eli uudestisyntyneina J. I. 
L i r o ja W a 1 t e r Linn ani e 1n i, Vanamon puheenjohtaJa 
ja varapuheenjohtaja, joiden viimeaikainen vaellus osoittaa mer
killista yhdenmukaisuutta. Mo1entpien virkatehtaviinhan on, ku
ten tiedamme, kuu1unut toimia jonkinlaisina 1uonnonlaakareina. 
Lirohan on tuhosienien ankara ammattib:1.hooja, jonka viran puo
lesta on taytynyt kovin vihata kaikenlaisia homei~ia, ruosteisia, 
n kisia tai muuten likaisia sienia - pahat kielet tosin kuitenkin 
vaittavat hanen siina Suomen kansaa huin1asti huiputtaneen, itse 
asiassa han niln. lienee naita samoja sienia kaikessa hiljaisuudessa 
varsin h llasti rakastellut ja .hoidellut. 

W a 1 t e r Linn ani em i taas kuten tunnettu, on tasa
vallan n1ainio n1atopaimen, joka hyvin tuntien la.umansa ruoka
halun, on parhaansa mukaan koettanut si1ta suo jella viirneisia 
vi1jakatkoja Suomen saloilla. Mcleinmat nama miehet ovat nyt 
loruksi saaneet yhtaikaa kutsun viela edu.stavampaan toimeen, 
Tnn1n suom. yliopist n r)rofess reiksi. I-Ieidan pitkaaikainen tie~ 
teellinen toimintansa n siten saavuttanut suurim.ntan tneilla 
mahd. tunnustuksen. Seka puheenjohtajan etta varapuheenjoh
tajan menetUi.minen santalla kertaa tul e 1en1aan Vannmolle an
kara isku. Asia nyt ei kuitenkaan liene aiv an kiircellinen j a 1ne 
toivomme etta 25-vuotinen yhteistoiminta n1uodossa tai toisessa 
voi senkin jaljesta jatkua. 

A r v o i s at j u h 1 a v i era am me! Kun te 25 v. taka
perin ryhdyitte omaa yhdistysUi lu maan, oli teilla innostajana 
toiselta r:u len harrastus luonncntutkimiseen, toiselta pu len rak
kaus tnaan heinw n, usko sen kielen ja sivistyksen kehitysmah
d llisuuksiin. Nama j ht tahdet hj enanne Te j a n1uut Vana
n n varsinaiset rerustajat ja j ht miehet, ensimaisesta alusta lah
tien hiihditte 1 vei:in ladun, viitoititte suoran suunnan, j ta Vana
m<.n k ko Hi.hanastinen toiminta un s urannut, tohuinta, jonka 
tul ksenn. j ka tarauksess't on llut uud n renkaan takon1inen 
su malaisen sivistyksen vahitcllen kaikki inhimillisen tietamyks n 

iirit valtaavaan k tjuun - arvaan1attomaksi helFotukseksi myo
hemnlille suomalaisillc lu nn ntutkimuksen harrastajille ja luon
nontieteiden opisk 1ijoille. Naiden myohentpien polvien, nykyi
sen ja tulevan Vanaman, on sen vuoksi syvasti kiitollisina 1nuis-
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teltava sita polvea, joka Vanmnon perusti, ennen kaikkea Teita, 
ensimaisia alotteentekijoita. Me, nykyinen Vanatno, taas luo
tamme siihen etta Te .puolestanne edelleenkin tulette myotatun
nolla ja harrastuksella suhtaututnaan Vananwn vastaiseen toimin
taan. Siina toivossa, toverit, k hottakaantme Vanaman nuorek
kaiden perustajaveteraanien kunniaksi · kaikuva kolminkertainen 
e 1 a k 6 6 n! 

Vanamo-seuran ensimainen puheenjohtaja 
(1896-1904). 

(Ylijohtaja T. H. Jar v c n Vanamo-scuran 25-vuotiscssa jnhlassa huhtik. 
17 p:na 1921 pitami.i puhc.) 

. >>Suuri yleiso>> tnuodostaa nwnasti n1ielipiteensa rohkeasti 
tosiasioita ja yksityisseikkojajoka puolelta kysym.attaja tutkimatta. 
Niin myos laaja osa suomeukielisesta yleisosta kaksi-, kolmekym
menta vuotta sitten kuvitteli, etta keskuudessamme silloin eli 
vain yksi ainoa edustaya luonnontutkija. Kyseessa olcvan hen
kilon kuva olikin siksi syvaan painautunut n10neen 1nieleen, etta 
he livat taipuvaisct luulen1aan kaikkia luonnontutkijoita juuri 
hanen kaltaisikseen. Tama osa yleisosta siis naki hanessa luonuon
tutkijan tyypin. 

Han olikin ulkoasultaan, elciltaan ja luonteeltaanldn laajalti 
tunuettu ei vain Helsingissa, vaan n1onin paikoin maaseudullakiu, 
jossa han pal jon liikkui. Han oli keskikokoa hie1nan kookkamnpi 
ja tanakanlainen. Hanen harvanlaisessa, n1utt'a tasaisessa tahdissa 
kayvan ka,~elyns~i eroitti jo kaukaa. Hanen kasvoiltaan loisti 
aina leikkisa hyn1yily. Lahetnraa tarkastettuna keksi han ssa 
helr;osti pari syn1bolia. Paksu, tunuua, myohem1nin jo hicman 
harn1ahtava, tukka lep~isi otsalta taaksepain kammattuna jakauk
setta yli paan, ulottuen kauaksi niskaan saakka. Sielta 1i se 
akkia tasalatvaisesti katkaistu. Tukasta ilmeni nain oll -n sav lais
talonpoikainen n1uoti, huotnattavasti hienostettuna tosin. E,hka 
voidaan katsoa taman asun olleen ilmaisun kautajansa oinlak
kaasta kansallisuustunteesta. Harvan leul~aparran valista taas n 
valkytteli rintaneulan paassa pienoiskuva iln11iskallosta. Se nluis
tutti polveutnntisopin tunnettua esitaist lijaa, siihen aikaan a
hen1man hyvassu huudossa olevaa >>darvinistia>>. 
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Kevaisin ja syksyisin nahtiin hanet useasti, poikaparvi kin
tereilla ja lakkipeltinen pystypytty (kasv ienkeruuta varten) kupeel
laan, liikkun1assa kaupungin ymparistoss~. 1'iedettiin yleisesti, 
etta jos talbisella tnatkalla sisilisko tavattiin, joutui se n1ielensa 
mukaan joko kayskentel,~maap. tahi auringon paisteessa lekottele
maan retkikun~an iohtaj an harlioilla. Tai JOS kaarme kohdattiin, 
pyydystettiin se elavana, tnyrkkyhampaat poistettiin, minka jal
keen se sai lnvan olel~sia joko taskussa tai katnmcnella tai n1iss~t 
vain kunkin luonto myoten antoi. 

Edella hahmottelemani mies oli A u g u· s t i J u h a n a 
M c 1 a, tunnettu koulun1ies, >>Suo men Kasvion>>, >>Luurankoisten>> 
ja lopulta kaikkien suomenkielisissa oppikouluissa hanen aikakau
dellaan kaytettyjen luonnonhistoriallisten oppikirjojen isa, sita
paitsi >>Pilkkakirves>>- ja >)Matti Meikalais>>-vainajien maihualle 
lahettaja. 

Kun siis Vanamoyhdistys vasta muodostuneena (1896) ctsi 
itselleen puheenjohta jaa, ei ollut varsin ihmeteltavaa, ettti. ¥ela, 

. vaikk;ei ollutkaan yliopiston opettaJa, n1uistui niitten tnieleen, 
jotka hakivat johtajaa yhdistykselleen . . En tieda tarkoin, n1iten 
tama kaikki >>historiallisesti>> tapahtui; n1inulla ei ollut kunniata 
kuulua juuri viela silloin vanamolaisten joukkoon. K.uvittelen 
kuitenkin, etta kysytnys aiheutti kaynnin Melan kotona. J os 
talloin oli n1ukana ensikertalaisia, kiinnittivat varntaankin seuraa
vat havainnot hanen huon1iotansa. 

Etehiscsta oli astuttava suurcnlaiseen saliin. Sen crikoisuus 
itn1eni siita, etta tniltei toinen puoli oli kasvien vallassa. Naitten 
alla ja lon1assa oli seka valjetnpia etta ahtaan1pia lintujen asuntoja. 
Yhdessa asusti >> J aakko >>, kottarainen, ahkera kevainen laulaj a j a 
kylpija, toisaalla vihreavarpusia, joista jokunen otti jyvan ei vain 

. omistajans3: k~delta vaan jopa huuliltakin, sitte tikleja ja tnnita . 
. I,api taman kasveille ja linnuille melkoisessa maarassa Onlistetun 
huoneen oli astuttava viereiseen. Taalla peitti seinat 1niltei yhta
mittaiset kirjahyllyt, lattialla poytia, 1natalampia kokoe1makaap
p ja 1n. tn. kivia ja kivettymia varten seka milteipfi kaikkeinkeski
pisteena iso kirjoitusroyHL .Poydan takana istui Mela itse - ta
vallisesti. SilHi, Mela li perati ahkcra tyontekija. Iln1an suurta 
tyokykya ja ahkcruutta ei hanen suorittmnaansa tyomaaraa olisi 
saatukaan suoritetuksi. 

Melasta tuli siis Vanamon ensimainen puheenjohtaja. Aina
kin tahan asti ovat Vannmon puheenjohtaJ at syvasti painaneet 
leitnansa yhdistyksen elamaan. Taten onkin Vananwn ela1na ja-
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kautunut puheenjohtaja-kausien mukaan. Mela halusi ilmciscsti 
Vananwn puheenjohtajana olla ennen kaikkea jascnten toveri. 
'rasa-arvoisuuden merkkeja olikin n1onia. Mela ei n1yosldUi.n sovit
tanut kokouksiin sanottavaa tasmallisyytta, pikemmin painvas
toin. Nain olikin kokouksilla mellm rnaarin illanvieton luanne. 
Kokoontuminenkin oli aikaaottava. Mutta heti puhecnjohtajan, 
ensimaisten joukossa, iln1estyttya, pantiin pakinat kayntiin. Kas
kuja jatkettiin useimn1iten siksi, kunncs oli senvcrran jascnia koolla , 
etta saatettiin toimeenpanna taValj.ll1l1kainen aanestys. Tam~i. 

aanestys koski aina voimasuhteita >>teistien>> ja >>ateistien>> v~i.lilla 

s. o. teenjuojicn ja jonkun muun aineen juojien valilla. Tcen
juonti kuuluikin oleellisesti kokouksien ohjelmaan. Vasta sittek.un 
tnainitut alkutojmitukset oli riittavan rauhallisesti suoritettu, 
muistettiin cdellisen kokouksen poytakirja, esitelma ja n1uu viral
linen ohjelma. Mutta kaiken ohella oli 1nyos lupa esittaa sopivia 
kaskuja. Naissa oloissa jaksoi myos tnoniheukisempi kokous kasi
tella siksikin kuivia asioita kuin ehdotukset joittenkuitten yksi
tyisten tiedesanojen suomalaisiksi vastineiksi olivat. J a saattoi 
joskus kokouksen loppukin tulia yhta epamaaraiseksi kuin sen alku-
kin oli llut. · 

Mita Mela. halusi saada Vananwsta kasin ulospain nakyviUi 
se suoritettiin paaasiassa valiokunnissa (huon1autettakoon erikoi
sesti >>sanastovaliokunnab>) ja kotona. Mela itse esitti ahkerasti 
kirjoja suomennettavaksi tai oloihili1n1e sovellutettaviksi. l-Ian 
teki sopimuksia kustantajien kanssa., hankki apurahoja j. n. 
seka oli lopulta n1yos >>Luonnon Ystavat'i>> toi1nittaja. Hanen 
Vanamoyhdistyksen hyvaksi uhraamansa tyo ja aika eivat nain 
ollenolleet lainkaan vahaista, vaanpainvastoinhyvinkin uhrautuvaa. 

