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William Nylander. 

A. A. Parvela. 

Viime tammikuun 3 p. oli merkkipaiva suomalaisen kas vi ~ 
tieteen historiassa, silla si lloin tuli kuluneeksi 100 vuotta suoma
laisen jakalatutkijan, Euroopan kuuluisuuden saavuttaneen William 
Nylanderin syntymasta. 

William. Nylander oli Oululaista kauppiassukua, jonka es i~i s a, 

tunnettu paikkakunnalla Saari~Simunan nime!Hi, kuoli Torniossa 
1715 ollessaan perheineen pakomatkalla Ruotsiin, minne han aikoi 
siirtya isonvihan levottomuuksilta turvaan. Eras jalkelaisista mai~ 

nitaan hovineuvokseksi. ja taman veli Kivi-Taneliksi. William 
Nylanderin van hem mat olivat kauppias ja raatimies Anders Ny
lander ja Margareta Magdalena fahlander. Samoin kuin van 
hempi veli, sittemmin etevana Jaakarina tunnettu fredrik Nylan
der, antautui Williamkin opinteille. Hanen suuret lu nnonlah~ 

jansa tulivat jo varhain nakyviin. Seitsemantoistavuotiaana han 
suoritti ylioppilastutkinnon, jonka jalkeen han ryhtyi opiskele
maan luonnontieteita, suunnaten harrastuksensa ensiksi hyonteis
tieteen alalle. Taman aineen opiskelua han luultavasti oli har
rastat1ut jo kouluaikanaan.; Filosofiankand idaattitutkinnon han 
suoritti v. 1844 korkeammilla arvosanoi lla kaikissa luonnontieteel
lisissa aineissa. Hanen henkisten kykyjen sa monipuolisuus il
meni siinakin, etta han oli ennattanyt harjoittaa luonnonti teille 
aivan vieraidenkin tieteiden opiskelua. Kandidaattitutkinnossa 
hanella oli nimittain korkein arvosana myoskin itamaisissa kielissa. 

Hyonteistieteellisia tutkimuksiaan varten han oli tehnyt lu
kuisia matkoja maan ri osissa. Naiden tutkimu sten tuloksena 
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oli tutkimus pohjoismaiden muurahaisista, ja on se, tekijansa nuo
ruudesta huolimatta, perustavaa laatua tiedoillemme mainituista 
hyonteisista, ja teki se tekij ansa tunnetuksi laajalti maamme rajo
jen ulkopuolellakin. ]o vuoden paasta julkaisi Nylander toi sen 
teoksen mehilaisista. Vhta ihmeteltava kuin lahjakkaisuutensa oli 
hanen tyokykynsakin. 

Ajan tavan mukaan jatkoi William Nylander maisteriksi tul
tuaan lukujaan Jaakariksi, joksi hanet vihittiinkin jo v. 1847, siis 
25-vuotiaana. Vuosina 1847- 49 toimi han maarayksien mukaan 
laakarina eri paikoissa, harjoittaen samalla kasvitieteelli sia tutki
muksiaan, julkaisten silta alalta useita Suomen kasviston tunte
mista seliWivia julkaisu ja. 

Kaytannollinen laakarintoimi ei lu onno lli s~stikaan mie llytt ~i

nyt miesta, joka oli tutkija ]umalan armosta. Pian han sen jat
tikin ryhtyen jatkamaan mieliaineensa, kasvitieteen, tutkimista, 
V. 1850 han Iahti Pariisiin. Matkan tarkoituksena oli osaksi val
mistautua kasvitieteen professoriksi. Taalla oli hanella tilai suus 
ldiyttaa hyvakseen sen ajan etevimpien tutkijain opetusta. Erityi
sesti kiintyi Nylander tutkimaan jakalia -kuului sain. jakalatutkijain 
opastamana. Hanelle ominaisella innollaan ryhtyi han tyohonsa 
talla verrattain vahan tutkitu lla tyomaalla, .ja tulokset olivat seka 
run saat etta hyvin monipuoli set. Han tutki Ran skan, Algerian 
ja Chilen jakalia ja val ilia muu'rahaisia. Aika kului . Nylanderi lta 
nopeasti uudessa isanmaassaan, Ranskassa. Tanne han pian 
juurtuikin ja yhteys kotimaan kanssa katkesi kokonaan . 

Suomessa askettain peru stettu kasvitieteen professorin virka 
odotti hoitajaansa. Vasta v. 1857 malttoi Nylander ·jattaa Rans
kan ja lahtea kotimaahan vaittelemaan professoriksi, mutta palasi 
heti Ranskaan takai sin. Tultuaan nimitetyksi professoriksi han 
kohta haki ja saikin vuodeksi virkavapautta ti eteellisten toiden 
lopettamista varten. • Syksylla 1858 astui Nylander virkaansa 
kasvitieteen professoriksi Suomen yliopistoon. 

Alotettuaan opetustoimensa ryhtyi han aineeseensa innostu 
neena pettajana kohottamaan hunningolle joutuneen kasvitieteen 
op tu sta. Han osasi herattaa innostusta opiskelevassa nuori
sossa. Oppilaittensa kanssa teki han usein retkia vapaaseen 
luontoon, ja talloin han juuri viritti ja lietsoi tieteelli stii henkea ja 
innostusta nuoreen ympari stoonsa. Opettajatoimensa ohella ehti 
Nylander suorittaa tiet elli sia tutkimuksiaankin. Uusia ti e t eelli s i ~1 
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julkaisuja ilmestyi alinomaan seka omassa maassa, etta ulko
mailla. Suornalaisen tieteen vahingoksi jai hanen vaikutuksensa 
kotimaassaan hyvin lyhytaikaiseksi. Syksylla 1863 jatti han ero
hakemuksen professorinvirasta ja jatti synnyinmaan sa ainiaaksi 
muuttaen asumaan Pariisiin. Tama oli Suomen yliopistolle mur
heensanoma. ,Niin voimakkaana herannyt harrastus maammc 
tutkimi seen ja tahan liittyvat tieteelliset pyrinnot menettivat Ny
landeri ssa sytytHijan sa ja alinomaisen tukensa; hanen poistumi
sensa kautta lamautui kerrassaan ja vuosikausiksi miltei kaikki 
toiminta nailla aloilla. Nylander oli korvaamaton." 

Vaikka Nylander on asunut suurimman osan toimintavuo
sistaan ulkomaalla, oli hanen vaikutuksensa maassamme kuten 
edellaolevasta naemme, hyvin suuri. Eras hanen entisia oppilai
taan kertoo. tasta loistavasta tiedemiehesta: ,Esitelmansa piti han 
ainakin lukuv. 1858- 59 aivan vapaasti; valai sten ainettaan reip
paasti komeasti suoritetuil la liitupiirustuksilla mustalla taululla. 
Sita kasvijarjestelmaa, jonka han oli itse ajatellut ja esittanyt, se
litti han kerrassaan asiallisesti ja poyhkeilematta, mutta vastoin 
tarkoitu sta huokui silloin esityksesta runollinen mielenkohous, 
lammin pohjavirta, joka osoitti kuinka kauniina ja kirkkaana tai 
deluomana kasvimaai lman rakenne juuri siina muodossa kuvas
tui hanelle. Olen usein ajatellut Nylanderin ihmeteltavaa voimaa 
hallita ihmisia aanellaan ja katseellaan, joka ehka paljosta mik
roskoopin kayttamisesta oli siirtynyt syvalle silmaan. ja seka 
katse etta aani ilmaisi aina seurustelussa meidan nuorukaisten 
kan ssa ysHivyytta, lempeytta, vakuuttavaa voimaa ja vakavuutta, 
hienosti vareillen surua, kenties vasymyksen vaikutuksesta." 

Vksityi selat:nan sa tahtoi Nylander kokonaan salata maa il ~ 
malta. .Sen ve~ran siita vain tiedettiin, etta han eli sangen vaati
mattomissa ulkonaisissa olosuhteissa. ,Nylander asui milloin 
siella, milloin taa lla Kruununhaassa", kertoo edellamainittu hanen 
oppilaansa, ,vaatimattomassa ylioppilaan huoneessa sanottiin, 
johon luultavastikaan i moni hanen tuttaviaan ohjannut kul
kuaan. Hanen elintapansa, tarpeensa ja tottumuksen sa olivat 
suurimmassa maarassa yksinkertaiset, liiankin yksinkertaiset 111 ista 
nuorista, jotka josku s iltasin tapasimme hanet jossakin pienessa 

' kauppapuodi ssa, missa han pienella hopearahalla osti sokeria ja 
totteron teeta, ja palttoon rintataskusta pullotti ruu suleipa tahi 
pieni ran skanleipa". 
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Kun Nylander syksy!Hi 1863 niin akkia muutti Parii siin, luul
tiin ensiksi, etta han oli siella saanut jonkun huomattavan toi
men. Niin ei kuitenkaan ollut asianlaita. Taalla niinkuin koti
maassaankin han vietti sangen vaatimatonta ja yksitoikkoista 
elamaa tyopoytan sa aaressa, asuen Pariisin laitaosissa. Hanen 
taloudellinen asemansa parani suuresti, kun han v. 1878 testa
menttasi arvokkaan jakalakokoelmansa, mita pidetaan maailman 
arvokkaimpana, Suomen yliopistolle, ja sai han tasta korvauk
seksi 1200 markan vuotuisen elakkeen. Mutta niukoista tulois
taan huolimatta han kuitenkin teki huomattavia saastoja. Suuri 
oli hammastys, kun vainajalla oli saastossa n. 70,000 markan 
suuruinen omaisuus. 

Ranskassa oli Nylander ahkerassa tyossa. Han kehittyi ai
kansa etevimmaksi jakalatutkijaksi, jolle tulvi jakalia maarattaviksi 
kaikilta ilmansuunnilta. 1870-luvulla han oli kunniansa kukku
loilla, silla han oli aikalaisistaan ainoa, joka kykeni hallitsemaan 
tata tieteen haaraa kokonaisuudessaan. Nylanderin tieteellisten 
julkaisujen Juku nousee n. 300. Useimmat niista han on kirjoit
tanut latinankielella, vahan ruotsin- ja ranskankielella. Suuren 
tieteelli sen tyon on han tehnyt maaratessaan toisten keraamia ja
kalia, mutta usein kerailijat itse julkaisivat keraystensa tulokset. 
Nylander on selittanyt tieteelle uusia jakalia suuremman maaran 
kuin kukaan muu. 

Luonteeltaan oli Nylander !divas ja riitaisuuteen taipuisa. 
Monasti han vastustajastaan kiivastuneena lausui . hyvin ivallisesti 
jopa halventavastikin. Vlevamielisena ei han koskaan ehdoin 
tahdoin menetellyt halpamielisesti. Toisaalta oli hanen samasta 
syysta vaikea noyrtyakin. Aluksi oli han kiintynyt Ranskaan ko
vasti - ranskalaiset oliva:t hanen mielestaan valistunein ja alyk
kain kansa, heidan . kielensa kaikkein hienoin -· mutta joutui pian 
riitaan useimpain sikalaisten jakalatutkijain kanssa. 

Rakkaus vanhaan kotimaahan ei koskaan taydellises1i sam
munut. Suomen l~onnonhi storialli s ia pyrkimyksia han seurasi 
suurella mielenkiinnolla. Kotimaakin puolestaan piti Nylanderia 
suuressa arvossa viimeiseen asti, ja hanta ,muistettiin korkeim
milla tarjona ol villa kunnianosoituksilla. Hanet kutsuttjin Socie
tas pro Fauna et Flora Fennican kunniapuheenjohtajaksi, Suo
men Tiedeseuran ja Suomen Maantieteelli sen Seuran kunniajase
neksi. V. 1897 promotsioonissa annettiin Nylanderill e filosofian 
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kunniatohtorin arvo. Muutamien ulkomaalai stenkin tieteellisten 
seurojen kunniajaseneksi hanet kutsuttiin. 