Tiedamme lopuksi, miten Mela, Vananwn tulevaisuutta aja
tellen, antoi perustan Vanaman viela nytkin suurinunalle rahas
tolle ja tnika n1erkitys tiillti. rahastollaonollutnykyisenpulakauden 
aikana tnuun 1nnassa >>Luonnon YsUt\taam> nahden. 

Kun siis Vanan1o-yhdistys tanaan viettaa 25-vuotisjuhlaansa, 
pyydan arvoisia vanamolaisia seisontaan nousten osoittamaan kun
nioitustaan ensimaisen puheenjohtajansa ja samalla yhdcn huo- , 
n1attavimmista suomenkielisen l~wnnontietecllisen kirjallisuud n 
uranuurtajista muistolle ja tyolle. 
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Vainajille. 

(Otc toht. I<. E . I<ivirilwn Vanamo-scuran 25-vuotiscssa juhl::tssa huhtik. 
17 p.nii 1921 pitiimasUi. puhcesta.) 

Arvoisat Vanan10laiset! 
Kun seuramme nyt on kokoontunut viettamaan 25-vuotista 

muistojuhlaansa, on n1ieluisa velvollisuuteni palauttaa mieliin 
niita rakkaita va1najia, jotka monet vuodet ovat ahertaneet Vana
Inon hyvaksi, allen sen keskeisimpia 1nerkkihenkiloita. 1\oiset 
niista olivat tyossansa jo harmaantuneita veteraaneja, toiset vasta 
elamansa alkutaipalcella, nuoria ja elamanhaluisia. Seuran van
hin1paan polveen kuuluen ali n1inulla kunn1a tuntea heidat, ollen 
eraita persoonallisesti hyvinkin lahella. Heidan seurapiiriinsa 
lukeutui 1noni mnukin tanne juhlilnaan saapuneista vanan1olai
sista, joissa pelkka nimenkin mainitseminen herattaa n1ieluisia 
n1uistoj a j a syvaa kunnioitusta. 

Vainajien pitkassti. luettelossa on ensi sijassa Au 1 is We s
t e r 1 u n d, jalopiirteinen, s lakka 1naisteri, joka ali kuin tutki
jaksi luotu. Sup.rilnn1alla perinpohjaisuudella han kavi kasiksi 
tutkittaviinsa pistiaisiin, joista han jo ali ehtinyt keota runsaita 
aineksia ja tehda omintakcisia havaintoja · vaitoskirjaa varten. 
Orintomatkaltansa Saksassa on n1inulla tallella · hanen · lahetta
rnansa kirje, josta uhkuu tutkija-intoa ja paljon toiveita . . Mutta 
vasta oli han ·kotiinsa ·Rantasalrnelle ehtinyt, kun jo saapui viesti, 
etta kallis ystava <. li poistnnut keskuudestan1me sokeritaudin 
murtamana. Aulis Westerlund oli puhdasluontoinen j a herttai
nen mies, jonk~ seura jalosti ja kohotti. Han istui tyonsa aaressa 
tuntikaudet, tirkisti mikroskoopissa pienen pienta harpaktisiidia, 

· joka ayriaisryhma yha vielakin kaipaa tutkijaansa, paloittel i niita 
osasiin ja piirusti tarkasti s"eka sarvet etta raajat. Epatarkkaa 
havaintoa han ei voinut hyvaksya, sa1naa objektia piti tutkia niin 
pu lelta kuin toiseltakin. Han oli sen lisaksi onnistunut opettaja, 
.joka sai oppilaat ja aikuisetkin innosturnaan luonnon tuntetnisesta, 
ja nain syntyi hanen alotteestaan l{uopion luonnonystavain yh
distys, jonka puh cnjohtnjana han 1i itseoikeutettu. Nyt on 
Kuopion kaupungilla We'sterlundin haahmoittelen1ana tnuseo, 
joka kelpaa n1alliksi 1ntiillelcin maakuntatnuseoille. Luonnon 
YstaYaan, jonka 1-erustan1isessa Westerlund oli tnukana, on han 
julkaissut monta·pirteasti kyhattya tutkielmaa. 
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Kuusi vuotta myohemmin kaatui Vanan1on tukipylvas leh-
. tori Auk us t i Juh an a Me 1 a. Tuntui silta kuin harja 

majastan1n1.e olisi n1.urtunut, kurkihirsi katkentit, kuten hanen 
oppilaansa tohtori Siltala sattuvasti san o Mebsta kirjoittamassaan 
nekr lo gissa. Hanesta minun ei tarvinne 1110ntaa s~naa sanoa, 
koska ylijohtaja Jarvi jo on puhunut hanen n1uistollensa. Hanen 
toimintansa nuorison opastajana, oppikirjojen kirjoittajana ja 
1uonnontieteellisen sivistyksen levittaj a11a 1nonella n1uulla tavoin 
on painanut niin syvat ja1jet kansJJ11.m historiaan, etta Me1an 
nimi aina tulee ~ai1ymaan maanune 1nerkkimicsten riveissti. Suuri 
on se kansa1aispiiri, j ka hanen >>Luurankoisistaan>> on innostunut 
tarkkaamaan ymraristonsa elai1nistoa; onpa tuo paksu kirj a tullut 
monelle valttamattomyydeksi, chtymattomtiksi tieclon Hihtccksi . 
Vanmnon puhecnjohtajnna 1\tlela oli kuolemaansa saakka, Vana
nlolle han teki lahjoituksia, Vanan1ollc htin kaikkensa uhrasi. 
J a kun Luonnon Ystavasta tuli Vanaman aanenkannattaja, tuli 
Melasta sen paatoimittaja. Siihen han itse ahkerasti kirjoitte1i; 
ainakin 50 pit mraa kirjoitelnlaa on siina hanen· kynastansa lah
toisin. Ei siis ihme. jos Vanamossa hanen kuoltuansa syntyi 
aukko, jcka naytti olevan vaikeasti taytettavissa. 

Oli h.rylma talvi jo 1;oistunut ja korkcalle kohonnut aurinko 
loihtinut esiin ihanan kevaan v. 1916 kukkinensa ja lintuinensa, 
kun t ukok. 17 p:na saapui v iesti, etta 0 s k a r H y n en i a i 
enaa ollut elavien joukossa. Ei ollut hane11e suotu, lintujen ihai
lijana kuunnella lau1urastaan soinnukkaita savclia, joista han viela 
edellisena kevaana saattoi haltioitua. Erinomaisen tarkkana 
havaintojen tekijana eivat Hyn'n'ilta lintujen aanet jaane t kuu
lematta. Vilkasliikkeisella kaclulla keskella n1e1ua ja hyorinaa 
alysi han aania lintujen, jotka nakymattonlina kiitivat yltiilmoissa, 
ja niin tarkka han oli niita ja1jittelemaan, etta han 1n. n1. kenlialli
sella laboratoriolla tyoskennellessaan sai toverinsa. hatnmasty
nlaan. Mutta Hynen ei ollut ainoastaan suuri lintujen tuntija, 
han osasi niista kertoa tnuillekin, ja hanen >>Metsolassal>-niminen 
teoksensa on kerrassaan n1alliksi kelpaava. n itsestansa selva~i 
mika merkitys liynen'in ka1taisella 1niehella oli Vanamolle ja kai
kille luonnon ystaville. 

I{ a a r 1 o E n g e 1 b r e k t H i r. n oli maailman n1aineen 
saavuttanut tieden1ies, vaikka vasta 35 vuoden ikainen. Han n 
laaja levateoksensa. joka tayttaa 27 osa)l Tiedeseuran A ta-sarjaa 
tulee aina lemaan Uirkeana 1ahdekirjana kaikille 1evien tutkijoill . 
Rakkaiksi kayneita rihma1eviaan (Oedogonia eae j ~ Zygnemaceae) 
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han tahtoi opettaa muitakin tuntemaan, ja niista han laati useita 
kirjoituksia Luonnon Y stavaan. Tieteellisen tyonsa ohella han 
oli innokas opettaja, joka koulussansa Jyvaskylassa kohotti luon
nonhistorian ja maantiedon opetuksen varsin korkealle. Han 
oli niita opettajiamme, joka ei tyytynyt pelkkaan kuvailemiseen, 
han tahtoi tehda opetuksensa havainno lliseksi luonnosta keratyilla 
valineilla ja kuvilla, joita han erinomaisella projektiokoneella loihti 
oppilaittensa nahtav iksi. Han oli opettajiemme parhaita. 

A 1 p o A at to So 1 a oli rehti suomalainen, joka harrasti 
oikeakielisyytta ja tasn1allista sanontatapaa seka puheessa etta 
kirjallisuudessa. Hanen hartain toivomuksensa oli kasvitieteelli
sen sanaston luon1inen ja vakiinnuttan1inen, ja varmaankin han 
Vanaman sanastotyon olisi ajanut onnelliseen loppuun, jos hanen 
olisi sallittu keskuudessamn1e piten1man ajan toimia. Hanen eri
koisalaansa olivat sitapaitsi jakalat, joiden salaperaiseen synl
biosis-kokoomukseen han halusi tutustua tutkimalla samalla niita 
sieniryhtnia (Discomycetes ja Pyrenomycetes), joista useinunat jaka
Hit nayttavat polveutuvan. Vanan1on sihteerina vuosina 1905-6 
otti han tehokkaasti osaa seu1an toimintaan saaden osaksensa 
vanmnolaisten kunnioituksen j a arvonannon. 

Ant t i R y to oli hiljainen ja itseensa sulkeutunut, mutta 
harras ja tiedonhaluinen nuorukainen,' johon suuria toiveita kiin
nitettiin. 

Samana vuonna n1enetti Vanatno Melan jalkeen toisen van
kan tukipylv~iansa Ant t i J o han n e s S i 1 t a 1 an. Nuo
resta iastansa huolimatta - ei viela 32 vuotta tayttanyt - han 
jo oli ehtinyt saavuttaa tnainetta maanune rajojen ulkopuolell~
kin yokorentoja (Trichoptera) koskevilla tutkimuksillaan, jotka 
tayttavat kokonaisia niteiHL Sitapaitsi han jo useita vuosia do
senttina Helsingin yliopistossa luennoi hartaalle kuulijakunnalle, 
joka osasi panna arvoa hanen laajoille, perinpohjaisille tiedoilleen. 
Jo kouluoppilaana han oli n1uita ylen1pana kaikissa aineissa, tnutta 
luonnontieteet mu dostuivat jo silloin hanen lempiaineik$i. J a 
kun Aukusti Juhana Mela kaatui tyopoytansa iiarecn ja Nornlaali
lyseo jai ihnan opettajaa, jatkoi han ihailemansa opettajan tyota 
sutuimmalla antaunlUksella. Siltala oli n1y6s niita miehia, joka 
Melan tavoin tahtoi levittaa luonnontunten1usta syvien rivienkiu 
keskuuteen, ja ahkerana luennoitsijana ja kyna.tniehcna han pal
jon vaikuttikin asian hyvaksi. Vanamossa aina kaannyttiin ha
nen puoleensa milloin joku tarkea asia vaati perinpohjaista h~rkit
semista. Luonnon ystavan paatoitnittajana oli Siltala vuosina 
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1904-1905, 1nutta kuolen1aansa saakka oli Vanaman aanenkan
nattajan menestys hanella sydan1en asia. Siltalassa yhtyivat 
ihmisen paraimmat ominaisundet: han oli hienotunteinen ja li:im
minsydaminen, uuttera, tunnollinen ja kyvykas tiedemies. Vai
kea aiv leikkaus, johon han vapaaehtoisesti alistni, ei taitavan
kaan kadessa voinut hanen henkeansa pe1astaa. 