Maalisk. 29 p:na 1899 veti Nylander viimeisen henkayksensa 
kaukana synnyinmaastaan koyhasti sisustetu ssa majassaan tyo
poytansa aaressa suuressa maailmankaupung issa. Hautau s ta
pahtui muutamien paivien kuluttua. Vahan oli saattajia ja viela 
vahemman kukkia taman maailman kuulun tied em iehen hautajais
saatossa. 

Lopetamme kuvauksen taman nerokkaan Suomen pojan ela
masta seuraavilla prof. j. P. Norrlinin sanoilla: ,Korvaukseksi kai
kista karsimyksista ja kieltaymyksi,sta so i kohtalo Nylanderille 
kuitenkin sen onnen, etta han sai tyoskennella loppuun asti ja 
saavuttaa su urimman kunnian, mit a han elamalta oli pyytanyt: 
kaatumisen paikalleen uskollisena aseenkantajana . . Maailman kau
pungin suunnattomassa kuolintarhassa osoittaa nyt arvokas hau
tapatsas, kiitollisten kansalaisten pystyttamana, mi ssii tama mer
killinen mies Jepaa, ja viela pysyvaisempi muistomerkki hanelle 
varmaan pystytetaan aikakirjoihin. Kotimaassa on se lipunkanta
janpaikka, jonka Nylander v. 1863 jatti, tahan asti ollut taytta
matta, ja aikoja on kylla kuluva, ennenkuin meilla ilmestyy ha
nen vertaistansa seuraajaa." 

-···-
PiirteiUi kasvillisuudesta Runon 

lentohiekkakentilla. 

llm.ad Hildf 11. 

Viime kesana tein ,,ylimaaraiset1 amanuensin Carl Finnilan 1 

stipendiaattina tutkimusretken . Run on saarell e *). Matkan tarkoi
tuksena oli sikalais'en luurankoisfaunan, eritoten linnuston, tutki- . 
minen, mutta siina ohessa tein myoskin joukon floristisia ha
vaintoja. Etupaassa kiinnitin huomiota lentohiekkakasvistoon, 
joka on vallalla laajoilla aloifla saarella. Lienee kuitenkin syyta, 
ennenkuin tata kayn kasittelemaan, mainita muutamia y leisia ti -
toja saaresta ja sen luonnosta. 

") Matkatoverini oli veljeni, prof. Kaarlo Hilden, joka saa rella suo
ritti antropologisia mittaul<sia. 



Pi/rte/1)1 kr~s /Ji/1/suudesfa Runon /enfohiekkal<ent/1/a 

Runo (viroksi Ruhun saari ) sijaitsee yksinaisena ilman min
kaanlaista ymparoivaa saari stoa Riianlahden suulla juuri Latin 
maan ja Viron rajalla. Saare11 pituus on n. 5 km., leveys n. 3 
km. - Runo on tyypilli sta dyynimaisemaa, jossa keltainen lento
hiekka kaikkialla ja eritoten ran no ilia tulee nakyviin. Saaren kes
kustassa peittaa dyyneja ohut huumuskerros. Suurin piirtein kat-

va tot<. K: Hilden. 

Lentohiekkakentta nmuttum assa va rsin aiseksi metsaksi. 

soen viettaa maa idasta Janteen. Itaranta on verrattain korkea 
muodostaen paikotellen n. 6- 8 m. korkuisen dyyniterassin, jonka 
edessa leviaa heikosti aaltoileva lentohiekkakentta. Saaren kes
kustassa on ylin paikka, liaubierre,. jonka korkeus merenpinnasta 
on 21 ,s m. Vuoriperu sta, jonka muodostaa devoniJ1en hiekka
kivi, tulee vain pari ssa kohden nakyviin. Lantinen osa saat·ta, 
jossa viljelykset sijaitsevat, on laajaa, matalaa tasannetta; itainen 
osa saarta on sensijaan kauniin mantymetsan peitossa. 

Huolimatta merelli s sUi asemastaan vallitsee Run ossa kui
tenkin verrattain mantereinen ilmasto, riippu en tietenkin suuren 
ita-europalaisen mantereen laheisyydesta; kesat ovat Ja~pimi a, tal 
vet useinkin varsin kylmia. Sademaara on 500- 700 mrn. vu -
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dessa. Edellytykset kasvilli suuden k hitykselle ovat nain allen 
varsin hyvat; ja kuitenkin taytyy kasvilli suutta pittm vcrrattain 
yksitoikkoisena ja lajikoyhana. Tahan ovat syyna etu paiissa ste
rili lentohiekka, ja sitapaitsi saaren eristetty asema (eUii syys Hihim
paan paikkaan Saarenmaalle on n. 7 pk.) ja vahapMoincn pinta-ala. 

Kauniimmat lentohiekkakentat tapaamme saaren iUi-rannik lla. 
Lahinna rantaa ovat ne aivan kasvilli suutta vai lla. Rannoille 
ajautuneiden 1-!tcus-levien lahoutumisen kautta syntyy kuitenkin 
vahitellen ohut huumuskerros, jossa ensimaiset kasvit voivat tulia 
toimeen. Siella taalla harvakseen tapaa naet seuraavat Jajit: 

Festuca rubra Sedutn acre 
Cakile maritima Aster tripolium (harv.) 
Atni;lex hastata Senecio vulgaris. 
Vahitellen siirtyessamme rannasta saa~·en kesku staan pam 

kay kasvillisuus laji - ja yksilorikkaammaksi; edellisten IaJien ·Ii sak 
esiintyy jo seuraavia lajeja: 

J(oeleria cristata Po!ygonum lapathijolillm 
Viola g lauca Ammodenia pep!oides 
Salsola kali Oalitllll verum. 

Seuraavassa kasvivyohykkeessa ovat jo ensinmainitut lajit 
havinneet kokonaan ja viimeksimainittujakin esiintyy harvaksecn; 
niiden sijaan on tullut uusia tulokkaita ja yksilolukumaara on 
noussut: 

Carex · Ooudenoughii 
Urtica d ioica 
Erodium cicatarium 
Potentilla anserina' 

Cynoglossum ojficinale 
Cirsium arvense 
Matricaria inodora (harv.) 
Tussilago jar/ara. 

Viimeisina valtaavat jalan sijaa lentohiekkakentalla: 

Carex arnzaria Festuca sabulosa. 

Samalla es iintyy myoskin ensimainen sammal 

Orimmia canescens, 

joka siella taalla muodostaa pienia yhtenai sia laiskiiL 
Lopulta tapaam me myos ensim ~iis t puut ja pen saat: matalia 

maahan painautuneita mantyja ja katajia, ja niin muuttuvat lento
hiekkakentat vahitellen varsinaiseksi m tsaksi, jossa vallit sevana 
puulajina on manty, ja joka paikotellen melkein lapipaasematto
man ~i l ev i a~i yli saaren koko itbipuolcn. 
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H. Chr. C. Mortensen t. 
Lintujen rengasmerkinn an keksija, Hans Christian Cornelius 

Mortensen on kuollut Viborgissa Tanskassa 7. VI. 1921. Han 
ali syntynyt 27. VIII. 1856. Toimi Viborgin katedralikoulun y li ~ 

opettajana kolme vuosikymmenta. 
V. 1899 han alkoi lintujen mer

kintakokeen sa aluminiumirenkailla ja 
jatkoi sita innolla kuolemaansa asti. . 
Muutamien muiden lintumiesten avulla 
han sai merkityksi Tanskassa kaik
kiaan 6000 lin tua. Hanen keksimal
Iaan tavalla on ulkomailla merkitty hy
van joukon yli 100,000 lintua. Eipa 
siis ole ihmettelemista, etta tuskin ke
nenkaan muun Tanskan lintujentutki ~ 

jan nimi on ol lut tieteelli sessa maail 
massa niin tunnettu ku in Mortensenin. 

H. Cht. C. Mortensen Tyonsa tulokset on . julaistu useina 
pienempina teoksina, joista mainitta

koon: ,Fra Ringmaerkningss t~ltionen i Viborg" (Dan sk orn. For. 
Tidskrift 1911 - 1912) ja , Maerkede Starke" (Ibid. 1920- 1921). 
Varsinkin viimeksimainittu kiinnittaa huomiota puoleensa niiden 
tulosten kautta, jotka M. on saanut tan skalaisten kattohaikarain 
merkit semisella ja joista kay hyvin selville haikarain muuttoreitti 
Europasta Afrikan etelaisimpiin osiin. Kaikkiaan merkittiin yli 
1500 haikaraa, joiden matkoista tuli tietoja 55:sta. On erinomai ~ 

sen mielenkiintoista lukea niista, erittainkin kaukaisilla mailla 
ammutui sta yks iloisUi; jokainen kertomus on kuin pieni romaani! 

E. W.S. 

----···---
Pienii tietoja. 

Kansanomaisia kasvinnimHi Tyrnavalta, Muhokselta ja Kempe
leesta. Oppikoulujemme oppilaille, jotka siirtyvat IV:Ita V:lle luo
kalle sopii - koska viimeista kesaa ,viralli sena" luonnonhisto
rialli sena kesatyonaan kasveja kedHivat -- mi lestani suositella 
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vapaaehtoiseksi tyoksi suomalaisten kasvinnimien kerailemista 
kotipaikkakunnallaan. Onhan heilla silloin jo melkoinen kasvin
tuntemu s, koska viidesluokkalaisen kasviston tulee sisaltaa va
hintain 200 eri lajia. Ja useinhan oppilaitten joukossa on joku 
aivan erikoisesti kasvien tutkimiseen ja kokoilemiseen innostunut, 
joka on kartuttanut kasvistonsa useampiakin' satoja lajeja kasitta
vaksi. Sellaiset oppilaat luullakseni mielellaan ryhtyvat kansan 
kayttamia kasvinnimia kerailemaan, kun opettaja heita siihen kan
nustaa. - Viime kevatlukukauden lopulla kehoitin muutamia -
kasvinsa hyvin tuntevia - oppilaitani Oulun yhteislyseossa ryh
tymaan tallaiseen nimien kerailytyohon, ja allaoleva luettelo onkin 
V:nnen luokan oppilaitten He/mi Markkulau. Maiju Matturin, 
Impi Paasosen ,ja Ilia Puupposen antamien tiedonantojen mu
kaan laadittu. Tyrnavalta ovat nimia keranneet Helmi Markkula 
ja lmpi Paasonen, Muhqkselta lrja Puupponen ja Kempeleesta 
Maiju Matturi. Kesalla 1919 ollessani Tyrnavalla merkitsin myos
kin itse useita nimia muistiin. 