Frans J 0 han I-I e r lTI a 11 L i 11 de 11 toimi kuolema,ansa 
saakka opettajana ja johtajana Heinolan seminaarissa valn1istaen 
tulevia kansanopettajia. Han ihaili suuresti Lapin luontoa, jonka 
kasvistoon han oli perehtynyt Fauna-seuran stipendiaattina. 
Hanen kirjoittan1ansa >>Kansakoulun luonnontieto>>, joka seurasi 
uusia virtauksia, sai laajan levikin ja lienee vielakin n1onista luon
nontiedon oppikirjoista enimmin kaytetty. Sarno in ovat hanen 
kasvitaulunsa tunnetut 1aajalti ympari maaihnan. 

Benjamin S t a h 1 berg, Kuopion tyttokoulun nu -
rempi lehtori, oli luonnonharrastuksen innokas edistaja paikkakut1-
nallaan. Yhdessa Anlis Westerlundin kanssa han o1i perustamassa 
Luonnon ysUivien yhdistysUi ja Kuopion maakunta~nuseota. 

Luonnon Ystavaa han muisti n1onilla kirjoituksillaan. 
Seuraa sitten hiljaisessa tyoskentclyssa rakkaitten kasviensa 

aaressa harmaantunut vanhus, arvossa pidetty kasvitieteen pro
fessori J o han Pet t e r No r r 1 in. Vanhemman polven 
jasenet olivat oppineet tuntemaan hanessa opettajan, joka isalli
sella hellyydella ja hyvantahtoisuudella kohteli kaikkia, jotka 
opinnoissaan haneen turvautuiv at. J a hartaasti hanta kuunt 1i 
seka luentosalissa etta kodissa, joka aina oli avoin, milloin hanen 
heikko terveytensa sen vain salli. Mita ukolla nuorelle ylioppi
laalle oli sanottavana, se vaikutti ihmeellisesti ja jai pysyvasti mie
leen. Monet ovat ne kasvitieteilijat, joiden vastaiselle eHiman
toiminnalle han latua viitoitti. Hanroin on opettaja saanut oppi
lailtaan sellaista kunnioitusta osaksensa kuin han. 

Vihan ja vainon kevaana 1918 joutui kolme etevaa kykya 
C a r 1 J o han Finn i 1 a, K a r 1 Erik E h r s t r 6 m ja 
H o 1 g e r R a n c k e n murhamiesten uhreiksi. Finnila ali 1in
tujen tuntija kuin harva muu. Kohnella Lapin matkallaan han 
perehtyi Pohjolan linnustoon, jota han e1avasti kuvaa teokses
saan >> Napapiirin tuolla puolem>. Hanen arvokkaat kokoelmansa, 
etu ,aassa lintujen munia, joutuivat 1ahjoituksina Yliopistolle. 
Ehrstrom toimi mnanuenssina elaintieteellisella museolla, jonka 
kokoelmia h:in taitavasti jarjesteli. Tohtori Rancken oli smnm 1-
ten erikoistuntija. Semmoisena han varmaankin olisi voinut suu-
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resti hyodyttaa soittemme tutkimista, mika ala tulevaisuudessa 
koituu n1aallemme taloudellisessa suhteessa erikoisen tarkeaksi. 

Seuraa sitten kaksi yliopist01nme professoria J. A. P a l1n en 
ja J o h n Sa h 1 berg, tnolemmat nuoremmillekin vanmnolai
sille rerin tuoreessa muistossa. Me tunnemme naita vanhuksia 
kohtaan syvaa kunnioitusta ja kiitollisuutta niista hyvista neu
voista ja opetuksista, joita heilta ei koskaan puuttunut. Pal
menin biologisilla kesa-asen1illa ensin Espoon Lofo'ssa sitten 1\rar
nlinnen saaristossa ovat n1onet Vanaman jasenet saaneet paljon 
heratteita. Sahlbergin, tuon herttaisen vanhuksen ehtymatonta 
tutkija-intoa taytyi ilu11etella jokaisen, joka hanta seurasi retkei
lyilla tai naki hanet l11USeOSSa hyonteistensa aaressa. 

Arvoisat lasnaolijat! Kunnioittakaarrune vainajien tnuistoa 
nousemalla seisaalleen! 

Sudenkorentojemme esiintymisesta . 

](. ]. Valle. 

Sudenkorennot (Odonata) ovat epailematta tnieltalciinnitta
vimpia hyonteisia, ei juuri muo~orikkautensa tarua - niita on 
meilla vain 43 lajia - vaan komean ulkomuotonsa ja ennen kaik
kea ihmeteltav·an lentotaitonsa ja erikoisten elamantapojensa 
kautta. Sudenkorentojen kerailylla on taman tarua erikoinen 
viehatyksensa, niiden pyydystamisessa tarvitaan suurta kekseliai
syytta seka nopeutta, varmuutta ja voirnaa liik.keissa. - Suden
korentojen pyy nti on tosi urheHua. 

Sudenkorennot sopivat erinotnaisesti kerailyryhmaksi hyon
teisia kokoovalle koululaiselle. · Elaintieteen opiskeli ja yliopis
tossa voi tnyos"' mukavasti ottaa sudenkorennot yhcleksi erikois
ryhmakseen, esim. yhdessa suorasiipisten kanssa. Ehki siis 
L. Y:n lukijoita, varsinkin nuorempia, huvittaa tutustua suden-
korcntoihimme niiden esiintymispaikoilla. _ 

Sud nkorentoja tapaa kevaasta myohaiseen syksyyn saakka 
ja on kullarun kesan osa11a omat muotolajinsa. Sydankesa on 
kuit nkin sudcnkor ntojen valtakausi . Syksylla taas saavat rou
taiset yot myohaisimtnatkin lajit katoamaan. 
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Eivat suinkaan kaikki sudenkorennot ole sidottuja vedcn 
laheisyyteen, vaan nakee niita usein paikoilla, joissa vetta ci ole 
lahettyvmakaan. Alku- ja keskikesalla tarkastellessan111e lahcm
paa metsanlaitapensaikkoja, hu rrwamme pienten t y t to k o
ren to j en, Agrio1~ hastulatum ja A . cyathigcrum, niidcn ytnpa
rilla haarivan ja tavan takaa lehvHle istuutuvan lyoden hienon 
hienot soukat siipensa yhteen . Ne pitavat hyvanaan istuskelevia 
hyonteisia, kun nima ei ole kylliksi nopeutta tavoittaa lentavia. 
Tyttokorentoja on helppo pyytaa. Niita voi ottaa n1elkein kasil
laan kiinni ja ihama siniruutniisten tutnmataplaisten koiraiden 
ja tummien metallinldiltoisten naaraiden siroutta . 

l{eski- ja loppukesalla lentelee kuivilla paivanpaistcisma 
tnailla pieni tumma Sympetr1tm scoticum ja Etela-Suomcssa vahan 
isompi, sangen myohainen S. vu,lgatutn, jonka koiraan takaruun1is 
loistaa koreanpunaisena, kun taas naaras on vaatimattoman rus
keankeltainen. Nama kor nnot lentavat muutaman metrin, jonka 
jalkeen aina istahtavat maahan, kiville tai a:idoille, eika tuota 
pyytajalle suurtakaan vaikeutta hipaista niista toisen toisensa 
perasta haaviinsa . 

Metsanaukeamilla ja metsanlaiteilla huon1aa olevansa suur
ten u k on k o rent o j en (Aeschna) pyyntialuec11a. l{uni 
taitavista taitavimmat lentokoneet ne halkovat ihnaa tehden tnita 
akkinaisimpia kaanteita ja huimaavimpia >>Surmansllnmkoita>>. 
Siina on ruskea Aeschna grandis , sininen Ae . iuncea ja Etela-Suo
m ssa ehka joku komea, sinivihrealta hohtava Ac. cyanea joukossa. 
Kaikella Hilla hyorinalla on t arkoituksena elatuksen hankkiminen 
niista pi.k1.."Lthyonteisjoukoista, jotka aurinko ja helle panee ihnassa 
parveilemaan. Usein nakeekin ison ukonkorennon istuutuvan 
aidalle tai puun oksalle einehtin1aan. Illan hatnarissa tapaan11ne 
ukonkorennot karjapihalla lehtnien ymparill a haaranemassa leh
mia vaivaavien karpasten kimpussa. Vielapa iltayostalcin, mel
kein pimeassa, voi nahda ison korennon lentelevan pitkin rnaata 
vaani n ruohikossa oleilevia pikkulentiaisia. - Ukonkorentoja 
pyydystellessa on turha lahtea niiden perasta juoksen1aan; par mpi 
on antaa niiden tnetsastysinnoissaan tai suur ssa uteliaisuudessaan 
tulia haavinvarren ulettuv11le1 jolloin ne t arkall a ja nopealla liik· 
keella on takaapain lyota a haaviin. - Edestap~iin otettaessa ne 
osaavat taitavasti valttaa haavin suuta . 

Suot ja suoniitytkin ovat maarattyjen korentojen oleskelu
paikkoja. Naist a ovat eraat pohj isia laj jal esiinty n nailla 
routaisilla mailla varsinaista levenen1isaluettaan etelan1pana. 
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Etela- ja Keski-Suomessa esiintyvan koiraan valkokelmaisesta 
takaruumiista ja vaaleista peralisakkeistaan helposti tunnettavan 
Leucorrhinia albi fronsin olen useimn1in tavannut jonkun 1natkaa 
mantyrameiden keskella olevista suolammista lentelemassa, mna 
vahan valia istuutuen varvuille. Suonlaitakorvissa olen nahnyt 
pienen ja hentorak nteisen, pohjoisen· tyttokorennon Agrion con
cinnumin runsaimpana esiintyvan. - Aukema nevoHla ja suonii
tyilla lentelevat kuitenkin useimmat lajit. Sielta ei turhaan hae 
kauniin sinista pohjoista ukonkorentoa, Aeschna coerulea, tai tum
maa Cordulia arcticaa. Kuopion ja Jyvaskylan leveysasteilta 
pohjoiseen lOyttaytyy naihin edellista lajia tanakampitekoinen ja 
karvaisempi, mutta muuten hyvin samannakoinen C. alpestris 
ja etelassa saa silloin talloin, varsinkin suoperaisHta niittymailta, 
jorikun keltataplaisen C. flavomaculatan. Aukeat suot, kosteat 
niityt seka pienet kosteikot metsassa ovat pienen, puna- tai k lta
ruumiisen ja helposti pyydettavan Sympctrum flaveolumin lempi
paikkoja. Tatnan lajin tuntee helposti suurista keltaisista lais
kista siivissaan. - Yleensa on naita kosteikkolajeja vaikea pyytaa 
upottavalla suolla. Helpointa on niita vaania suon yli vievalla 
kapulasillalla, johon ne pistaytyvat paiva~i. paistattamaan. 