Achillea millelolium = Pietarinkukka (Tyrn., ·M uhos, Kempele), 
Acroclinium roseum ja Ammobium alatum = lkikukka (Tyrnava), 
Aera caespitosa = Silkkiheina (Kemp.), Andromeda polifolia == 
Punanen suokanerva (Tyrn.), Ang·elica silvestris = Putki (Tyrn.), 
Alopecurus pratensis = Alopekuuri (Tyrn.), Antennaria dioeca = 
Kissankapala (T., M., K.), Anthriscus silvestris · Koiranputki (Mu
hos), Arctostaphylus uva ursi = Sianmarja (Kemp.), Artemisia 
vulgaris = Mali (Tyrn.), Bellis perennis = Pelii si (Tyrn.), Betula 
nana = Vaivaskoivu (Tyrn., Muhos), B. verrucosa = Rauvus
koivu, Riippakoivu (T.), Calluna vulgaris o··= Kanerva, Kangas
kanerva (T., M., K.), Campanula rotund. =.:: Kurenkello (Tyrnava) 
Centaurea cyanus ==--= Rukiinkukka (T.), Chenopodium album =----= 

Saviheina (T., M.), Cirsium arvense =-..:o Kaarmeenputki (T.), C. he
terophyllum =~ ·rensseliheina (Tyrn.), Pensselikukka (Kemp.), Cor
nus suecica =-~= Sianmarja (T.), Kananlotti (K., M.), Cochlearia ar
moracia =--= Piparuutti (T.), Elymus arenarius == Merikaura (Kemp.), 
Empetrum nignmz ·= Varesraakku (Kemp.), Epilobium aug·ustijol. 
== Tulikukka (Tyrn.), Equisetum arvense ,..,._~ Karvakorte (Tyrnava), 
E. fluviatile == Aromustapaa (Tyrn.), Oaleopsis speciosa ja O. tet
ra/lit =·= Mukluvainen (Tyrn.), }uncus ejjusus ja j. filiformis :-= 

Arpaheina (Muhos, Kemp.), Ledum palustre =-= Kanerva, Rame
kanerva (Tyrn.), Lilium bulbiferum =• Keisarin ruunu (Tyrn.), Lych
nis rubra =--= Tervakukka (Tyrn.), Lycopodium annotinum = Ha
rakanhousut (Tyrn.), Matricaria discoidea = Saunakukka (Tyrn.), 
M. inodora ~ Auringonkukka (Tyrn.), Mentha arvensis = Myntti 
(Tyrn., Kemp.), Myosotis intermedia :=--= Elokaunokki (Tyrn.), Ne
moplzila insignis = Emannanpeili (Tyrn.), Papaver sp. -=-~ Valmu 
(T., M., K.), Phragmites communis :7= Ryti (Kemp.)~ Picea excelsa 
== Kuusi (T., M., K.), Pinus silvestris ,_- Manty (T., M., K.), Pq-
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lyg-olllllll convolvulus Juoru (Mullos), Po!ysticlwm fi!ix mas 
Kuolemankoura (T.), Primula sibirica c Rantakukka (Kemp.), 
Ranunculus acer - Harakankukka (T.), Keltakukka (K.), Rlzinanf
flus major ja R. minor c·- Kukkaroheina (T., M.), Ribes nigrum =--

Hepohiessana (Tyrn.), Rosa cinnamomea ja R. glauca =- Orjan
tappura (Tyrn., Muhos), Rubus arcficus "- Mesikki, Mesikka (T.), 
R. chamaemorus --'= Hilla (Kemp.), R. idaeus =--= Vaarain (Kemp.), 
Rumex acetosa ja R. acefosella - Suolaheina (Tyrn.), R. dome
sfiCLts -" Tuliheina (Tyrn.), Solanum fuberosum ~;__; Pottu, Peruna 
(T., M., K.), Sperl!llla arvensis = Tervaheina (M.), Stellaria media 
~ Vesimaltta (T., M.), Maltta (Kemp.), Syringa sp. - Syreeni (T.), 
Taraxacum ojjic. Myrkkykukka, Matokukka (Kemp.), Trientalis 
europaea Tahtikukka (Kemp.), Trifolium pratense Puna-apila 
(T., M., K.), T. repens Valkopaula (T., M., K.), Trollius euro
paeus juhannuskukka (T., M., K.), Ulmaria pentapetala _;- An
gervo (Tyrn.), Urtica dioeca - Polttiainen (Kemp.), Vaccinium 
vitis idaea Puola, Puolanmarja, Puolu kka (T., M., K.), Vicia 
cracca Hiirenherne (T., M.), Viola palustris - Sin ivuokko (K.), 
Vaccinium oxycoccus Karpalo (T.), V.myrtillus M ustikka (T., M., K.) 

Kaarlo Metsavainio. 

Morus alba tatarica ja silkinviljelys Suomessa. Otsakkeessa 
mainittu Morus-muoto on valkean mulperipuun pensasmainen 
muunnos, jonka lehdet hyvin sopivat silkkiaistoukan ravinnoksi. 
Tata iUi-aasialaista pensasta on hyvalla menestyksella viljelty 
ainakin Tanskassa. 

Tassa maassa tyoskentelee 1900 perustettu Tanskan silkin
viljelysseura, jolla Vriedsloselillen luona 1919 oli 2,300 si lkkiais
pensasta kasittava taimisto. Taman lehtisadolla kasvatettiin 120,000 
kotelokoppaa, joiden yhteenlaskettu arvo arvioitiin 1,300 kruu
nuksi. ja ,Umschau" aikakauslehti (n:o 31, 1920), josta yllaole
vat tiedot ovat peraisin, kertoo yk ityisten silkinvi ljelijain sadon 
nousseen n. 1/3:aan seuran sadosta. Namahan ovat jo merkilli
sia tuloksia niinkin pohjoisessa maassa kuin Tanskassa. Kai
kessa hiljai suudessa on Suomessakin yritetty silkinviljelyksell a 
kokeilla. Ehka ovat jotkut lukijoista jo ennenkin tienneet, etta 
lehtori Kurt Envald Kuopiossa, kuten hanen kirjoituksensa L. Y:n 
6:nnessa n:ssa 1921 osoittaa, oli saanut sangen hyvia tuloksia 
silkkikokonkien kasvatuksessa. Toukkansa han kuitenkin ruokki 
enimmakseen mu stanjuuren ja salaatin lehdilla, ja niin oli kokei
den pakostakin pysyttava verrattain pienessa mittakaavassa. Eipa 
ihrne siis, etta hanessa herasi halu viljella otsakkeessa mainittua 
mulperipensasta paastakseen tyoskentelemaan suuremmassa mit
takaavassa. Miten lehtori Envaldin mulperin viljelyskokeet ovat 
menestyneet, en varmuudella tieda, mutta selostan Hissa omia 
v~ihia kokemuksian i. 
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Ellen aivan vaann muista, sain syksylHi 1913 lehtori Envald
ilta Morus tatarican siemenia mitka han puolestaan oli saanut 
Koopenhaminan kasvitieteelli sesta puutarhasta. Siemenet kylvin 
seuraavana kevattalvena ruukkoihin, jotka asetettiin Lepaan puu
tarhaopiston kasvihuoneisiin. ldattamalla sainkin kymmenkunnan 
taimia, jotka kesan alussa 191 4 istutettiin tavalliseen puutarha
penkkiin. Siella ne nakyivat viihtyvan koko hyvin, kestivat, lu 
men alia kun olivat, ankarat talvet 191 5- 16 ja 1916- 17 ja tyon
sivat seuraavina kesina miltei 40 cm:n pituisia vuosiversoja. 
Nama kuitenkaan eivat olleet kestavia. Niista seuraavina talvina 
aina paleltuivat lumen ylapuolelle jaaneet latvat, toisinaan versot 
kokonaankin kuivuivat seuraavana kesana. Kun kevaalla 1919 
muutin pois Lepaalta, oli siella vi ela suurin osa pikku pensaita 
elossa n. 60 - 75 em pituisina. Syysta etta vuosiversot niin 
saannolli ses ti latvapuolistaan paleltuivat, olivat pensaat haaroittu
neet tavattoman tih eiksi ja terveiden vuosiversojen valissa oli 
runsaasti kuivuneita ja kuolleita. Kolme pen saista lahetettiin myos 
Helsinkiin botaaniseen puutarhaan, mutta mikali huomasin ke
salla 1921 , eivat ne siella juuri paremmin olleet menestyneet. 
Lienee sii s jotakuinkin varmaa, ettei mulperi-laji kesta EteHi-Suo
men ilmastoa, saati sitten maamme pohjoisosissa, eika meidan 
maassamme niin allen myosk~Hin olisi siihen perustuvaa silkin 
viljelysmahdollisuutta. 

}. A. Vv'fcksell. 

Kilkin (/dothea entollzoll L) esiintyminen Pohjanlahden 
pohjoisosissa. Taman elainmaantieteelli sesti mielenkiintoisen iso
podin esiintymisesta mei!Hi annetaan tietoja asken ilmestyne ssa 
Societas pro fauna et flora fennica'n M eddelanden 45 (191 8-
1919) olevassa Hellen'in ja Ehrstrom'in kirjoituksessa ,Zur Kennt
niss der Isopoden-Fauna finland s". Perustuen virheelliseen 
esitykseen Osc. Nordqvist'in kirjoituksesta (Meddelanden 17, 
1890- 1891) mainitaan lajin pohjoisimpana loytopaikkana ,Vxpila" 
Kokkolan luana, kun pitaisi olla Vkskivi lahella Kemia Simon 
edustalla. 

Tama virh eellinen pohjoisimman esiintyrnispaikan maininta 
antoi minulle aihetta tiedustaa kilkin loytymista Pohjanlahden 
pohjoisosissa. Raah en luona olen sen hyvin yleisena tavannut 
meres sa ja tunnetaan se siella nime!Hi rn e rit a i. Maist. K. 0. 
Reinila ilmoittaa sen Haukiputaalla olevan yleisen ja sen nirnena 
siella k a a s k a in e n. Kuivaniemessa, Simossa ja Kemissa on se 
mai st. V. Rasasen ilmoituksen mukaan hyvin ylein n ja kayt HUin 
siita nimitysta k a ask h a in e n. 

Nama tiedot varmentanevat kilkin todella yleisena esi intyvan 
koko Pohjanlahdessa. Toivottava olisi saada siita spriissa tai 
formaliinissa sailytettyja naytteita Helsingin yliopiston kokoelmiin 
sek ~i Pohjanlahden pc hjoisosista etta e t e l amp~Uil<i n. Varsin toiv t-
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ava olisi saada naytteita Laatokasta, missa se eraan vanhemman 
venataisen tiedonannon mukaan on tavattu; yliopiston kokoel 
missa ei yhtaan naytetta sielta ole olemassa. 

Yt:/o Vuorentaus. 

Muutamia tietoja Pohjanlahden pohjoisosan kalastosta. Pohjan
lahden etelaosassa tavattavi sta merikaloista monet levenemises
saan pohjoiseen pain pysahtyvat Merenkurkun etelapuolella ja 
ainoastaan muutamat ulottavat esiintymisensa pohjoisemmas, 
toiset niistakin ollen harvinaisia . Pohjanlahden pohjoisosissa. 
Veden vahainen suolapitoisuus ja ravintokoyhyys lienevat vai
kuttavat tekijat merikalojen levenimi selle pohjoista kohden. Tay
dentamaan ,Suomen Iuurankoisissa" annettuja tietoja eraiden 
merikalojen esiintymisesta Pohjanlahden pohjoisosissa esitetaan 
seuraavat tiedot: 

Vi I u k a I a Cyclopteras lampas. Saadaan harvoin Raahen 
luona. Maist. K. 0. Reinila ilmoittaa kirjeessa 14. VIII. 1921 sen 
olevan Haukiputaalla tunnetun ja myos itse kerran siella saaneensa. 
Simon Maksniemessa on se maist. V. Rasasen 14. VIII. 1921 
tekeman ilmoituksen mukaan kerran saatu. 

K i vi n i I k k a (Zoarces viviparus). On verrattain yleinen 
Raahen luona ja tunnetaan nime!Hi elaska. Siikajoen Tauvonnie
mella saatiin se esim. 15. VI. 1911 ja kalastajien tiedonantojen 
mukaan on saatu siella aina joka kesa muutarr'lia kappaleita. 
Kalaa pidetaan myrkyllisena ja heitetaan pyydyksista mereen. 
Hailuodossa tunnetaan se myos. Haukiputaalla maist. K. 0. 
Reinilan mukaan saadaan myos usein ja kaytetaan nimitysta seluska. 
Simossa maist. V. Rasasen ilmoituksen mukaan saadaan harvoin. 

T u r s k a (Gadus nzorrlzua). Oulun torilla oli 26. V. 1919 
myytavana Kellen edustalla merirysas ta saatu turska, minka pituus oli 
79 em ja painoi 4 kgr. Myyja ei kalaa tuntenut, piti sita kuhana ja vaati 
5 mk kilolta. Haukiputaalla maist. K. 0. Reinilan mukaan kuulu
taan turskaa joskus saatavan. Pohjoisempaa ei tiettavasti tunneta. 

T a v a II i n en k am p e I a (Pleuronectus jlesus). Siikajoen 
TauvonniemelHi mainitsee talollinen A. Hirvuskari kampelaa saata
van joka kesa joitakin kappaleita. v. 1919 saatiin 3. Hailuodossa 
saatiin kesalla 1905. 

Pie n em pi t u u I en k a I a (Ammodytes tobianus). Maist. 
V. Rasanen mainitsee kirjeessa 14. VIII. 1921 sen harvoin saaduksi 
viime vuosina Simossa. Haukiputaalla ja Raahen luona ei sita 
varmuudella tunneta. v ... ,_, t 

r IJO v uoren .a us. 

Uusi peltovariksen (Corvusjrugilegus L) pesfmfspaikka maassam
me. Vii me juhannuksen tienoilla (v. 1921) nain Orismalan rautatie
aseman luona lsossakyrossa pari peltovarista. Muutamia paivia myo
hemmin kavin uudelleen samoilla paikoilla ottamassa linnuista tar
kempaa selkoa. Talloin loysin lintuja vieHi enemmankin. 
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Eraassa peltojen keskella olevassa mantymetsikossa n. 3/4 km. 
mainitulta rautatieasemalta olivat peltovaristen pesat. Laskin niita 
n. 30- 40 m. Hipimittaiselta alueelta 16 kpl.; pesaluku sam as sa 
puussa oli enintain 3. Muutamat peltovarikset kaartelivat korke
alla ilmassa metsikon ylapuolella, niin kauan kuin paikalla viivyin. , 
Uiheisilla pelloilla ja niityilla nain lintuja n. 25- lukuisessa parvessa. 

Paikkakuntalaisten tietojen mukaan ovat peltovarikset saapu
neet seudulle jo v. 1913. 

Tahan asti tunnettu pohjoisin yhteiskunta maassamme lienee 
Kokemaenjoen laaksossa. 

Paavo Nederstrom. 

lslannin merikotkat ja jahtihaukat rauhoitettu. jo v. 1913 
annettu laki maarasi lslannin harvalukuisiksi kayneet merikotkat 
rauhoitetuiksi viideksi vuodeksi eli v:een 1919. Rauhoitusmaarays 
tuli sittemmin uusituksi v:een 1940, mutta samalla -rauhoitettiin 
jahtihaukka v:een 1930. Merikotkan vahentymista osoittivat seu
raavat numerot, jotka ilmaisevat pesiviii pareja: v. 1890 oli luku
maara 41, 1900 - 24, 1910 - 11 ja 1920 - 3! Viimeksimai 
nittuna vuonna huomattuja yksiloita oli 18. lslannin luoteisosissa 
ovat ainoat nykyaan tunnetut pesimispaikat, Snaefellsnes-, Barda
strandar: ja lsafjardar-kunnissa (Syssel). 

Paaasiallisin syy merikotkien suureen vahentymi seen on myrkky, 
jota on kettujen tappamisek~ i kaytetty. Mutta nykyaan on myr
kyn kayttamisesta suureksi osaksi luovuttu, koska on huomattu 
kettujen tulleen niin oveliksi, etteivat koske myrkkypaloihin, joita 
on _r iekkoihin asetettu! On hyvin luultavaa etta ketunmyrkyn 
kaytto kielletaan. 

Kuinkahan monta maa- ja merikotkaa Suomessa viela pesii ? 
Varsinkaan jalkimmaisia ei liene monta. Milloinkahan meil!a paas
Uian niin pitkalle, etta saadaan nama, samoin kuin monet muut
kin luonnonmuistomerkit rauhoitetuiksi? 

E. W. S. 

···-
Kokouksia. 

Suom alaisen EUiin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon kokouk-
. sessa 15 p. lokalwuta 1921 esitti toht. Einar Fieandt muutamia nakokohtia 
ihmisentyt~lisprobleemasta. Puhuja huomautti altt ssa, etta han joitakuita vu sia 
sitten oli tutkinut kie lenalushermoa (Nervus hypoglossus) nisakldi il la, kummin
l<aan kayWimliWi ainestoansa ihmisen polveutumiskysymysta valaistakseen. 
Sattumalta sa i han kumminkin kasiinsa prof. Baudoivin de Courtenay'n teak
sen ,Vermenschlihung der Sprachc", joka l<i eliti etce lli se l1ii l<annnlta kasitteli 
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mainittua problee maa ja jossa puhuj a loysi hammasty ttavan samanka lta isuud en 
omi en l<okemustensa kanssa vertail evan anatomian alalta. N~iin a llen paa tti 
han tiissa valaistuksessa uud ell een lapikayda aineistonsa koettaakseen uu sill a 
nakokohdill a puolestaan selvittaa ihmisentymisprobleeman salaisuutta. Puhuja 
hu omautti, etta kadellisilla todell a on alkuperainen ldisimu odostu s, jotavastoin 
muill a nisak l<ii ill i1 vastaava elin on eril aistnnu t ja tyyppimuodoltaan muuttunu t. 
Toiselta puolen on kadellisten lihaskieli sangen kehittynyt. Siih en on virrannut 
takaapain lihasa in eksia niin etta se on tehostunut anatomisesti sangen moni
mutkaiseksi elimeksi, va ikka se toiminnaltaan ei ole suinkaan niin va hva eik bi 
niin , tehoisa'' kuin monen muun nisakkaan kieli . Tama omituisuu s riippuu 
puhujan mielestii vuorosuhteesta etu-ul ottim en ja ki elen vii li!Hi. Molemm at 
voivat rakenn elaatunsa mukaisesti ottaa osaa ravinnon ottamiseen Jos kas i 
ottaa taman toim en eri koistehtavakseen, niin ki eli jaa kehityksessii entise ll een, 
mutta jos ldsi mukautuu erikoistehtavia suorittamaan, silloin kieli ravinnon
ottamiselimena erilaistuu si ten, etta se mu odoltaankin suuresti muuttuu. Nain 
a ll en ei elii in , jonka kasi on mu odostunut kapaliiksi, kavioksi, melomiselimeksi 
j. n. e., vo i saastaa ldeleltaa n eriko istointa : ravinn on ottamista. Tall ainen kieli 
ei koskaan voi kehittya puhe-elimeksi , ja puhe-elim en kehittyminen on ensim
main en ehto ihmisentymiseen. Senvuoksi ainoastaan se haara, jossa ldisi on 
sailynyt alkuperii isimpana, tarttumiseen taitav impana, voi ihmisentyii, koska 
vaan siinii kieli toiminnassaan suurimman alkuperii isyytensa sailyttaneena ja 
samalla rikkaimmin lihastun eena on voinut kehittya puhe-elimeksi_. Puhuja 
arveli sii s, etta ihmisentymisen syv in syy on etsittava kaden ja ki elen kiin
teassa vuorovaikutuksessa; ja kiis i on enn e n k~ikkea ollut se, jonka avulla ihminen 
on oppinu t kas ittiimaan ja kiis ittelemaiin ulkolu ontoa ja jonka kautta ihminen 
on heriinnyt eHiimen vaistopimeydes tii jii rkivaloon. 

Yliopp. H. Roivainen piti esitelmiin kasvitieteell ises ta retkesHi Luttojoen 
seuduill a Petsamon alticen etelaosissa, puhuen erikoisesti kulttuurin aikaan
saamista kasvistomuutoksista siell a. Sikii Hiin en alkuperainen korpikul ttuuri ei 
luonn ollisestikaa n ole aih euttanut sumempia kasv isiirtymisiii . Kulttuuri kasvu
paikkoja ovat tukkipirtit, kolttain asunnot (sekii vetopolut). Ensiksimainitui lla 
tavataan enimmiikseen ·itaisHi tulokkaita, mutta myos lajeja, jotka luultavimmin 
epiied ullisten muuttoteiden vuoksi eivat ole l<ye nn eet alu eell e ilman ihmise n 
apua siirtymaiin. Kolttain asunnot (j a vetopolut) ovat tarjonn eet uu sia kasvu
paikkoja etupiiassa tava llises ti luonnonvaraisina kasvavil le lajeille. 

Herra Y. Vuorentaus teki sell<aa kilkin (ldot!zea entomon) seka muutamien 
ka lalajien esiintymisesta Pohjanlahd en pohj oisosassa. (Julkaistaan kokonai-
suudessaan to isessa paikassa lehtea). - Maisteri K. J. Valle kertoi loyhineensa 
rantaneulan (Cobitis taenia) Ku okkajarvestii Sortava lan pitajassa lito raa li -alu ee l t<~, 
n. 1112 m: n syvyydesta seka teki selkoa lajin levenemisesta Suomessa. -
Yliopp. I. Hiden kertoi loyHineensii v. 1921 Sakkulasta Suom ell e uud en seka
sikion : Anthemis arvensis x tinctoria. Muoto oli esiintynyt kantalajien seassa. 
Paiitettiin lahj oittaa Turun Suomalaise lle Yliopistoll e kaikki seurall e Hi han 
saakka kertyneet elain - ja kasvitieteelliset kokoelm at. - Yliopp. Kurt Abt
va in ajan omaisten puoles ta ilmoitettiin , etta he tul evat seman kautta lahjoitta
ma'lll main itull e yliopistoll e hii nen luonn onti eteelliset kokoe lmansa jn ldrjas-
1onsa . - Uudeksi jaseneks i va littiin yli opp. Paavo Simola. 
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Suomalaisen EHiin- ja l(asvitieteellisen Seuran Va naman kokouk
sessa 19. XI. 1921 piti kalastu sneuvos E. Hel!el'aam lukuisten va lokuvien 
va lai seman esi telman merikalastuksesta Petsamossa selostell en eri kalalaj ien 
esiintymista seudull a sekii eril aisia kiiytannossii olevia pyyntitapoja. - Maisteri 
Vaino l(rohn selosti niiHi eri periaatteita, joiden avull a mikroskooppia on 
aikojen kulu essa kehitetty yh ~i su urempaan suurennuskykyyn ja tarkkuuteen, 
ldinnittiien huomiotci etenkin viimeisiin saavutuksiin valaistuslinss ien ja ultra
mil<roskoopin aloilla. N[ihtiivina oli myos eri tyylisiii mikroskooppeja tii r
keimpine apulaittein een, jotta voitaisiin saada ldsitys nykyisen mi l<roskoopi n 
monipuoli suud esia ja tarjoamista tyoskentelymahdollisuuksista. 

Paatettiin siirtaa ,Luonnon Ystavan" painatus v:n 1922 alu sta Kuopiosia 
tal<a isin Helsinkiin tai mahdollisimman lii hell e sita. Lehd en tilau shinta maa
rattiin edell eenkin 15 mk:ksi. 

Uusiksi jaseniksi va littiin ylioppil aat Arvi Huuskonen, Holg-e r Klings tedt 
ja Vaino Yare. 

Kokouksessa lahjoitti toht. K. E. Kivirikko seurall e hiimiila isesta visa
koivu sta tekcm a n s~i kauniin puh eenj ohtajan-nuij an. - Puheenjohtaja prof. J. I. 
Liro kiitti seman ja omasta puolestaan toht. Kivirikkoa Histii arvokkaas_ta l:lh
jasta. 

Kokouksessa 10. XII. 1921 piti kalas tu sneuvos E. Hdlevaara esitelrn iin 
kayUinnoll is-tieteellisesta meritutkimu ksesta kiinnittiien erikoista hu omiota niihin 
suuriarvoisiin saavutuksiin , joihin 011 paasty viime aikoina tallii alali a cri mai ssa, 
varsinkin Tanskassa ja Norjassa. 