Vesien rannat tarjoovat kuitenkin lajirikkaimman suden
korentoelaimiston. Olipa kyseessa vaikka kuinka pieni vesi
allikko, vanha n1utahauta suonlaidassa tai kuoppa, josta on otettu 
savea tiilitehtaaseen, niin aina on auringonpaisteisina kesapaivina 
eHimaa sen y1nparilla. Alkukesalla hiiviskelevat ruohikossa pie
net sirot tyttokorennot Agrion armatum ja A. pulchellitm. Niita 
on tarkasti haettava, silHi. suuren san aikaa ne istuskelevat vesi
kasvien varsilla ja ovat tiheissa kaislikoissa ja kortteikoissa vai
keat huomata. On parasta pyyhkia haavilla ruohikkoa, vaikkei 
korentoja naekaan, silla niita saattaa siita huolimatta saada haa
viinsa, tai ainakin peloittaa ne lentoon. - Veden pinnan ylapuo
lella lentelee rauhattomana, vain silloin talloin vedesta pistavan 
haon karjessa istuen, iso, ruskea, taplasiiph1en Libelhtla quadri
maculata, jonka joskus taalla tneillakin, joukottain helteisina alku
kesan paivina kuoriuduttuaan, valtaa vastustamaton halu vael
taa. Taman lajin joukossa lentelevat, usein maalle poiketen ja 
tallOin maahan tai ruohonkorsHle istuutuen, pienemmat, n1ustat 

. ja puna- tai keltataplaiset Leucorrhinia rubicwnda ja L. dubia. -
Paljon vaivaa tuottaa naiden arkojen hyonteisten saaminen. 
J os lahestymme tnaassa istuvaa korentoa takaa, emmeka anna 
varjomme langeta sen paalle, tai odotamme korennon ohitselenta-
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mista sen kierrellessa allikon laitoja, niin vo hnn1e onnistua pyyh
kaisemaan sen takaapain haaviin. - Myohemmin, syd~in- ja loppu
kesalla, 011 allikoitten lajikokOOITIUS toinen. Smoin vanhat tut
tunlme 1netsanlaidoilta, sinhuumiiset ukonkorennot ovat valta
muotoja. I{oiraat kiertelevat rantoja ja naaraat istuskclevat 
puunpalasilla t ai kelluvilla vesikasvinkappaleilla, pistiien taka
ruumis koukussa 111uniaan rakoihin niiden alapinnalla. -- Pienet 
metallinvihreiit t yttokorennot Lestes sponsa ja L. nympha hyorivat 
kaikkialla taikka istuvat puoleksi avoi1nin siivin parittain vihvilan
korsjlla tai muiden vesikasvien vedesta pistavilla varsilla , koiras 
ylempana ja pidellen niskasta naarasta, joka panee 1nuniaan var
teen. 

Kaislikkoisen ja ruovostoisen jarven rannalla tapaamme 
111onta vanhaa tuttua, kuten tyttokorennot ja ukonkorennot, edel
liset istumassa ja lepattelemassa ruohikossa, jalkimaiset lentele
nlassa sen ylapuolella, mutta sitapaitsi muutamia uusiakin lajeja. 
- Aikaisemn1in kesalla lditaa pitkin ruohikon laitaa metallin· 
vihrea Cordulia aenea, jonka 1netsastysalueet myol1emlnin val· 
loittaa sen sukulainen C. metallica. Naiden naaraat tuntuvat har
vinaisilta, silla ne istuskelevat enimmakseen piilossa kaislikossa. 
J oskus nakee niiden kuitenkin ikaankmn tanssien laskevan nlu
niaan veden kalvoon. Ehk~i tamn1oisien vesikasvir1kkaiden jar
vien rannoilla satumme Etela-Suon1essa nakemaan myos harvi
naisen ja komean Epithcca bimaculata1~, jonka pyydysHiminen 
sen hurjan ja rauhattoman lentotavan tahden tuntuu vaativau 
vallan yliluonnollista nopeutta ja kekseliaisyytta. - Eipa kaisli
kon ulkopuolikaan ole vailla luonteenomaisia sudenkorentolajejaan. 
Lumpeiden ja vito jen lehdilla istuskelee, aina silloin talloin lyhyita 
kierroksia ihnassa tehtyaan, vaaleaharmaisesta, litteasta takaruu
miistaan tunnettava Leucorrhinia caudalis, jonka pyydysHilninen 
vaapuvasta ja kieriskelev3,sta veneesta on aika tukalaa. Sanwilla 
lehdilla tai uloin1milla kaislankorsHla lepailec 1nyos tu1nman nletal
linen, puna- tai keltasHmainen Agrion ~taias, tyttokorennois
tamnle suurin, .tai hiipii se pitkin veden pintaa ajellen pikku
hyonteisia. 

Emme saa maam1ne etehi.osassa unohtaa merenrautojakaan. 
Rantakaislikossa lepattelee pieni Agrion clegans, tyttokorennois
tamme siroin. Arka Orthctrum cancellatum lentelee monin paikoin 
lukuisasti merenrannoilla avoitnella rantareunuksella, nletsanlai
dan n1erenpuolella, istuutuen silloin Hilloin kiville ja kallioille. 
Koiraan tun tee helposti sinihannaisesta takaruumiistaan. 
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J oki- ja purovarsma on aivan oma sudenkorentoelainlis
tonsa. Hitaasti nEttyjen kautta valuvissa kohdissa vilisee siroja 
n e i d o n k o r e n t o j a. Calopteryx virgo ja C. splendens, joiden 
koiraiden siniset siivet ovat kuin valkkyvasUi paperista leikatut, 
kun taas harvinaisetnpien ja aren1pien naaraiden ovat kuin hienoa 
ruskeahkoa tai v ihertavaa harsoa. Verrattain helppoa on saada 
kiinni naha hitaasti lepattelevia hyonteisia. Rantaruohikcssa 
istuskelee tai lentelee myos leveasaadnen Platycncmis pcnnipes, 
pieni tyttokorento sekin. - Kivisissa koski- ja virtapaikoissa ris
teilevat mustan ja keltaisen kirjavat Gomphus-lajit, istuen vahan 
valia kivilla tai rantanurmikolla takaruutnis koholla. Missa joki 
tai puro juoksee metsaisten seutujen halki, tapaa sudenkorennois
tamme komeimman, mustan, keltataplaisen Cordulegaster anwu
latuJ~sen. Nayttaa silta kuin koirasyksilot olisivat tarkoh1 jaka
neet puron keskenaan. Edestakaisin ne kiitavat rr1etsastysalueensa 
paasta paahan, valista huimaavaa vauhtia, joskus aivan kuin il
nlassa seisten tahystelevat. Toisinaan k htaavat naapurit toi
sensa tnetsastysmaiden rajalla tai toisen alueella, jolloin kayvat 
vimmatusti toistensa kimppuun nEn etta siivet kalskahtavat. 
Parasta on odottaa tallo1nkin paikoillaan puron rannalla, mieluum
mi11 vedessa olevall a lciv ll a ja sitten korennon ohi lentaessa sala
mannopeudella lyoda se takaapain haaviin. - Samanlaisilla pai
koilla voitnn1e nahda myos pienen, hidasliikkeisen tyttokorennon 
Agrion minium, jolla on veripunainen takaruumis ja joka mielel
laan istuskelee veden yli kaartuvien puiden lehvma. 

Nain tutustumalla sudenkorento jen erilaisiin esiintymispaik
koihin ja huoinioonottamalla niiden lentoajat ja muut elintavat 
voi retkeilyilla varmasti saada runsaamman saaliin ja laatia laji
rikkaamman kokoelman kuin tavallisesti. - Niita varten, jotka 
haluavat tutkia sudenkorentoja ja lahemmin tutustu~ niiden leve
nemiseen ja elintapoihin, liitettakoon tahan luettelo naita kysy
myksia koskettelevasta kirjallisuudesta. 

Harry Federley . E inige Libellulidenwanderungcn uber die zoologische 
Station bei Tvarminne Acta Soc. F. Fl. Fcnn . 31. 1908; Edvard Hisinger: Bidrag 
till kanncdomcn om Finlands Libellulider. Not. Sallsk. F. Fl. Fenn. Forb. VI. 
1861; Seth Nordberg: Katsaus sudenkorennoisiin, Luonnon Ystavii 1900. s. 146; 
Esber£ Petersen: Guldsmedc, D121gnfluer, Sl121rvinger og Copeognather, Danmarks 
Fauna, 1910: F . Riis: Odonata, Siisswasserfauna Deutschlands, Heft 9. 1909; 
Yngve Siostedt: Pseudoneuroptera 1. Odonata, _Svensk insektfauna 3, 1902; R. 
Tumpel: Die Geradfli.igler Mittclcuropas, 1901; J(. ]. Valle: Zur Kenntnis der 
Odonatenfauna Finlands, Acta Soc. F. Fl. Fenn. 47. 1920; C. Wesenberg-Lund: 
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Odonatcn-Studicn. Sonderabdmck aus Internationale Revue des gcsamten Hyd
robiologie und Hydr9graphie 1913; sama: Insektlivet i ferske Vande 1915; Itmari 
Viilikangas: Sudenkorentojcmme munien laskemiscsta, Luonnon Ystiiva 1908 s. 
18G; sama: Muistiinpanoja Tvanninncn OdonatieliiimistOshi. , Medel. Soc. F . Fl. 
Fenn. 35. 190!). 

Suomenlinnan kasvisto. 

Ilmari Hiden. 

Suon1enlinnan saariryhma, vaikka se sijaitseekin aivan H el
singin edustalla, pysyi vallitsevista oloista johtuen 1nelkein tunt -
n1attomana suomalaiselle yleisolle ja smnalla suon1alaisille kasvi
tieteilij oille aina ke aaseen 1918 saakka, j lloin se vihdoin va
pautui venalaisten vallasta joutuen suon1al aisten .kasiin. Oleskelu 
perathUsina kesin ti. 1918- 20 Suon1enlinnassa tarjosi allekirjoitta
neelle mainion tilaisuuden yksityiskohtaisesti tutkia sen kasvistoa . 
'l'utkimusteni perusteella laatimani lajittaisen selonteon j ~i.tin sit
termnin ~>Societas pro Fmtna et Flora Fcm~tican~> arkistoon. K ska 
L. Y:n lukij ita 1nahd lliscsti huvittaa kuulla kuuluisasta Snotnen
linnasta jotain 1nyos luonnontiet eellisessa suhteessa n1ainittavaa, 
esitan seuraavassa muutan1ia 1niel nkiintoisempia piirteita sen 
kasvistosta . 

Ennen kaikkea herattaa huon'iiotan1me Suon1enlinnassa sel
laist en kasvien runsaus, jotka toclenn~i.koisesti ovat kulkcutuncet 
ihmisen tnukana tanne, missa ne ovat le 1inll eet kaikille aarille 
muodostaen useinkin niid n valtakasvll llisuudcn, kun s nsijaan 
alkuperaisen kasviston suhtecllisesti vahainen suus saari n kasvi
peitteessa on kerrassaan silmiinpistava. l{ut n tunnettua a~oi

t ettiin Suomenlinnan rakennustyot v. 1749, siis Hihes 17 vuotta 
sitten . Naiden vu si n kuluessa 11 kas illisuus taalla nmuttunut 
etupaassa sen tahclcn, etUi. 1uetsat - lukuunottamatta yksityisi'i 
kataj apensaita ja muutamia harvoin taysikasvuisiksi kchittyn ita 
lehtipuita ja -p nsaita - on jo ehditty kokonaan havitUUi n . s . 
K e s k u s 1 i n 11 o i t u k s e s s a, johon kuuluvat I s o I t a-
1V1 u s t as a a r i, Pie n i It a-Must as a a r i, 'La n s i-
M u s t as a a r i ~ Sus i s a a r i ja K u s t a a n 111 i c k k a. 
~1\i.alla on nykyaan seka vall illa etta niid n valissa etupaassa vain 
erilaisia ruohokenttia ja pelkkaa nurmikkoa, 1ninkalisaksi rud -
raattikasvillisuutta , tavataan lahes joka r aikassa . Nain ollen on 
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selyaa, etta nwnet yleiset kasvit, joita tavataan esim. viela lahei
scssa Santahaminassa, puuttuvat taalta kokonaan. Sellaisisb 
mainittakoon Lycopodium-lajit, Carex digitata, Calla palustris, 
Orchis mac~ulat'l£S, Caltha palustris, Viola palustris, Pirola-lajit, 
Menyanthus trifoliata ja Pedicularis palustris monista 1nuista puhu
ma~takann. Vain muutmnia yksilOita loysin esim . seuraavista 
kasveista: Phegopteris dryopteris, Vaccini~£m myrtillus ja Antcn
naria diocca, samoinkuin Alnu,s incanaa vain 1:n vesan. Suo
peraiset kasvupaikat ovat tietysti taydelleen havitetyt Keskus
linnoituksesta, 1nutta esim. H a r a k a s s a aivan Kaivopuiston 
edustalla, on niista sentaan osittaisia rippeita jalella, joten taalla 
kasvaa viela esim. Eriophorum vaginatum, Carex rostrata, C. irrigua, 
Drosera rotundifolia, Empetrum nigntm ja Hippuris vulgaris. -
Huomattavimmat alkuperaisista kasveista ovat 1nerenrantakasvit, 
joitten joukossa on eraita harvinaisuuksia, kuten Ophioglossu,m 
V'l~rlgatU'm, Atropis* retroflexa, Atn·pzex litorale, Draba incana, Isatis 
tinctoria, jota m. 111. on Kustaanmiekan valleilla runsaasti, se~a 
Ca!?-ilc maritin~. Alkuperaiskasvisto saarten sisaosissa ei ole 
juuri 1nissaan sailynyt koskemattomana. Kuitenkin voidaan 1no
nilla kulttuurin muuntelemilla paikoilla tavata alkuperaisia lajeja, 
joista toiset ovat harvinaisiakin, kuten Carex disticha, Allium 
oleraccum, Cerastium semidecan.drum, Ranuncul'l{,S ficaria ja R. 
a'l~tricom~£S v. fallax. Alkuperaisia lajeja olen laskenut Keskus
linnoituksessa olevan n. 180 eli 53 o/0 kaikista, s. o. 342:sta lajista. 