Maist. K. J. Valle naytti kuvia ja herbaariokappaleita lummelaje istammc 
scldi esitti niid en paatuntomerkit ja levenemi sen paapiirteet. Sitten han kertoi 
eri osissa maata useina vuosina tekemistaa11 hava 1111 oista lummelajien esiin ty
misestii eri vesissii, josta ldivi m. m. ilmi, etta kaikki kolme laj iamme voivat 
es iintyii sama~sa jarvessii ja etta laji Nymphaea alba, jota 011 pidetty muita 
harvin aisempana, ei monin paikoin ollutkaan niin harvinain e11. Lopuksi es ittiijii 
kehoitti vanamolaisia l<iinnittan.t aa11 enti sta enemm an huom iota lummelajei
himme ja tekemaa n 11iista havaintoja seka kokoomaan niita mahcl ollisimman 
mon es ta jarvesUi . Han ehdotti myos, etta jolm vanamolain en ottais i lttmpei
den es iintymisen erikoistutkimu saiheeks i. 

Yliopp. llmari H idin niiytti seurall e va lokuvat kahdesta kuu sen (Picea 
rxcelsa) lu suksesta. Toisen niista, I. viminalis Cas p., oli es ittaja nah nyt v. 1911 
Lohjalla Suur-Teutari11 kartanon luana, missa se edell een kasvaa sa rnoin !min 
laheisyy dessa toin en pi enempi samanlainen toht. Edv. Reinin ilmoitul<sen mtl 
kaan. Kute11 kuvastakin naky i, on edellin en sumi puu, mik~i on nmsasoksa i
nen, myosl<in rttngon yHiosassa, alemmat ol<sat ovat vaakasnoria tai keski
osassaan maata kohti taipuneita; naistii lahtevat ltaarat ovat hyv i11 lu kuisia, 
useampia metrejii pitlda, melkein haarattomia ja suoraan alaspain riippu via. 
Neu laset ovat ase ttun eet enimmakseen ympari kasvaim en . --- Toinen kuva 
esitti kaarm eku usta, I. virgata Casp., jo11ka herra Vaino Niemi oli tavannu t 
LempiiaHissa, Lastu sten kartanon maa lla ja ikuistuttanut sen. 

Ma ist. Vai no l(rohn kertoili eri aiko ina cs itety istii ldi ityksislii ,Gc11erat io 
spontanea' n" mahd olli suud csta. 
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Maisteri J. A. Wecllsell jatti Vanamo-seuran kirj astoon iisken ilm cstvnecn 
kolmannenl painoksen prof. Fr. Elfvingin ,Kasvitieteen oppikirj aa", joka n:o 
S:na kuu luu ,,Vanaman Kirjojen" sarjaan ja on Kustannus Oy. Kirjan kus
tantama. Teos on 476 sivun laajuinen. Suomalaisen kasikirjoituksen on Io
pulliseen painokuntoon saattanut ja ko rjausl11 vtm hoitanut maist. Wecksell. 

Uusiksi jaseniksi valittiin ylioppilaat Elsa Anni Melander ja Kaarlo Kivi 
rikko. 

Paatettiin ryhtya hankkimaan seurall e valokuvakokoelmaa kaikista seuran 
e11tisisUi ja nyl<yisista jasenista. Kuvien keraajaksi valittiin maist. Vaino J(rolln, 
joille jasen iii seldi vainajien omaisia pyydetaan hyvantahtoisesti cnsi tilassa 
IaheWimiiiin kuvat osoitteella It. Kaivopuisto 19, Helsinki. Lausuttiin toivomus, 
etta vastaisuudessa jo uu sia jasenia ehdotettaessa jatettaisiin heidan valok lt 
vansa seuran kokoelmaan. 

-- -·. ·--
Kirjallisuutta. 

Kairosta Niilin latvoille. Nuori suomalainen luonnontieteilija Viiinii 
Prldwla Iahti pari vuotta ennen sotaa Sisa-Afri kkaan ti eteellise ll e seikkailu
matkall e, tutldmaan etenkin lintuja, m. m. meidan muuttolintuj emm e talvioloja. 
Sodan johdosta jai han Sudaniin 8 vuodeksi, paasten harjoittamaan tutkimuksia 
Khartumin suuressa Cordon Collegessa ja retkeil len laajalti Niilin ylajuoksun 
varsilla seka edimaassa . Hi ljattain palattuaan pitkalta matkaltaan on Pek kola 
nyt julkaissut matkakirjan J(nirostu Niilin latvoillr, jossa hii n antaa matka ha
vainnoistaan ja seikkailuistaan eloisasti kirjoitetun, run saasti kuvitetun es ityk
sen. Tammoiseen suomalaise n miehen kirjoittamaksi harvinaiseen ja ti eto
piiria rikastuttavaan teokseen halunn evat va rsinkin matkailun ja luonnon ysta
vat tutustua. - liinta 25: - . Vern er Soderstrom Oy. 

Luonnontieteilijat ja uskorato. · Pastorit S. Sirenius ja· K. Roinr jul
kaisevat Uissa kokoelman eriiiden nykyajan tunnetuiden luonnontutkijain lau
suntoja luonnonti eteiden ja uskonn on suhtees ta toisi in sa. reos osoittaa, kuinka 
tieteen maailmassa nykyaan on tapahtumassa luopumin en ateismista, kuinka pa
raikaa on mu odostumassa uu si tutkimusala: lu onnonti eteiden ja uskonnon 
peru stotuuksien keskinaise11 suhteen selviW\minen uudelta myonteise lta pents
teelta. Teos on ilmestynyt Kalliolan settlementtityon tuloksena ja on as ialli
suutensa ohella sangen helppotajuin en. -- Hinta 9: - . Ku sta ntaja Vern er 
Soderstrom Osakeyhtio. 

Oikaisu. 
V· 192 1. Sisii llys lu ettelon s. 2. riv. 1 yilt. pitiia olla Hiden eika Hilden, 

s. 155. riv. 7 ylh. lu e atmoracia pro amoracia, riv. 8 ylh. Ju e Came/ina pro 
Cochlearia , riv. 22 ylh . Ju e Epilobium montanum x roseum, s. 156 riv. 14 
ylh. Iu e Rubus arcticus x ida(ws, riv. 2,1 ylh. lu e Lonna pro Lenna. 

1/marr· Hiden. 

E. Va ltamon l<ir japai no, Oulunkyla 1922 
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LUONNON VSTAVA 
ELAIN- JA KASVITIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 
N:o 2 26:s VUOSIKERT A 1922 

Julkais ija: VAN AM 0- S E U R A ll Toimittaja: K. E. K I VI R I K K 0 

l~MESTVV kuutena vih lwna, joi s ta ne lja jae taa n keva tlul<Ukaudella, l<aks i svys lukul<audella. 
Ttlaul<set ovat osoitettavat toimitussihteeri ll e , ylioppi las A. I. RAINIO'll e Ou unl<yla. Vuosi
kerran t ilaush inta o n 15:- ml<. Toimituksen osoi te: HELSINI<I, Nervanderin l<alu 11. Puh. 6412 

Sarkisalakka (Leuciscus rutilus x Alburnus lucidus) 
Airanteen jarvesta Sortava1assa. 

!(. E. Kivirikko. 

Kesakuun 28 p:na 1901 sain Sartavalan luana 
1
Sijait sevasta 

Airanteen jarvesta kalan, jaka manessa suhteessa paikkesi niista 
isoista salakaista, jaita angella olin ja nostanut veneeseeni aika 
manta. Sen kakanaismitta kuonan karjesta pyrstoevan karkiin 

Sarkisalakka (Leuciscus ruft!us x A/burnus /ucidus). 

ali 13,3 em, siis suuren salakan mitta, mutta ruumis oli kaka 
jaukan karkeampi (suhde. 1: 4,s) ja silmat ali vat vaalean kellan
punaiset. Ristin sen heti ensi nakemalla sarkisalakaksi, kunnes 
ehdin tehda tarkempia mittauksia seka kuvata kalani yksityis
sei.kkoja myoten. Vari sta merkitsin muistiin seuraavaa: Selka-



1S Sarkisalakka (Leuciscus rutilus x Alburnus lucidus) 

puoli siniharmaa, kupeet hopeanhohtoiset, vatsa valkea, kuten sala
kalla, mutta pera- ja vatsaevat vaaleanpunaiseen vivahtavat. Eva
tutkimukset antoivat seuraavat tulokset: selkaevassa edessa 3 eri
pitkaa tankeata ja 8 pehmeata ruotoa, rintaevissa 1 ja 16, vatsa
evissa 2 ja 8, peraevassa 3 ja 19, pyrstoevassa 19 ruotoa. Suo
muja oli syrjaviivassa 44, sen yHipuolella 8, alapuolella 3- 4 suo
murivia. - Vertauksen vuoksi merkittak66n samat luvut salakalla 
ja sarjella. 
Salakka: s. 3/8-9 r. 1/15 v. 2/7-8 pe. 3/17-20 py. 19 Suomut 8/47-53/3 

Sarki: s. 3/10-11 r. l/15 v. 2/8 pe. 3/9-10 py. 19 , 7-8/40-44/3-4 

Sekasikio: s. 3/8 r. 1/16 v. 2/8 pe. 3/19 py. 19 8/44/3-4 

Kuten naista luvuista nakyy, on evaruotoja kysymyksessa 
olevalla sekasikiolla melkein yhta monta kuin salakalla, syrjaviivan 
suomuja sensijaan sarjella tavattu korkein maara. Nieluhampaita 
oli kumpaisessakin kaaressa 5 isompaa ja 2 pienempaa. 

Merkille pantava on myoskin evien asento: selkaeva alkaa 
salakalla selkaviivan puolivalia taaempana, sarjella jotenkin kes
kelta, kuten sekasikiolla, peraeva salakalla selkaevan takareunaa 
edempana, 'kuten sekasikiolla, mutta sarjella paljon taaempana. 
Omituinen on edelleen silmien edessa oleva sierainulkonema, joka 
eroaa seka sar]en etta salakan vastaavasta kohdasta. 

Sarkisalakkaa ei ole tiedettavasti tavattu Suomessa, tata ennen 
eika jalkeenkaan pain. Hyvin luultavaa on kuitenkin etta niita 
silloin talloin saadaan, vaikka niihin ei ole kiinnitetty sen suurem
paa huomiota. Olen itse sita mielta, etta sarkikalojen keskeiset 
seka-muodot eivat ole niinkaan harvinaisia, kuin yleensa luullaan. 
Muistuvat vain mieleeni pasurin ]a sorvan sekasikiot, joita sain 
Nurmijarvesta tuontuostakin, seka useat sarkilahnat niinikaan. Kun 
monet Jahisukuiset sarkikalat kutevat samoihin aikoihin, sattuu 
tietenkin toisen maiti hedelmoittamaan toisen madin, ja siten ovat 
monet kombinatiot mahdollisia. Hesse-Doflein'in (Tierbau und 
Tierleben) mukaan on Keski-Europassa tavattu 26 sekamuotoa. 

Enimmakseen ovat s.arkikalojen sekasikiot n. s. intermediaari
sHi, s. o. perivat kumpaisenkin vanhempansa omituisuuksia. jo 
ensi silmayksella oppii siis huomaamaan sekasikiossa ne paa
muodot, joista ne polveutuvat. jos toisella vanhemmist'l on punai
set silmat (sarki), toisella varittomat, ovat ne sekasikiolla vaalean
punaiset. Sorvan evat ovat tummanpunaiset, pasurin lihanvari
set, pasurisorvalla silta valilta. Sa~noin kiinnittyy huomio seka-
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sikion pituus- ja korkeusmittaan. Sarkilahna on sarkea tuntuvasti 
korkeampi, lahnaa matalampi, peraevan ruotoja on enemman kuin 
sarjella, vahemman kuin lahnalla j. n. e. 