Kulttuuri onkin monin tavoin ehtinyt 173 .vuoden aikana 
vaikuttaa .kasvillisuuteen. J os ajattelemme aikaa v. 1809 jal
keen, saatam1ne tietenkin taydella syylla odottaa tapaavamme 
kulttuurin mukana levinneiden kasvien joukossa sangen 1nonta 
sellaista lajia, jotka muutenkin lahdettyaan idasta vaeltamaan 
seuraavat venalaisten n1ukana. Emme petykaan odotuksissan1me} 
silla niita onkin koko joukko. Muutamat ovat jo ehtineet kotiu
tua taydelleen allen nykyaan hyvinkin yleisia. 'roisia olen lOyta
nyt vain 1nuutaman harvan yksilOn, toisia korkeintaan parissa 
paihassa niukalti. Se on n1ainittava, etta niita kasvaa harvoin 
useampia eri laj ja yh les::;a, ellei oteta lukuun kaatopaikkoja. 
Viin1e1nainittuja ei ole manta, ja ainoastaan yhdessa niistakin oli 
kasvillisuus huomattavan rikas. Mainitsen seuraavassa eraiUl. 
niista tulokkaista, jotka nahdakseni saanevat elemassaolostaan 
ta~illa kiittaa juuri venalaisia; sellaisista ovat yleisia I<eskuslinnoi
tuksen saarilla, kasvaen siella melkein kaikkialla, Sisymbrium 
sophia, Berteroa incana, Bunias orientnlis, Asperugo procumbens 
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ja Hyoscyamus niger, kun sensijaan naid n rinnalla valleilla kas
vava Artemisia campestris mahdollisesti lienee alkuperainen. Jok
seenkin yleisia ovat n1yos Sinapis arvensis, Melilotus officinalis 
ja M. albus. Harvinaisim1nista tulokkaista - neldn varmaan 
useimmiten Venajalta tullcita - lu ttelen tassa vain seuraavat: 

I-I olcus lanatus 
Lolium tnultiflorum 
Cannabis sativa 
Rumex confertus 
Lyclmis alba 
Agrostemma githago 
Cerastium arvense 
Papaver somniferum 
St:symbrimn Loeselii 
S. sinapistrum 

Sinapis alba 
Cnchlcaria nmorncin 
Cochlearia * macmcarpa 
A lysswm calycinum 
Neslea panniwlata 
A nthyllis vulneraria' 
111 ed icago lupul ina 
111. * f lcata 
Vicia * angttstifolt'a 
Euphorbia esula 

Malva rotundijoUa 
Epilobiwn hirsutum 
EcMnospumum lappula 
Dracocephalus thymijlor11s 
Plantago lanceolata 
Galium aparine 
CamjJanula rapunculoides 
A nthemis tinctoria 
Cichorium intybus 
Tragopogon pratensis 

HuOinattavin naista lienee Epilobium hirS'lttHm, jota lOysin jonkun 
yksilon eri saarilta, joista eraalle se jo naytti kotiutuneen tnuo
dostaen pienen >.>tiheikon>>. Kulttuurin seuralaisista tnainittakoon 
tassa yhteydessa paikotellen esiintyvat Polygonu11t persicaria, 
Epilobittm roscttm, Aet/1/u,sa cynapitz,tm ja Couvolv'lthts arvensis seka 
eraassa puutarhassa kantalajiensa seurassa kasvava sekalaji Epi
lobium montanutn * roseum, jota ennen ei kertaakaan ole varnlutt
della tavattu 1naassamme. Kulttuurin mukana kulkeutuneita 
tulokkaita olen laskenut olevan I{eskuslinnoituksessa n. 1 lajia 
eli 47 °/0 kaikista; naista on pyorein luvuin 60 lajia eli ntnsaasti 
1/a yleisia, loput, s. o. n. 100 lajia, enem1nan tahi vahenm1an 
harvinaisia. 

Laji1naaran suuruus ri saarilla nakyy riippuvan paitsi nii
den pinta-alasta myos siita, kuinka suuri osa niista on saanut 
jaada rauhaan ihmisten raivauksilta; kuitenkin on tnuistettava, 
etta toiselta puolelta esim. juuri asnmnsten luana lisaantyy laji
lukumaara etupaassa rikkalajien kautta. Koko lajin1aara n 
saarilla on seuraava: 

Susisaarilla n. 270, Isolla Ita-Mustasaarclla n. 225, I{ustaan
miekassa n. 215, Lansi-Mustasaar lla n. 160 ja Pienelhi Ita-Musta
saarclla ainakin 105 lajia. I{aikkiaan n K.eskuslinnoituksessa 
tavattu 4 2 lajia, n1ita lukua taytyy to della pitaa jokseenkin 
suurena, kun ot taan huomioon, etta suurin valimatka sanotulla 
alueella ei ole taytta 11/2 km, ja etta sen keskin1aarainen leveys 
on ainoastaan n. 700 tn. 

J os laskuihin otetaau paitsi pi nta S a r k k a-saarta lisaksi 
n1yos I{ a r a k k a sielta merkittyine 215 lajein n, nouse varsi-
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naisen 7-saarisen Suomenlinnan lajilukun1~Hira 378:aan, silla Hara
kassa on jo us.eita Keskuslinn ituksesta puuttuvia kasveja, joista 
ennen mainittujen lisaksi huomattavimmat ovat Alopecurus * 
arundinaceu,s, Silene viscosa, Ammadenia peploides ja Odontitis * 
simplex seka suurena harvinai.suutena pari vaivaista kuusta ja 
n1antya. 

Edelliilnainittuihin 7:aan saareen ovat ihminen ja kulttuuri 
taydelleen lyoneet leimansa. J s sensijaan tulemme koillisessa 
sijaitsevalle · Vas i k k as a are 11 c, kohtaa tneita toisenlainen 
naky, koska siella luonto on suureksi osaksi sailynyt verrattai~ 
kosk<::n1attonmna; niinpa siella on lehtoja, vatukkatiheikkoja seka 
lukuisia metsa- ja lchtokasveja, j ista suurimpana harvinaisuu
tena n1ainits n lOy tamani 1:n yksilon tata cnnen vain Kuusamossa 
kerran tavattua sekalajia Rub~ts arcticus * idaeus. Vielakin r he
vamp au ja rikkaa1npaa on alkuperainen kasvi111suus sentaan 
uloinna kaak ssa 1 valla metsaisella Isclla eli S t o r a M j o 1 6-
saarclla, vaikka ei siellakaan enaa, k ska sita on ryhdytty raivaa
n1aan, tavata sanottavasti jalkia niista harvinaisuuksista, mitka 
siella iela viin1e vu sisadan keskivaiheilla kasvoivat saarella 
kayneiden tutkijain jattamien tiedonantojen tnukaan. 

EdelHi.lnainituilla 9:1Hi (vahainen Len n a mukaan luet
tuna 10:11a) saar lla 011 lOydetty kaikkiaan · 4 4 1 kasvilajia; alku
per~iisia on niista laskujeni mukaan 11. 270 lajia eli 61 °/0 ; 11aista 
taas on harvinaisempia, s. o. korkeintaan parissa kohdassa tavat
tavia lajeja ltihes 1 0; loput, s . o. 170 lajia, siintyvat uscatnmassa 
paikassa encmman tahi vahemn1an runsaasti. Ihmistii saarille 
scuranneiden kasvi n lajin1aaraksi arvi in n. 170 eli 39 °/0 kaikista 
lajeista; naistii vuorostaan on suurin osa s. 0. n. 110 lajia, harvi
naisempia. Kuten ylioppilas A. U 1 vise n muistiinpanoista 
selviaa, on han laheisessa S a n t a h a m i n a s s a tavannut 343 
mainitsetnistani 4ft1 :sta lajista seka lisaksi 96 Suotnenlinnasta 
puuttuvaa lajia; kun' otetaan huomioon, tta taalla taas on lOy
d tty 98 Santaharninasta puuttuvaa lajia, saadaan lopputulok
seksi, tta nailla 11 :lla saarella Helsingin e.dustalla on siis tavattu 
5 3 7 kasvilajia (n1ukaanluettuina ala- ja sekalajit). 

Oikaisu. Edclliscssii numcrossa, s. 120 rivit 2 ja 5 alh., mainib.an >>Rauku
tiiram csiiniynecn J orkkalassa p sivanii. Kut n tieteellisesta nimcstii Sterna 
tnacrura selvi i.i.~i , on rankutlira rchdykscsta joutnnut siihen t>lapintiimll•> ascm sta. 

To1'm itus. 
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Tietoja Santahaminan tulokaskasvistosta. 

Arvi Ulvinen. 

Santahan1ina on pienehko Suomenlinnan linnoitusalueeseen 
kuuluva saari I-Ielsh1gin edustalla. Pinta-alaa silla on tuskin 4 
kn12, mntta rantaviiva on sensijaan nmtkikas. Suuria niemia ja 
lahtia muod stuu taten etenlan saaren ita- ja kaakkoispuolelle, 
ja n. s. I sosaari on 1nelkein erilHUin itse paasaaresta. Yksityisia 
korkeampia kallioita kohoaa tnuutatnia puiden ylapuclelle, ja 
yleensa on saaren luot isrannikko korkcampaa kuin kaakk isosa. 
Se on myos sangen hietaista antaen aiheen saaren nimitykselle. 
Lihavampia tnaita on vain siella taalla, sim. puhelinkeskuksen 
ymparistossa. 

Santahatninan kasvistoa joudujn tutkin1aan asevelvcmsuut
tani" suorittaessa kesina 1919- 1.920. Huomasin heti, cttei s n 
alkuperainen kasvisto ole suinkaan runsas. - Metsat . 1 ittavat 
viela suurimman san saarta. Ne ovat hi taisen n1aaperan vaiku
tuksesta n1efkein puhtaita mannikoita, j issa alakaS\ jll]suutena 
laaj illa alcilla on kanervaa, variksenn1arjaa ja puolukkaa. S pi
vimmma n1ailla tnanty1netsa muuttuu sekametsaksi. Kuusik ita 
tapaa paikkapaik in; satnaten voi koivu olla toisissa paikoissa 
vallalla. · • 

Pitkin rantoja on tervaleppavyohyke. Paikottain reunustaa 
rantaa vain n1uutama pun, paik ttain tapaa laaje1npia 1 pikoita 
runsaine alakasvi11lsuuksine n. Ennen kaik.kea on n1ainitta rt 

LychHis diurna'n runsas esiintyminen rantalepikoissa. Puhelin
keskuksen ymparistossa saaren keskustassa ja tenkin s n itapuo-
1 lla ovat Santahatninan rehevimmat paikat. Si lla tapaa vena
laisten kaivatni n n1utalan1pien reunoilla tihean saniaisp i~teen 
(Polystich~tm spinulosum., Athyr1:um filix jc1nina), joka kuiv nl
mma paik in vaihtuu runsaaksi ruoho- ja heinakasvillisuud ksi. 
- Saar n vahapatois t suot, kalliot ja ulkoranta eivat tarjoa mi
taan erik ista. 

Sita mi lenkiintoisempi oli Santahatninan adv ntivikasvisto. 
Koko saaren 425 kas -ilajist a voi tuskin 00 luk a alkup raisiksi. 
I~oput 1i at kulttuuritulokkaita. Kasarmien ymparistoot saa
r n luoteisrannan laheisyyteen oli n " t k raant Tn t kaik nlaisia, 
osaksi outoja kasveja. Valista kesk Ita tnetsaakin erotti rikk -
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kasan omituisine kasvineen. Muutamat rikkapaikat olivat kasvi
loytoihin nahden suorastaan ham1nastyttavia. Niinpa n. s. 
Radion tallin luota, 5- 600 1n2 suuruiselta alueelta loytyi koko
naista 90 eri kasvilajia. Sinne olikin kannettu kaikenlaista vena
laisten kasarmeihin jatHilnaa roskaa, hevosen lantaa y. m., joten 
mahdollisuudet olivat suuret. Kuuluisaksi tuli myos laivarannan 
lahin ymparisto, upseerikasannin piha ja maentoyra sen laheisyy
dessa. 

Rikkapaikkojen kasvisto oli aina hyvin kirjava. Runsaim· 
min tapasi aivan tavallisia lajeja, kuten 

Chenopodium album 
Galeopsis *bifida 
Matricaria inodora 

Phleum pratense 
Polygonum lapath. 
Senecio v~tlgaris 

Sisymb1'ium sophia 
Stellaria media 
Urtica dioeca 

Mutta sellaiset tulokaskasvit kuin Melilotus albus ja offici
naZis painoivat jo oman leimansa runsaudellaan rikkapaikkoihin. 
Muut varsinaiset adventivikas -it olivat sitten enem1nan tai vahem
nlan harvakseen tai aivan yk.sityisina kappaleina seassa. 

Suurin osa niista oli selvia venalaistulokkaita, tavalla tai 
toisella saar~en saapuneita. J o pitemman aikaa oli naet venalaisia 
ollut Santabaminassa. Mutta vasta maailn1ansodan puhjettua 
tuli eHi.n1a vilkkaammaksi. Rakennettiin kasarmeja, pattereita; 
kesi11a olivat miehet leirilli saaren metsikoissa. Venalaista up
seeristoa muutti sinne. Ehka tuotlin hevosille heinia tai rehukak
kuja Venajalta. Upseerien tavarat olivat kenties heiniin pakat
tuina. Lopputulos oli kuitenkin se, etta 1naailmansota puhjetessaan 
tyonsi Santahaminaan joukon kasveja, joita ei sinne muuten aina
kaan niin tiopeasti olisi voinut saapua. 

Kaikenkaikkiaan nousi tuollaisten adventivikasvien luku
maara 70:een. Luettelen tassa suurimman osan niista. Havain
nollisuuden vuoksi olen loytamani kasvit _jarjestanyt eri ryhmiin 
seuraavasti: 

.a) Uusja Suomelle ovat seuraavat lajit: 
Axyris amaranthoides 1 kpl. 
Bcckmannia erucacform·is 1 kpl. (Loydetty myohen1min myos 

Hennalan kasarmialueelta Lahdesta.) 
Brassica elongata 1 kpl. 
Geranium ruthenic~tm 1 kpl . 
Rumex confertus useita kpl. (Loydetty myohen1min n1uual~ 

takin.) · 
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b) Ensikerran adventivikasveina tavattuja kasv ja, vaikka
kin jo aikaisen1min alueella1nme alkuperaisina kasvevia ovat: 

Ranunculus *propinqU'us fa Silcne tatarica. 

c) Ennen loydettyja adventivikasveja, mutta harvinaisuu
tensa takia erikoista mielenkiintoa herattavia ovat: 

Achille(l. nobilis Coronilla var£a Lepidi'lmt incicunt 
Brassica lanceolata Galium* ruthcnic~tm Polygonum tataricmn 
Bromus* patu,lus Gcun-t *strictum Verbascum phocniceu,rn 

d) Suhteellisen usein meilHi. viime aikoina tavattuja vena
laistulokkaita (samaten kuin edellisctkin) ovat: 

Bromus arvensis Medicago *falcata 
Camelina sativa Nepeta cataria 
Camelina microcarpa Pastinaca sativa 
Dracocephalus thymi- Potentilla intermedia 

florus Reseda lutea 
H olcus lanat~ts 

Sisymbriu.m Loesclii 
Sisymbrium sinapist- _ 
rum 
Stachys .annuus 
Vaccaria segetalis 

e) Sa1nantapaisia venalaistulokkaita, jotka esiintyivat 
Santaha1ninassa muihin adv .. kasveihin nahden runsaina: 

Asperugo procumbens Echinosp. lappula 
Berteroa incana Malv~ rotu1tdijolia 
Bunias orientalis Lychnis alba 
Convolvulus arvensis Melilotus albus 

M elilotus of ficinalis 
N eslca paniculata 
Sinapis arvensis 
Sisymbrium sophia 

Yksitellen tavattiin viela useita tavallisia rikkakasveja kuten 
esim. Agrostcmma, Calamintha, Hcsperis, Leonturus, Nepeta gle-
choma, Phalaris canariensis y. m. ' 

Tuollainen kasvillisuus n1utittuu vuosien kuluessa sangen 
suuresti. Nlina 2:na kesana, jolloin olesk lin saar lla, huomasin 
m. m. etta Axyris, Brassica lanceolata, Stachys amtut'l~S, Vaccaria, 
Ve1'bascum phoeniccum olivat tois na kesana havinn et. Brnssica 
elongata kasvaa rehotti ennallaan, mutta ei tehnyt sien1cnia. 1 'l'
mex confertus' ella ja Silene tatarica'lla naytti olevan vakiintu
neempi asema, puhumattakaan Melilotus-, Bunias- ja Sisymbrium
lajeista, jotka silminnahtavasti lisaantyivat. 
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Uusia tulokkaita voi nykyiHin tuskin Santahaminaan odot
taa. Sensijaan koettavat ennen saapuneet lajit mukautua uusiin 
olosuhteisiin. Kasvillisuus asuntojen y mparilla on monien tnuu
tosten alaisena. Sentahden. onkin miel nkiintoista seurata sen 
kehitysta vu sien kulu ssa. Mitka lajit jaavat pysyviksi mitka 
sensijaan jaksavat vain hetkisen olla - siina kysyrnyksia, joihin 
tulevaisuus voi vastata. 

PienHi tietoja. 

Chrysanthemum leucanthemumin kielikukkien lukumaarasta. 
Yleisesti tunnetaan , etta tavallisen yalkean paivankakkaramme (Chry
santhemum leucantl:lemum) kielikukkien lukumaara eri mykeroissa vaih
telee. Tarkastaakseni tata vaihtelua 1askin 2000 Antrean pitajan 
Patalahden kylasta viime kesana elokuun 1opu1la keraamani mykeron kie1i
kukkien lukumaaran; seuraava taulukko osoittaa tuloksen. 

Kielikukkien Juku-

:: ::!:: 
maara .•...• 1112 16 17 18 19 20 
Mykertiiden Juku-
maarll .•...• 8113 79 100 135 209 295 
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Siita naemme, etta ky
. seessa oleva lukumaara vaih.

telee 11 -34 (ellemme ota 
lukuun yhta yksinaista myke
roa, jossa oli kokonaista 45 
kielikukkaa), siis sangen laa
jojen rajojen valilla. Taval

lisin lukumaara nakyy olevan 
21, joka esiintyi 479 myke

rossa (23,95 o/o mykeroiden 
koko lukumaarasta); kielikuk
kien lukumaaran tasta asteet
tain vahetessa tai lisaantyessa 
1 :lla alenee vastaava mykero

0 
•o 1;l 14 1<0 16 'Z.O U 11'4 U U 30 ,U a~ luku jotenkin tasaisesti, kieli-

hrysanthemUffi leucanthcmumin ki likukkien kukkien lukumaaran lisaan
lukumaaran vaihtclua csittava grafinen piirros. tyessa kuitenkin tuntuvasti 
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jyrkemmin kuin sen pienetessa. Tasta taas on 1uonnollisena seurauksena, 
etta kielikukkien 1ukumaaran laskettu keskiarvo {20,24) on < 21. 

Poikkeuksen edellamainitusta mykeroiden 1ukumaaran tasaisesta 
a1enemisesta kielikukkien luvun asteettain lisaantyessa ja vahetessa tekee 
34 kielikukkaa vastaava mykeroluku (6) seka kielikukkalukuja 13 ja 29 
vastaavat mykeroluvut {60 ja 23), jotka kumpikin ovat suuremmat kuin 
1ahinna suuretnpaa {14) vast. 1ahinna pienempaa (28) kielikukka-1uku
maaraa vastaava mykero1uku. ·Molemmat mainituista kielikukkaluvuista 
ovat yhta etaalla 2l:sta, nim. 13+8 = 21 = 29- 8. 

Havainnollisesti nakyy edellaesitetty oheellisesta grafisesta piirrok
sesta, jossa abskissa11e on merkitty kielik.ukkien 1ukumaarat ja ordinatalle 
mykeroiden 1ukumaarat; 45-kielikukkainen yksjnainen mykero on jatetty 
pois piirroksesta. Osmo H. Porkka .. 

Toistamiseen kukkivia kasveja. Kuten eri tahoilla maatamme 
onkin todettu, on viimeksi ku1unut kesa ollut perin oikukas, varsinkin, 
mikali on kysymyksessa kasvien kukkiminen. Aikaisesta kesan tu1osta
han riippuen monet kasvit tavallisuudesta poiketen ehtivat syyskesalla 
kukkia uudestaan. Tasta ilmiosta merkitsi a llekirjoi ttanut muist iin m. 
m. seuraavat havainnot: 

Caltha palustris Sa k k u 1 ass a ( Ik.) ha rvinaisena 12/VII I ja 24/VII I. 
Arab is *suecica Sa k k u 1 ass a eri paikoissa, viimeksi 24/VI I I; 

Vuok se l assa (Ik.)26jVIII; Ruokolahd e 11 a (Sa. )7/ IX; He1-
s i n g i n p i t a j as s a 25/ I X. 

Fragaria vesca Sa k k u 1 ass a eri paikoissa e1ok.; R u o k o 1 a h
del1a siellataa1la9jiX-· l2/ IX; He1singin pita·ja ssa 25/IX, 
vie1apa !6/X. 

Rubus idaeus H e 1 s i n g i n p i t a j as s a 25/ I X. 
Ledum palustre S a k k u 1 ass a harvinaisena 27 jVI I I. 
Andromeda polifolia Sa k k u 1 an Isolla suolla runsaast i 9fVI I I. 
Vaccinium viti5 idaea Sa k k u 1 ass a joks. y1eisena elok., vielapa 

4/IX; J outs enos sa (Sa.) 7j iX; R u o k o 1 a h de 11 a 9/ IX; H e 1-
s in gin pit a j ass a 25/ IX, vie1apa 16/X. llmari Hiden. 