Mita viela kysymyksessa olevaan sekasikioon tulee, saattaisi 
olettaa toista sen vanhemmista korpiaiseksi (Leuciscus cephalus), 
koska naitakin on Airanteen jarvessa. Korpiai sen silmat ovat 
kuitenkin hopeanvalkeat ja koko kala siksi pitka, etta olisi vaikea 
ajatella niita mittasuhteita salakan ja korpiaisen keskeisella seka
sikiolla, kuin on loytamallani sarkisalakalla. 

--··· --

Lintujen ystava, laita pesaponttoja! 

Einari Merilwllio. 

Tuo vanha kehoitus, ja sittenkin aina vain tarpeellinen. Lin
tujen ystava, saat olla varma, etta vaivasi ei mene hukkaan, jos 
kehoitusta noudatat. Helposti saat siten eri lintulajeja ymparil
lesi. Saat aivan ikkunastasi ihailla niiden laulua, liikkeita ja kau
niita vareja ja seurata niiden elintapoja. 

Tuon vanhan virren olin minakin usein kuullut, mutta enpa 
sittenkaan uskonut, etta sen sisallys oli niin ihana, niin todet 
sen lupaukset, ennenkuin sen itse koin. 

Nain1 se kavi. Kevaalla 1919 teetin viisi ponttoa. Vksi niista 
5 1/z em reialla varustettu, kaksi 4 em ja kaksi 3 em reikaista. 
Lisaksi korjasin 4 vanhaa ransistynytta ponttoa, jotka kesan 1919 
viela kestivat, mutta seuraavan talven aikana suurimmaksi osaksi 
lopulli sesti hajosivat. Pontot olivat yksinkertaisesti B nj. Stahl
bergin ,Lintusuojelus"-kirjan mukaan kyhatyt ja sivuluukuilla pe
san sisustan lwitoa ja tutkimista varten varustetut. Mukana seu

raavassa piirroksessa on asuntoni, pesapuut (pyoreat r nkaat) ja 
pesapontot (nelikulmaiset kuviot) piirrettyina. Kirjaimet renkaiden 
sisalla merkitsevat puun laatua (M = manty, Ku = kuu si, Ko = 
koivu). Pontot asetin vasta toukokuun alussa paikoilleen. Siita 
huolimatta tulivat kaikki, numeroita 2 ja 5 lukuunottamatta, asu
tetuiksi. Nekin olivat kylla suuren valinnan ja tarkastelun alaisia. 



Lintujen pstava, /alta pesaponttoja! 

Edellista asunnokseen kovin mietti talitiainen; jalkimaista 
taas piti' hallussaan jonkun aikaa kotivarpunen, mutta perin va
rovaisena ja epaluuloisena sen kuitenkin lopuksi hylkasi. Muista 
kopperoista valtasi mustankirjava paarmalintu n:ot 6, 7 ja 8, kot
tarainen n:t 1 ja 3, talitiainen n:n 4 ja tervapaaskynen n:n 9. 
Kesalla 1919 ei siis ollut puutetta lintujen laulusta ja vilkkaista 
liikkeista. 

1D. 
e 

Kevaalla 1920 oli jannittavaa odot
taa, mita lintuja nyt ponttoihin tulisi. 
Niiden kysynta olikin perin vilkas. jo 
maaliskuun viime paivina ja huhtikuun 
aikana alkoivat tiaiset, m. m. musta 
tiainen, ja kotivarpuset ponttoja kat sella 

ey 9. ja omistella, usein niita vaihdellen. 
Toukokuun alussa oli asia lopullisesti 
ratkaistava. Kotivarpunen valitsi enti
sen n:o S:nsa, alkoi siihen rakentaa 
pesaansa, mutta jatt i sen viimeistelya 
vaille ja katosi jalleen. Mustatiainen 
valitsi ponton n:o 7, rakensi siihen 
pelkista koiran karvoista pehmoisen 

pesansa ja alkoi munia. Onni ei kuitenkaan sita suosinut. 
Kun 8 p:na toukokuuta ponttoon kurkistin, huomasin sen ole
van · epajarjestyksessa ja munien osaksi rikki. Varemmin huo
masin, etta talitiaiset ja vasta Afrikan matkaltaan saapuneet mus
tankirjavat paarmalinnut kavivat samassa pontossa, ja epailen 
niita mustatiaisen perheonnen havittamisesta. Otin hylatyn pe
san pois - ja samana paivana alkoi talitiainen suurella kiireella 
uutta pesaa sinne Iaatia. Merkillista ali, etta sekin yritys meni 
myttyyn, talitiaisen pesa ali sikin sokin, itse talitiainen katosi ja 
lopuksi jai heikko mustankirjava-pari aseman herraksi. Se on· 
nistuikin hyvin pesimisessaan. Muutkin kelvolliset pontot saivat 
asukkaansa. Mustankirjavat paarmalinnut ottivat entiset pont
tonsa (n:t 6 ja 8), kottaraiset suurireikaiset n:t 3 ja 9, ja kaen
piika n:n 4. Pontto n:o 9 ali myos hyvin suosittu. Kun kot
tarainen ali sielta saanut poikansa pais, niin asu tti ponton sen 
viimekesainen valtias; tervapaaskynen. Sen pesiminen lykkaantyi 
hyvin myohaiseen. Vasta ensi paivina syyskuuta sai se poikansa 
lentoon. 
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Toiveeni pesaponttoihin nahden olivat sii s toteutuneet yli 
odotuksen. Uskon, etta: kuka hyvan sa muukin voi tulia iloisesti 
yllatetyksi. Koeta, lin.tujen ystava, sinakin. 

---···-·-
J arvityypeistam me. 

H. }iirnefelt. 

Sisavedet tarjoavat tutkijalle mieltakiinnittavan aiheen, joka 
monipuolisuudessaan hakee vertojaan, ja mielenkiintoa lisaavat 
ne esi lletulevien kysymysten monimutkaistumiset, jotka johtuvat 
siita, etta tuskin on kahta jarvea, jotka olisivat aivan samanlaisia. 
Aikojen kuluessa on tahan jarvien erilaisu udesta aiheutuvaan vyyh
tiin koetettu saada selvyytta ryhmittamalla vedet joidenkin paa
ominaisuuksien mukaan eri tyyppeihin. jakoperustana on kay
tetty etupaassa vesien maantieteellista asemaa tai niiden asujamil
leen tarjoamia miljoedellytyksia. 

Paaasiallisesti edellisia nakokohtia silmallapitaen eroitti tan ska
lainen tutkija Wesenberg-Lund, mita Eurooppaan tulee, nelja 
aluetta: ark tis en, p o h j o is-, k e ski- (alaosastona balttilainen) 
ja e t e I a e u roo p p a I a is en. Naista kiinnittavat mieltamme lahinna 
kolme ensin·mainittua. Arktista aluetta karakterisoi kasviplankto
nin taydellinen myxophyci-puute. Tabel/ariat, rnelosirat ja Dino
bryonit ovat yleisia; pohjoiseurooppalaisen alueen kasviplankton
karakteristiikka on taas seuraava: Myxophycioja on, mutta niiden 
produktio on pieni, anabaena flos-aquaeta paaasiallisesti. Sphae
rocystis, Botryococcus, Stichoglaea ja Tabellariat ovat yleisia, samoin 
Dinobryon, Ceratium ja Peridinium Willei; keskieurooppalaisen 
alueen tunnusmerkkina on myxophyciojen suuri runsaus, piilevien 
paaedustajina ovat Melosira, Asterionella, Fragillaria, Protococcaceet 
ovat yleis ia, samoin Ceratium hirundinella. Peridinium Willei 
puuttuu. Maaraavana tekijana tassa kasviplanktonin erilaisuudessa 
on W senberg-Lundin mukaan veden kesalampo. 

Ruotsalainen limnologi Naumann on kuitenkin nayttanyt, ttei 
tama jaotusperuste ole onnistunut, silla tuotannon maaraavat ensi 
sijassa miljokemialliset faktorit, kun taas esim. Iampo on vaan 
sekundaarinen regulaattori. Niinpa esim. Naumannin tutkimalla 
Kloten-alueella oli si Wesenberg-Lundin ja tuksen mukaan odotet-
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tavi ssa balttilaisen tyypin mukainen produktio, koska taalla veden 
Iampo on suurempi, kuin myxophyciojen kehityksen alin lampo
raja + 180 C. Nain ei kuitenkaan ole asianlaita, vaan on maini
tun alueen jarvilla selva pohjoismainen Ieima. Li saksi on huo
mattava, etta saattaa esiintya aivan vierekkain kaksi jarvea, joista 
toin ~n kuuluisi balttilaiseen, toinen pohjoiseurooppalaiseen tyyp
piin; syyna tahan eroavaisuuteen on, etta toi seen tulee ymparis
tosta likavesia, toiseen ei. · 

Miljokemiallisia nakokohtia silmallapitaen on Naumann jaka
nut vedet e utrofi s iin, se on ravin1orikkaisiin ja oligotrofisiin 
eli ravintokoyhiin. Edellisia karakterisoi kasviplanktologiselta nako
kannalta kasvillisuusvaritys, jalkimaisia niiden· puute. Taman jao
tuksen puitteisiin kuuluu paitsi ed'ellamainittuja balttilaisia ja poh
joiseurooppalaisia eli e u t e rm is i a alueita, myos arktinen eli o I i
g o t e rm in en (veden kesalampo aile + 160 C) alue. Eutrofinen 
ja oligotrofinen tyyppi ~ jotka kumpaisetkin saattavat esiintya seka 
eu- etta oligotermisella alueella, ovat laheisessa yhteydessa ympa
riston kanssa. Edellinen esiintyy elektrolytirikkailla seuduilla, kun 
taas kalkkikoyhalla alkuvuorialueella primaarisesti aina jalkimainen. 
Tasta johtuu myos niiden pohjanlatuun nahden syvallekaypia 
eroavaisuuksia. Eutrofisissa vesissa rikkaine kasviplankton-tuo
tantoineen ovat pohjanlaadut (lieju eri muodoissaan) syntyneet 
etupaassa jarven itsensa tuottamista elimellisista aineksista, oli
gotrofi sissa sitavastoin ymparistosta huuhtoutuneista saostuneista 
humu skolloideista. 

Naumann on siis jao tu staan tehdessaan Jahtenyt ensiksikiri 
kasviplanktonin runsaudesta ja toiseksi ulkoapain tulleiden orga- · 
ni sten ainesten esiintymisesta tai puuttumisesta. Saksalainen hydro
biologi Thienemann, joka myoskin on laatinut tyyppijaotuksen, 
on Jahtenyt toi sista perusteista. nim. happimaaran vaihteluista eri 
syvyyksissa. Tahan nahden on han eroittanut kolme tapausta. 
Ensimaisessa on kesaveden happikayra pinnalta pohjaan jotenkin 
suora; veden keskikerroksessa ei sii s havaita suurempaa happi
vahennysta; toi sessa tapauksessa vahenee happipitoisuu s keski
kerroksessa akisti ja pohjakerros on happikoyha tai vailla happea; 
kolmannessa (jota ed ustavat hyvin matalat jarvet) ovat happi- ja 
lamposuhteet veden kaikissa kerroksissa samanlaiset. Koska kui
tenkin viimemainittua tyyppia ei ole lahemmin tutkittu, en puutu 
siihen sen enempaa. Thienemann on sitapaitsi huomannut, etta 
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nama tyypit ovat myos pohjaelaimistoon nahden erilaiset. Missa 
happipitoisuus pohjalla on suuri (yli 60 Ofo), siella esiintyy run
saasti lluzytarsus-ryhmaan kuuluvia sulkahyttystoukkia; missa 
happipitoisuus on taas pohjalla aile 60 Ofo kyllastyksesta, siella 
esiintyy Chironomus-ryhman toukkia, ja jos happipitoisuus on 
aile 40 °/o, sitapaitsi Sayomyia-tuokkia. 

jos nyt mainitut Naumannin ja Thienemannin jaotukset ovat 
osuneet oikeaan, niin tulisi niiden peittaa toi sensa, niin eri perus
teilta kuin ne ovatkin lahtoisin. Ja niin onkin asianlaita. Thiene
mannin tyyppi II, eli eutrofinen, kuten han sita myos nimittaa, 
on sama kuin Naumannin eutrofinen. Karakteristiikka organis
meihin nahden on seuraava: kasvillisuusvaritys, Chironomus 
plumosus, milloin happipitoisuus pohjalla on talvella 0 O/o, muul
loin myos Ch. Liebeli-bathophilus, Sayomyia esiintyy. PohjaeJai
misto on lajikoyha. Syvanveden coregonit puuttuvat miltei aina. 
Pohjanlaatu on lieju. Taman tyypin jarvet ovat yleensa matalia. 
Pohjaveden happikoyhyys on suoranaisesti johtuva niiden run
saasta elimellisten ainesten tuotannosta. Tyyppi I (= oligotro
finen Thienemann) vastaa taas Naumannin oligotrofisen tyypin 
sita alaosastoa, jonka tunnusmerkkina on kasviplankton-tuotannon 
ja kaikenkaltaisen organisen peritriptonin koyhyys. Tyypin luanne 
elaimistoon nahden on: pohjaeJaimisto lajirikas, Tanytarsus esiin
tyy runsaasti, Sayomyia puuttuu aina, syvanveden coregonit yleisia. 
Pohjanlaatu on organisista aineksista koyhaa Iietetta. Naumannin 
oligotrofisen tyypin toiseen alaosastoon nahden, jota karakterisoi 
kasviplankton-tuotannon ja planktogenisen detrituksen koyhyys 
seka alloktonisen peritriptonin runsau s, kayttaa Thienemann nimi 
tysta d y s t r of in en. Paitsi yllamainittua definitiota voidaan tam~ 

· tyyppi maaritella seuraavasti: pohjanlaatu muta, happipitoisuus 
kesalla ja varsinkin talvella vahenee pohjalla jopa 0 O/o, pohja
eJaimisto saattaa puuttua kokonaan, surviaishyttystoukista esiin
tyy vain Ch. plumosus, Sayomyiaa on. Elainplankton usein hyvin 
rikas. Syvanveden coregonit puuttuvat. Hapen vaheneminen tassa 
tyypissa ei ole johtunut planktonista, kuten eutrofisessa, vaan 
humuskolloideista. Erikoista mielenkiintoa herattaa tassa tyypissa 
korrelation puute planktonin ja pohjaelaimiston runsauden valilla. 
Tama · johtuu siita, etta elainplankton saattaa, kuten Naumannin 
tutkimukset ovat osoittaneet, kayttaa hyvakseen veteen suspendoi
tuneita saostuneita humuskolloideja, jotavastoin nama humus-
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hiukkaset laskeutuessaan pohjaa kohti, tulevat ikaankuin raudan 
inpregnoimiksi ja pohjaan ehtiessaan ovat jo vallan ravinnoksi 
kelpaamattomia. Taman yhteydessa sopinee mainita, etta humus
vesien pohjalta loytaa usein runsaasti pohjaelainten putkia ja 
ulostuspalloja, mika johtuu kuitenkin vain siita, etta nama asunto
putket ja ulostuspallot lujittuvat raudan vaikutuksesta. Liejuve
sissa sen sijaan indisoi tallainen putkirunsaus aina elainrunsautta. 

Thienemann perustelee Nai.tmannin oligotrofisen tyypin jaka
mista oligotrofiseen ja dystrofiseen si ll a, etta vaikkakin ne kasvi
plankton-ravintoaineisiin nahden ovat oligotrofeja, niin eroavat ne 
kuitenkin seka liuonneiden etta saostuneiden humusaineiden Jasna
olon tai puutteen takia ·periaatteellisesti toisistaan. Myos vanhet
tuminen kay eri suuntiin. Oystrofisesta tulee turvesuo, oligotro
fisesta eutrofisen kautta letto tai vesineva. Tata mielipidetta vas
taan voidaan kylla hyvalla syylla huomauttaa, etta paakysymys 
tassa kuitenkin on niin sanoaksemme ,ympariston eutrofia tai 
oligotrofia". Eutrofisessa ymparistossa ei dystrofia ole mahdolli
nen, vaikka olisikin sellaiset edellytykset, jotka oligotrofisessa 
ymparistossa resultoituisivat dystrofiaan. 

Ensi silmayksella saattaa nayttaa silta, kuin edellaesitetylla 
tyyppiteorialla olisi sangen vahan suoranaista tekemista kalavesien 
jarjestelytoiminnan kanssa, mutta asiaan syventyminen osoittaa 
painvastaista. Kalojen kasvunopeus on riippuvainen tarjolla olevan 
ravinnon runsaudesta ja nimenomaan mie1iravinnon runsaudesta; 
onpa kalanlihan laatukin suhteessa kaytetyn ravinnon laatuun. 
Suurin piirtein katsoen on pohjaelaimistoa syoville kaloille yleensa 
parhaammat edellytykset eutrofislssa vesissa, kun taas oligotrofi
sen ja varsinkin sen alaosaston, dystrofisen tyypin, vesissa tuo
tanto on huonompi. Ajatellaanpa vaan pohjaeJaintuotantoa, joka 
eutrofisissa vesissa saattaa nousta 400 Oligochaetiin ja Chironomus
toukkaan 5 dm 2 kohti, kun taas vastaava arvo dystrofisissa vesissa 
vaihtelee 0- 1. Mainitaksemme vie]~ joitakin lukuja, jotka osoit
tavat kalatuotannon ja pohjaelaimiston suhdetta toisiinsa, niin on 
esim. ruotsalaisen kalastusbiologin Almin mukaan ete!aruotsalai
sessa Borringejarvessa, joka on oligotrofinen, pohjaelaintuotanto 
2,s kg ja kalatuotanto 2,6 kg ha kohti ja laheisessa eutrofisessa 
Havgardjarvessa ovat vastaavat luvut 25,4 kg ja 17,s kg. ·Kuten 
mainittu, kuuluvat dystrofiset vedet pohjaelaimistoon ja siis myos 
niita syoviin kaloihin nahden huonoimpaan luokkaan, sen si jaan 
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ovat ne omiaan planktonsyojille kaloille, kun zooplankton usein 
on hyvin runsas. Toiselta puolen on myos huomattava, etta 
happirikasta vetta rakastavat kalat, kuten siika, menestyvat parhai
ten oligotrofisissa. 

llmeista on siis, ettei ainoastaan saaliin suuruus, vaan myos
kin sen laatu on erilainen naiden eri tyyppien jarvissa. Nama 
tyypit edustavat kuitenkin puhtaina vaan erikoistapauksia, vali
muotoja on toistaiseksi verrattain vahan tutkittu. Mutta jatkamalla 
alettua suuntaa ja koettamalla selvittaa eri biocenoosien syysuh
teita, voimme vahitellen saada tarkeita osviittoja kalavesien jarjeste
lyyn nahden, mita kalalajeihin tulee. 

Nyt on kuitenkin selva, etta monet muutkin seikat ovat vai
kuttamassa kalojen kasvuun ja saaliin suuruuteen, kuten m. m 
hyvien kutupaikkojen runsaus tai vahyys ja pohjaelaimiston vuo
tuiset vaihtelut, jota viimemainittua ei viela ole selvitetty. Samoin 
on myos otettava huomioon, etta varttuneernmille kaloille kylla 
saattaa o11a runsaasti ravintoa, vaan poikasille ei, · ja painvastoin. 

jarjestaessamme siis jonkun veden kalastusta on meidan rnyos 
otettava huornioon rniten runsaasti siella on kaloja tarjona olevaan 
ravintoon nahden. Mutta mitenka se on maarattavissa? Taman 
selvittamiseksi on Aim tehnyt tutkirnuksia, jotka lupaavat paljon. 
Han on nimittain huomannut, etta jotenkin samansyvyisissa, mutta 
eri tyyppeihin kuuluvissa jarvissa on suhde kalasaaliin ja pohja
etaintuotannon vali!Hi, n. s. f/b-koefficientti, jotenkin konstantti. jos 
nyt tama f/b-koefficientti on pieni, toisin sanoen pohjaelaimisto
tuotanto kalasaaliiseen nahden suuri, on siis joko kalastus liian 
voirnaperainen tai ei jarvessa ole oikeita kalalajeja. jos taas f/b
koefficientti on suuri eli siis kalasaalis pohjaelaintuotantoon 
nahden suuri, voidaan huoleti kalastaa voimaperaisemmin. 

Edella esitetyt nakokohdat osoittavat mika merkitys sovelle
tulla limnologialla on kalataloudellisia kysymyksia ratkaistaessa, 
seikka joka Uihan saakka on saanut aivan liian vahan huomiota 
osakseen. Varsinkin meilla Suomessa, jossa on niin runsaasti 
jarvUi ja luultavasti myos yllamainittujen tyyppien alaosastoja, 
ehkapa joku uusi tyyppikin, olisi virallisen kalastus-biologiamme 
entista enemman pantava painoa naille kysymyksille, silla juuri 
niiden selvittamisen taytyy oil a perustana tuleville kalavesiemme · 
taloudellisille jarjestamisille. II man niita jaa jarjestelyn onnellinen tulos 
useimmissa tapauksissa enemman tai vahemman sattuman varaan. 
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Pienia tietoja. 

Omituisesti yhteenkasvaneet mannyt. Viereisessa kuvassa (1.) 
esitetyn nakoinen mantyryhma kasvaa R u o ho I a h den pitajassa, 
Vuoksenniskan asemalta Iahes 2 km. etelaan, metsassa Imatralle 
vievan rnaantien varrella lahella elektrometallurgista tehdasta. 

Siina on 3 puuta, jotka aikoinaan ovat oksistaan kasvaneet 
niin taydellisesti kiinni toisiinsa, etta nain perastapain on mahdo-
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tonta paalta katsoen huomata 
~· ~~;~ mitaan rajaa eri puihin kuu-

' 11~~ 1 il Iuvien osien ·~ali11a: Vii me 
I Iii l vuonna on kUttenkm tapah-
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tunut sellainen onnetto-
. , · muus, etta kaadettaessa ym-

\ j paristossa metsaa on toinen 
· o yhdistavista oksista (B A) 

dm. mennyt poikki, joten vain 
II. toinen (C) on enaa jalella. 

Lisaselitykseksi kuvaan mai
nittakoon, etta C todellisuu
dessa erkanee hieman alem
paa, kuin missa B A paattyy; 
samoin on 0-oksan alku
kohta hiukan alempana kuin 
C:n toinen paa, joten nain 

· allen ei voida ajatella, etta 
B:sta lahteva oksa olisi A:ssa 
puun lapi kasvaneena jatku
nut edelleen C:na ja Hima 

3
·s- 1 " 2.

1 
' LH vuorostaan toisen puun lapi 

Omituisesti yhteenkasvaneita mantyja I 0-oksana. 
ja kasvettuma koivussa II. Yleensa pidetaan man-

tyjen yhteenkasvamista har
vinaisena ilmiq,na, josta on yain muutamia harvoja tietoja kirjallisuu
dessa [V. Th. Orten b 1 ad (Ofversigt af K. Vetensk. Aka d. Forhandl., 
1884, n:o 5, s. 87- 110); 0. Penzig, Pflanzen-Teratologie, II, 
s. 497; Th. M. Fries (Botan. Centralbl., 61, s. 90- 95); I. M. 
V art i a in en (Medd. Soc. F. Fl. Fenn., 32. s. 53).]. Useimmiten 
on syyna ilmioon ollut se, etta puut ovat kasvaneet vallan vieri 
vieressa, tahi se, etta toisen oksa on joutunut puristuksiin toisen 
haaroittumiskohtaan ja vahitellen kiinnikasvettunut. Jalkimainen 
mahdollisuus on luultavimmin tassa esitettya tapausta Iahinna. 
Tietaakseni ainoan yhta monimutkaisen yhteenkasvamistapauksen 
mainitsee M. Franke pyokistii (Beitrage Zur Biologie der Pflan
zen, hrsgb. v. F. Cohn, Bd. 111:3. s. 328- 329). Lehtipuista tun-
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netaan jopa sellaisiakin tapauksia, etta yhteenkasvaneet rungot 
yhtymakqhtansa ylapuolella nayttavat aivan yhtenaiselta puulta 
(V. Th. Ortenblad, I. c. s. 93). 