Omituinen unikon kotahedelma. Semmoisen sai allekirjoittanut 
syyskuussa tana vuonna neiti Vera Roppaselta Salmin pitajan Tuleman ky
lasta. Kodassa oli siemenia sen sisalaidoissa, mutta keskelle oli muodostu
nut taydellinen kukkasilmu vaaleanvihreine verholehtineen, sinipunaisine 
teralehtineen seka surkastuneine si itososineen, joista emiO oli noln 8 mm. 
pitka. Siis kukka hedelman sisassa. Lahetin omituisuuden .Luonnon-ysUi-
van toimitukselle nahtavaksi. Martti V. Kurki. 

s 
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Harvinaisia kuusimuotoja. L o h j a 11 a, Stortotarin kartanon 
luona kasvaa Picea excelsa 1. viminalis Gasp. Se on suuri puu, jonka vaaka
suorista oksista Uihtee lukuisia, useammankin metrin pituisia, alaspain riip
puvia haaroja. Allekirjoittaneelle naytettiin sita v. 1911. Kartanon 
maalla kasvaa toinenkin, mutta pienempi, samanlainen toht. Edv. Reinin 
ilmoituksen mukaan. - L em p a a 1 ass a, Lastusten kartanon maalla, 
on hra Vaino Niemi tavannut kaarmekuusen, 1. virgata Gasp., jonka oksat 
ovat pit~at ja hoikat; siina ei liioin ole ollut kapyja. - Kummastakin kuusi-
muodosta on otettu valokuva. llmari Hiden. 

Tervaleppa (Algus glutinosa) Pudasjarvella. Lyseolainen P. M. 
Vallin toi minulle lukukauden alkupaivina tervalepan oksia Pudasjarvelta. 
Siella hanen ilmoituksensa mukaan kasvaa eraalla kostealla niitylla n. 2,5 
km lanteen kirkonkylasta useita pensasmG).isia, 2-4 m korkeita terva
leppia. 

Oulussa 20. IX. 1921. A. A. Paruela. 

Muutamia tietoja Orimattilan elaimistosta. J os siirrymme ajassa 
100 vuotta taaksepain, niin tulemme siihen aikaan, jolloin Orimattilassa 
viela tavattiin karhuja. Vanhimmat nykyaankin elossa olevista henki
loista muistavat niita varsin hyvin. Vii,meinen karhu tapettiin Luhti
kylassa n. 75 v. sitten (ilm. isanta Tuiskunen). Viela 1860-luvulla nahtiin 
karhu Orimattilassa. Etta naihin aikoihin Orimattilassa viela tavattiin 
suurempia petoja, se kay selville 19 p. huhtik.v. 1863 pidetyn pitajan
kokouksen poyUi.kirjasta, jossa mainitaan, etta tapporahaa olisi korotet
tava, jotta suurempia petoja (karhuja, susia, susi-ilveksia) innokkaammin 
tapettaisiin. Tapporaha mainitussa kokouksessa ehdotetaan 80 markaksi 
pedolta. 

Susia on tavattu myohemmin kuin karhuja. Muistotietojen mukaan 
havisivat ne n. 35-40 v. sitten. Tata ennen ne olivat joks. yleisia. Ke
tut, jotka n. 20 '1. sitten. olivat Viela joks. tavallisia, OVG).t ahkeran pyytami
sen tahden huomattavasti vahentyneet. Pyytajat, jotka ensimaisina vuo
sina kettuja myrkylla pyytaessaan saivat niita 10- 15 kpl. vuodessa, ovat 
viime vuosina saaneet tyytya 1_:_2 kettuun. Ilveksia ei ole paljon tavattu. · 
Pyssymiehet ovat pitaneet huolen siita, etta ne eivat ole saaneet lisaantya 
paikkakunnalla. Vuosina 1907- 09 oli niiUi kuitenkin runsaammin, mutta 
nyky[an ovat ne taasen harvinaisia. Mayria tavataan jonkunverran. 
Saukko on harvinainen, samoin vesikko ja siipiorava. 

Hirvet olivat n. 20 v. sitten joks. tavallisia . Niita nahtiin silloin 
metsassa kymmeminkin elainta samassa laumassa, tulivatpa ne toisinaan 
talojenkin lahelle. Kertoman mukaan ahdistivat ne kerran ihmistakin. 
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Mutta nyt alkoi hirvien surmanaika; salametsasUijia samoili metsissa, hir
vH:i kaatoivat. Vuosina 1906-09 arvellaan salametsastajien tappaneen 
vuosittain 40-50 hirvea. - Pienemmista nisakkaista malnittakoon karppa, 
lumikko ja. hilleri, joka viime vuosina on huomattavasti lisaantynyt. Kah
tena viime vuotena ovat hillerit esiintyneet erikoisen runsaslukuisina esim. 
Luhtikylassa, jossa ovat tehneet vahinkoa kanatarhoissa, seka Tonnon
kylassa, missa ne ovat ilmaisseet itsensa syomalla kansakoululaisten evaita. 

Linnuista mainittakoon tassa vain harvinaisempia, koska taydellista 
luetteloa pitajan linnustosta ei ole. Huomattavampia varpuislintuja ovat 
punarintasatakieli, punasiipirastas ja mustarastas, jonka ampui pankin
johtaja J. Lindgren 8f9 1914 Tuorakan kylassa, mustatiainen, tOyhtotiai
nen ja vihreavarpunen. Harvinaisempia varislintuja ovat kuusanka ja 
pahkinahakkinen, tavatut Ruhankartanon metsassa v. 1913 Huomatta
vin lehtolinnuista on kuhankeittaja, tavattu Mallusjoen kylan lehtimet
sassa (A. J. Waren). Talvilinnuist.a mainittakoon urpiaiset, joita usein 
nakee tiaisten seurassa seka harvinaisena koskikara, nahty Tonnonkoskessa 
(A. J. Waren). - Kirskulinnuista on mielenkiintoisin harjalintu, joka am
muttiin Orimattilassa v. 1905. V. 1917 huhtik. 7 p. onnistuttiin se saamaan 
elavana kiinni eraiista eteisesta. Kiipijoista ansainnee mainitsemista har
maapainen tikka, jonka harvinaisena silloin talloin nakee metsassa. Huuh
kaja on kaynyt paljon harvinaisemmaksi kuin mita se oli 20 v. sitten pitajan 
pohjoisosassa. 

Riistalinnuista tavataan Orimattilassa kaikki tavallisimmat. - V. 
1901 perustettiin Orimattilaan metsastysyhdistys >>Diana>>, joka yllapitaa 
vuokraamillaan metsastysmailla, jotka kasittavat lf4 pitajan pinta-alasta 
(604,2 km2), jarjestettya metsastysta havittamalla petoelaimia ja edista
malHi hyodyllisen metsanriistan lisaantymista tarpeellisella verotuksella. 

Kurjen pesimisesta Orimattilassa ei ole varmaa tietoa; varemmin se 
on kylla pesinyt. Vesilintujen merkitys on hyvin pieni, koska pitajassa ei 
ole huomattavampia vesistoja. 

Kyykaarmeita on erikoisen runsaasti Kaitalan ja Luhtikylan kivi
silla j a kallioisilla mailla. 

Kaloillakaan ei ole suurempaa taloudellista merkitysta, kalavesia 
kun on niin vahan. Porvoonjoesta ja sen sivuojista kalastetaan vahan tal
visin merroilla, kesaisin pienilla verkoilla. MallusjarvesUi ja muutamista 
pikku jarvista pyydetaan myoskin kaloja. Seuraavassa mainitaan ne ka
lat, jotka Orimattilassa on . tavattu (Tiedot useilta henkiloilta, jotka ovat 
kalastelleet pWijan jarvissa ja joissa.). Porvoonjoessa pitajan etela-osassa 
on kaloja verrattain runsaasti, mutta piUijan keski- ja pohjoisosassa joks. 
vahan. Lienevatko kosket esteena kalojen nousemiselle. Porvoonjoesta 
on tavattu seuraavat kalat: hauki, ahven, made, kiiski, salakka (hyv. runs.), 
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sarki, saynaja, turpa, lahna, ankerias. Muissakin joissa tavataan yleensa 
samoja kaloja, lahnoja ja turpia lukuunottamatta. Mallusjarvi on myos
kin joks. kalarikas, siina on kuhia, lahnoja, haulda, ankeriaita, mateita, 
saynajia .. ahvenia, sarkia, ruutanoita, salakoita ja kiiskia. ] o~m vuosi 
sitten istu_tti Terriniemen kartanon silloinen omistaja maanvilj. Olsson, 
tahan jarveen muikkuja, siikoja ja jarvilohia. V. 1913 teki jarvessa elava 
kalatai (Argulus foliaceus) suurta tuhoa ka lamaailmassa tappamalla kaloja 
joukottain. Tasta jarvesta pyydetaan pal jon kuhia. ] arvenkylan jar
vessa on kuhia ja lahnoja lukuunottamatta samoja kaloja kuin edellisessa
kin. Ojajarvessa ahvenia, haukia, sarkia ja lahnoja. Tahan ja Valkea
jarveen istutett.iin n. 5- 6 v. sitten siikoja ja muikkuja. Jalkimaisessa on 
edellamainitussa jarvessa tavattujen kalojen lisaksi viela mateita ja kiiski3. 
Kalarikkaassa Kuustjarvessa on ahvenia, haukia, sarkia, saynajia, anke
riaita, mateita ja kiiskia. Salusjarvesta puuttuvat · saynajat, ankeriaat 
ja kiiskit; muuten samat kalat kuin edellisessakin, ruutanoita lisaksi. 

Ennen ruton esiintymista oli rapuja joissa runsaasti. Niita pyydet
tiinkin paljon ei ainoastaan omaksi tarpeeksi, vaan myytiinkin huomatta
vat maarat erityiselle ravunostajalle, joka niita lahetti Pietariin. Nyt 
rapuja tavataan ainoastaan Orimattilan pikku jarvissa Jarvenkylan-, Yle
mas- ja Kuustjarvessa, viimeksimainitussa joks. runsaasti. Ta1 ne joutui 
rapuja siten, etta muutamia vuosikymmenii:i. sitten jonkun rapuvarasto 
paasi sinne karkaamaan. 

A. A. Parvela. 

Muistiinpanoja Nuorttijoella Lkem esiintyvista imettavaisista 
ja kaloista. Ollessani v. 1913 Lapissa Nuorttijoella metsatoita har
joittamassa olen tehnyt seuraavia muistiinpanoja nisakkaiden esiintymisesta 
seudulla. Osaksi ovat namat muistiinpanot tehdyt siella asuvien henki
loiden antamien tietojen mukaan. 

Pohjan yolepakko (Vesperugo borealis).? Sotataipaleen talolla. 
lives (Lynx lynx). Harvinainen, v. 1912 ammuttu lahella Nuortti

tunturia. 
Karppa (Mustela erminea). Nain muutamia talvinahkoja Sotatai

paleen talossa. 
Lumikko (Mustefa nivalis). Esiintyy myos annettujen tietojen 

mukaan. 
Ahma (Gulo luscus). Ema poikineen ammuttu kesalla 1912 Vali-

pirtilHi Kemijoella. Nain nahat. · 
Saukko (Lutra lutra). Pyydystetaan saksilla. Nain nahkoja mo

nessa paikassa Kemi- ja Nuorttijoella. 
Susi (Canis lupus). Esiintyy harvinaisena etenkin talviaikana. 
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Kettu ( Vulpes vulpes). Lienee harvinainen. 
Karhu ( Ursus arctos) 2 kpl. ammuttiin syksylHi 191 2 taalla. Olen 

kaksi eri kertaa nahnyt tuoreita jatteita mustikoita syoneista karhuista. 
Tyola isten kertomuksien mukaan nahtiin 2 karhua ollessani Nuorttijoella. 

Toinen nahtiin ainoastaan 3 km. siita talosta missa olin. Tunti sen jalkeen 
nain jalj et eraalla hillosuolla. Itse karhut eivat kuitenkaan mimtlle nayt
taytyneet. 

Orava (Sciurus vulgaris). J okseenkin harvin ainen Nuortilla 1913. 
Ammuir. kuitenkin 5 kp1. ja sain ostaa toisilta 3 kpl. Naista oli 2 nahkaa 

mustaa muunnosta (Toisen ammuin, toisen sain eraalta eramaan asuk
kaalta, joka kaytti sita partaveitsensa sailytyspaikkana). Loput olivat 
vaaleata muunnosta . Paamuotoa ei JOytynyt. Ks. Medd. Soc. pro Fauna 
et Flora Fennica 1914- 1915 sivut 48- 50. 

Ha rmaakupeinen metsamyyra (Hypudaeus rufocanus) 2 yks. saatu 
Sot a tai paleella . 

Ruskea metsamyyra (Hypudaeus rutilus) 1 yks . .saatu Sotataipaleella. 
Pienempi ojamyyra (Paludicola oeconomus) 2 yks., toinen Sotataipa

leella toinen Nuorttijoella. Nama Arvicolidit pyydystin eraasta ladosta 
Sotataipalee lla seuraavalla tavalla. Eriian amparin suun ylapuolelle asetin 
juustcpalasella varustetun tikun joka myyrien painosta antoi peraan ja 
pudotti niita am pariin. Tast a aina herasin ja kiiruhdin paikalle. 

Scpuli (Myodes lemmus) ei esiintynyt ollenkaan v. 1913, muttasopuli
vuosina joukottain. 

J an is (Lepus timidus). Harvinainen, en nahnyt kuin 2 yks . 
Peura (Rangijer tarandus). Ei taida nykyaan esiintya Nuortilla 

koska kaikki villipeuratkin joutuvat >)merkattaviksi>> suuren poroajon aikana. 
Venajan rajaa pitkin on korkea aitavahtien vartioima poroaita , joka estaa 
peuroj en t ulon Suomeen. Noin 200-300 suuruisia porolaumoj a nain. 

Hirvi (Alces alces). On Nuortilla tuskin tavatt:u. Lukkoivin p. rin
teella 2-3 km. Naltiovaaran E . puolella n ~ii n tuoreita hirvenjatteita. Mar
tionkylassa myytiin yksi nuoren hirven nahka joka· muka oli saatu Venajan 
rajan puolelta. 

Ahven (Perea fluviatilis) . Suurin maann Ainijarvessa Sotatunturin 

ja Venajan rajan v~ililla (3inoa isompi ja rvi seudu lla ). Siella yksi mies 

vonakolla muutamassa tunrdssa sai 396 ison puoleista ahventa (noin 100 kg) . 
Kivikala (Cottus gobio) 1 yl< c:; . sain Kemijoesta Martinkylan p.puolelt a . 
Kymmenpiikkinen rautakala (Gasterosteus pungitius). Esiintyy pie

nissakin suojarvissa, joissa eivat muut k~ lat viihdy. 
Made (Lata ·vulgaris). Kemi joessa ja Nuorttijoessa . ei kuitenkaan 

yleinen. 

'"' 
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Lohi (Salmo salar). Kemijoessa, mutta ei Nuorttijoen latvajoissa, 
johon ei paase kosken takia Ven. rajalla. 

Taimen (Salmo eriox). Yleinen Kemijoen ja Nuorttijoen latvajoissa, 
~nempi pienia yks., kork. noin 30 em. Nimitet~an Tammakoiksi. 

Harjus (Thymallus vulgaris). Nuortti- ja Kemijoessa. Valipirtilla 
Kemijoella sain 1 yks. 

Siika (Coregonus lavaretus). Nuorttijoessa kertoman mukaan. 
I. Forsius. 

Vesikko (Vison lutreola) ilmoitetaan ammutun lokak. 6 p:na Teuvan 
kirkolta noin 3 km kaakkoon, eraan puron lahella olevasta halkopinosta. 
Pinon alla oli muutamia vesikon kokoomia sammakoita, joista yksi oli puo-
leksi syoty. }. S. 

Pari muistiinpanoa hyonteismaailmasta. Retkeilyllani luon
nossa olen pannut muistiin pari havaintoa hyonteisten elamasta joita ehka 
kannattaisi julkaista. 

Kavellessani eraana .lampoisena ja tyynena kesapaivana Lohjan 
Suurniemella, tulin huomanneeksi eraan seikan, joka vahvistaa uskoa muu-
rahaisten alykkyyteen. . 

Eraan keskikokoisen koivun juurelle olivat muurahaiset rakentaneet 
pesansa ja retkeilivat saannollisesti puun runkoa pitkin lehdille, joissa 
heilla oli >>lehmalaitumensa>>. Paluumatkallaan muurahaiset kuitenkin 
Iyhensivat kavelymatkansa silla tavalla etta he kavelivat pesan ylapuolella 
olevalle alastaipuneelle oksalle ja sielta pudottivat itsensa alas pesalle 
n. 1/2 metrin kork~udelta. 

Toinen muistiinpano koskee myoskin hyonteisten suhtautumista leh
mmaan. Kaikille on tunnettua etta muurahaiset jopa ampiaisetkin kayt
tavat lehtitaita lehminaan, kaikin tavoin avustaen niita. Tuntematonta 
lienee kuitenkin etta myoskin muutamat yoperhoset (Mamestra) kayvat 
lehtitaiden luona vieraisilla. Sellaisen havainnon tein mina muutama 
kesa sitten Lohjalla Kaikuman huvilan omenatarhassa. Sina kesana oli 
omenapuissa tavallista enempi lehtitaiUi. /. Forsius. 

Kultarinta (Hypolais philomela) oleskeli lukuisin kappalein viime
kesana Helsingin lahistolla. Niinpa seuraavissa paikoissa tapasin sen pitkin 
kesaa: Kaivopuistossa, Hesperianpuistossa, Vanhalla hautuumaalla, Mj
lahden tien varrella, Bjalbon huvila-alueella, Seurasaaren tielta Munkki
niemeen vievan oikotien varrella ja Seurasaarella Heinakuun 5 paivaan 
asti olin tilaisuudessa joka paiva kuulemaan niiden ahkeraa ja innokasta 
laulua. Matkan Uihden en voinut merkita, milloin laulukausi paattyi. 
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5yyskesalla nain poikueiden kiertelevan Iahimetsikossa runsaslukuisina. 
Etsinnasta huolimatta keksin vain yhden pesan, edellamainitun oikotien 
varrella o!evan huvilan puistossa kasvavasta kuusesta noin 2,5 m korkealla 
maasta. Kaikissa mainituissa paikoissa elivat ne kuite:1kin parittain, joten 
taytyy otaksua niiden pesinee:1 nain lukuisasti. }. s. 

Muuttavatko linnut munansa tai poikasensa vaaran uha
tessa? Koska tasta asiasta on olemassa eriavia mielipiteita, tahdon selos· 
taa eraan tapauksen, joka ehka viittaa siihen suuntaan. 

Vuonna 1920, 17. 6 lOysin eraan isonkuovin pesan mattaalta Hiltu
lanlahden harjoitusalueella. Pesa oli sellaisessa paikassa, etta taistelut 
ammunnat suoritettiin aivan muutamia metreja siita ja kuulat vinkuivat 
sen yli. J o pari paivaa ennen kuin pesa loydettiin oli ampuminen pahast i 
lintujen rauhaa hairinnyt, eika levottomuus suinkaan vahentynyt siita etta 
olimme lOytaneet pesan, jonka nelj assa munassa poikaset jo vitisivat. · Seu
raavana aamuna kun saavuin paikalle , oli pesa tyhja eika munankuoriakaan 
ollut missaan nakyvissa. Mainitulta paikalta olivat linnut siirtyneet n. 
300 metrin paahan, jossa yha esiintyivat levottomina. Kaikesta paattaen 
olivat ne siirtaneet munansa tai vasta kuoriutuneet poikasensa toiseen paik
kaan. Kun edellisen ja jalkimaisen paikan valilla on levea valtaoja, ei voi 
otaksua etta vasta vuorokauden ikaiset poikaset olisivat omin voimin paas
seet sen yli. ] a kun kuoriakaan ei loytynyt alkuperaisella pesapaikalla, 
on syyta luulla etta linnut olivat siirtaneet munat kuorimattomina tuohon 
uuteen paikkaan. Siita etta poikaset olivat elossa, olen varma vanhempien 
menettelyn perustalla. Samalla huomattakoon etta talla suoniitylla ainoas-
taan yksi kuovin pesa oli olemassa. /. Forsius. 

Kirjallisuutta. 
Tiede ja eHima teoksen 17:s vihko tutustultaa lukij ansa m. m. nest m ai

s iin kaas.uihin jan iicl cnmoninais cnlcitylt6on1. ollisuud ssa . ICirjoitusMaa
ilman synt.y ja univ c r s umin rak nne csit HHi. uusimman tuikimukscn 
tuloksia ja olcttamuksia tahtiti ctccn alalta. Lai.vakulullc ja meri sodn ssa tar
l< ciHi. laittcita vc d c nal aistc n aantcn kuuntelcm1 s k s i sclostctaai1 
sanoin ja kuvin. EritHi.in miel nkiint oincn 011 ]<Uvaus sc i n a v rho j n k u
d on n as t a, johon liittyy hicn ja valokuvajaljcnnoksia kuuluisista scinavcrhoista. 
Ilm aprope lli a. utomobiili ssii s 1ost aa Hi.rk ati. kysymysta moottori
kulkuneuvoj cn vauhditukscsta ilmapropcllilla. Metsiitnloudcn kannal ta a.nsaitsce 
huomiota kuvaus la ittcista, joilla met sapaloja Amerikassa torj u1 aan. VicHi on 
nileessa lukuisia muita csilyksia t lmiikan ja luonnonlulkimuks n uusimmis1a. 
saavutuksist a. - Eritta.in runsansti kuviteiun nitecn hinta. on 7!50. K\lStantajn 
W crner Soderstrom Osakeyhtio. 

. . 
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Toimitukselle Hihetettya kirjallisuutta: E Hii n t en ysUiva li- 12; F inl ands 
jakttidskrif t lO- ll; Mehil a incn 9; N uori Voima 18- 21; N uort en t cveri 10- 11 ; 
Puntarha 9; Suom en kalas tuslehli 6- 7; Suom en p ostimerkkil eht i 18-1"9; T apio 
9- 10; Tiede ja cla ma 17. 

•------·---------------------------------• 

Tilausilmoitus. 

LUONNON YST AVA. ilmestyy v. 1922, kuten t a
hankin saakka , kuutena, vahintain 16-sivuisena nume
r na, joist a · 1 jaet aan kevatlukukaude11a, 2 syysluku
kaudella. Vuosikerran tilausmaksu on 1 5 rnarkkaa, ja 
laheteta~in ensimainen numero molemminr; u lisen edun 
kannalta jalkivaat in1uksella kaikille t ilaajille, n1yos ent i
sille, n1ikali he eivat sit a ennen le t ilauksest a kieltayty
neet. 

Kaikki Luonnon Yst avaan aiotut kirjoitukset ovat 
osoitettavat raiitoimittajalle, OS. H elsinki, Nervanderin
katu 11, tilaukset t oimitussihteerille, yliopp. A. I. 
Rainio'lle s. ulunkyla, jolla ·myos n saatavissa van
hoja vucsikertoja . 

Luonnonhistorian opettajia pyydetiUin joko itse tai 
oppilaittensa kautta paikkakunnallaan levittamaan Luon- . 
non YsHivaa ja keraamaan tilaajia. Mita laajemman 
lukijakunnan lehtemme saa, sita arvokkaan1maksi muo
dostuu sen sisalto. 

Tilausten keraajat saavat joka kuudennen tilaa
mansa vuosikerran ilmaiseksi. 

Helsingissa 21 p :na marrask. 192 1. 

T o i rrt i t u s. 

~-------·--------------------------------------------· 
Ku op io :1 921. Osakcyhtio Kuopion U usi K ir j ap aino. 
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