Tassa kuvatun mantyryhman suhteen on luultavinta kuiten
kin se, etta kiinnikasvaneiden oksien jatkot ovat kuolleet ja aikoja 
sitten havinneet jattamatta jalkia muualle kuin puiden sisaosiin, 
missa ne toistaiseksi sai lyvat rauhassa kaikilta tutkimuksilta. 

Il!nari Hiden. 

Omituinen kasvettuma koivussa. joitakin vuosia takaperin nay
tettiin allekirjoittaneelle edellaolleessa kuvassa (II.) esitetyn kaltaista 
koivun kappaletta. Voitanee ehka ajatella, etta tassa tapauksessa 
on kysymys vain oksasta, jonka paa aikoinaan on kasvanut kiinni 
johonkin ylempana rungossa olevaan haavaan [vrt. E. H ayren in 
mainitsema Betula verrucosa-tapaus (Medd Soc. F. Fl. Fenn., 32, 
s. 46- 51) ]. Kuitenkin on ta.J.Jainen yhteen~asvaminen koivuilla 
perin harvinaista [vrt. V. T h. 0 r ten b I ad (Ofvers. af K. Vetensk. 
Akad. For h., 1884, n:o 5) ]. Toinen mahdollisuus on, etta kuvattua 
,kadensijaa" on pidettava alkuperaisena, kasvinosain kehityksessa 
syntyneena epamuodostuksena, toisin sanoen on rungon kasvu
piste alaosassaan kerran jakautunut kahtia ylaosan sailyessa eheana 
ja jatkaessa edell een rungon saannon mukaista kasvua. Tallaisia 
tapauksia ei tunneta ennestaan koivusta, mutta sensijaan kylla 
havupuista ja haavasta [T h. M. Fries (Boton. Centralbl., 61. s. 
91 ); E. Hay r en (1. c. s. 51 - 52) seka jalkim. mainitsemat kirjalli
suustiedot.] 

llmari Hid en. 

Kasviloytoja Hankoniemen karjessa. Kaydessani viime kesana 
26/VI Hankoniemella tein siella esiintyvista kasvilajeista seuraavat 
merkinnat. Uddskatanilla, Suomen manteren etalaisimmassa kar
jessa, kasv ivat m. m. pensaikoissa kallioiden valissa Rosa* mol
lissima pee., R. glauca st. pc. ja R.* coriijolia pc. seka Cotoneaster* 
integerrima pc., viimeksimainittu iUirannalla eraan kallion juurella; 
sen loyto on siita huomattava, etta sen lahimmat tunnetut kasvu
paikat sijaitsevat Tammisaaren saaristossa (Conspectus, V. s. 33). 
Pitkin rantoja oli runsaasti merenrantakasveja, . varsinkin Ian teen 
pistavalla Graorsuddenilla (lyh. G.) ja sen laheisyydessa. Taalla oli 
milloin paljasta somerta, milloin tasaista, ruohon peittamaa tannerta, 
itarannalla, kaakkoon pistavasta Tulliniemesta pohjoiseen, sensijaan 
koyhaa hietaa. Kasvilajeista mainittakoon: Opl!ioglossum vulg-. 
G:n lah. cp., Typha latijolia G:n lah. st. pc., T. ano-ustijolia samoin., 
Triodia decumbens G:lla cp., Festuca* sabulosa itaos. cp., Elymus 
arenarius rann. cp., Carex pilulifera Jansios. rint., C. Persooni G:n 
lah. rann., C. arenaria itarann. cp.,juncus* fitscoater lansios. st. cp., 
Rumex crispus rann. sp., Atriplex hast. paikot. yksit., f. prostrata 
kaak. rann. pc., A. litorale lansirann. sp., Salsola kali kaakk. rann. 
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pc., Silene in/lata f litor. pc. + pc., S. nutans par. paik. pc., Amma
denia peploides cp., Draba incana G:lla pc., lsatis tintoria f marit: 
cp., Cakile maritima cp., Linam cathart. G: lla cp., Angelica .litoralis 
U:lla st. cp., Armeria elong·ata O:lla pc., Cirsium arvense v. lzorri
dum· kaakk. rann. 1 suuri laikku. 

Atavistinen Digitalis. 

llmari Hiden. 

Sateettainen Digitalis purpurean kuk
ka. Tapasin viime kesana Valkjarven 
ison pappilan puutarhassa villiytyneessa 
Digitalis purpureassa eraan sivuoksan 
latvimmaisena melkein sateettaisen kukan. 
Paa- ja sivuhaarojen latvat olivat poikki, 
niin etten tieda millaisiin kukkiin ne 
olivat paattyn·eet. Muut samassa oksassa 
olevat kukat olivat tavallista laatua. 
Latvakukan kukkalehtien Juku oli moni
kertaistunut. Heteet olivat kaartuneita 
eivatka saannollisessa kiehkurassa. Vhdis
teraisen terion !aide oli viisiliuskainen 
ja liuskat pykalaitaisia. Terio oli samalla 
tavoin varitetty ja karvainen kuin nor
maalissakin kukissa. 

V. Reijonen. 

Impatiens parviflora Turussa. Viime 
syysk. alussa huomasin taman harvinai
sen kasvin Kaharinmaki nimisessa Turun 
esikaupungissa. Kasvia kasvoi runsaasti 
talon n:o 44 kohdalla puutarha-aidan 
molemmin puolin ja . sitapaitsi tiheina 
kasvustoina n. 25 m. matkalla maantien

ojissa kummallakin puolen leveaa tieta. Esiintyi ruderaattina nok
kosen y. m. s. yleisten ruderaattikasvien seurassa. Puheena olevaa 
lmpatiens-lajia ei meilla ole, Hjeltin Conspectus-teoksen mukaan, 
aikaisemmin tavattu muualla kuin Helsingissa. 

0. Collan. 

]uolukan myrkyllisyys on ominaisuus, joka kansassa on aivan 
yleisena tietona. ltse olen kuitenkin monasti koettanut syoda 
aikalailla naita marjoja tuntematta niista minkaanlaista pahoinvoin
tia, enka liioin muista kuulleeni tai lukeneeni, millai sia juolukan 
syon nista' aiheutuvat myrkytysoireet olisivat. Minussa sentahden 
heratti mielenkiintoa, kun tuttavani Lepaan puutarhaopiston yli
puutarhuri Emil Blomqvist kertoi nuoruudessaan 1890-luvun alku
puolella kokeneensa marjan myrkyllisia vaikutuksia. 

Vhdessa samanikaisten toveriensa kanssa a li han kaynyt 
marjassa, ja kun pojat janoissaan olivat tulleet suolle, olivat he 
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alkaneet pistella juolukoita poskeensa oikein ahmimalla. Vahan 
ajan perasta alkoivat he tuntea huimau sta paassa ja polvet alkoi
vat pettaa. Herra B. muisti, etta pojat kotia kohti pyrkiessaan 
vuoroin valittelivat, vuoroin hoilottivat kuin juopuneet, levittelivat 
kasiaan, vahan valia oksennellen. Eras loi useampaan kertaan 
kammenet reisiinsa huutanen ,minulla on punaiset housut". -
Mielestani tassa oli havaittavissa joks. selvat, tavallista juopumusta 
muistuttavat merkit, nayttaapa juolukan syonti aiheuttaneen 
nakohairahdu stakin, silla kellaan pojista ei ollut punaisia housuja. 
Olisipa mielenkiintoista saada tietaa, onko kukaan lukijoista itse 
kokenut tai kuullut tallaisista juolukkamyrkytystapauksista. 

}. A. Weeks ell. 

fraita kansanomaisia kasvi- Ia eHiin-nimia. Saivarheina 
jonka nimityksen tri. U. Saalas on kuullut Vermlannin suomalai
silta, on Oulun seudulla (ainakin Kempeleessa) Poa annuan nimi. 
,Kun sen nuppuja (-tahkyloita) liti staa peukalon kynsien valissa, 
napsahtavat ne niinkuin Uiita tappaessa ja . sielta pullahtaa ulos 
valkoista maslaa, joka on niinkuin saivar. Saivar on tain ,jalki", 
josta kai syntyy uu sia taita; niita on aina paassa tai vaatteissa, 
kun taitakin on". Saivarheinan toisintonimena kaytetaan myos tai
heina eli tairuoho. -

Horhi!aisella (Vermlannissa horholainen) tarkoitetaan Oulun 
tienoilla puupistiaista (Sirex gio·as). - Kemppainen on pikkukas
kaiden nimena myos Oulun tienoilla ja Pera-Pohjolassakin, jossa 
kaytetaan myos lyhennysmuotoa kemppi. 

M.E. H. 

Muutamia mielenkiintoisia pikkunlsakasloytoja Karjalan kannak
selta. Oleskellessani v. 1921 syyskuu sta joulukuuhun Myllypel
lolla (Ik) Raisa!an pitajan itaosassa, tein siella joukon e!aintie
teellisia havaintoja; m. m. pyydystin viidettakymmenta pikkunisa
kasta. Vliopiston EJaintieteellisessa Museossa suoritettujen maa
raysten mukaan kuuluvat ne kolmeen lajiin, joiden leveneminen maas
samme on hyvin mielenkiintoinen ja samalla viela varsin 
epavarma. 

Mus agrarius. Pall. 13. XII. 21 sain kasin kiinni yhden yksilon 
eraalta pellolta lyhteiden alta Myllypellolla. Sitten vuoden 1917, jolloin 
Raisalan kirkonkylassa pyydystin toi stakymmenta peltohiirta (kts. 
Luonnon V stava 1918, N:o 1- 3), ei lajia ole tavattu maassamme. 

Mus minutus. Pall. Myllypellolla pyydystin 6 ja 13. XII. 21 
kaurasarraimesta ja pelloilta lyhteiden alta parikymmenUi vaivais
hiirta; joukossa oli seka tayskasvuisia etta poikasia. ,Suom n 
Luurankoisten" mukaan on laji uusi Karjalan kannakselle (lk.) 

Arvicola arvalis. Pall. Tam a maist. V. A. K or v e n k o n t io n 
v. 1921 maallemme uutena lajina es itUima nakertaja (kts. Luon-

/ 
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non Vstava 1921, N:o 4) nakyy olevan verrattain, jollei aivan, 
yleinen Myllypellolla. 6 ja 13. XII. 21 pyydystin nimitUiin pari
kymmenta, niin hyvin Uiyskasvuisia kuin poikasia, tahan lajiin 
kuuluvaa yksiloa. ll · H'ld, man t en. 

Vesikko ·Lapualla. Harvinaisen suurikokoisen yksilon (mitat 
maksimiarvoja Kivirikon ,Suomen luurankoisista") purivat muutamat 
janiskoirat kuoliaaksi Lapuan Simpsiolla lokakuun alkupaivina. 
,Peto, on nyt Lapuan yhteiskoulun kokoelmissa taytettyna. 

Veli Rtlstinen. 

Koivuhiiri (Snzinthus subtilis) Simossa. Koivuhiiren sain viime 
kesana heinakuun puolivalissa tapetuksi heinaniitylla Simossa 
Syvalahdessa. Hiiri juoksenteli Carex aquatilis - OoodenougJzii 
- salina - Equisetum limosum - }uncus Oerardi-heinikossa ja 
pisti · se silmaani tum man selkajuovan ja pitkan han tan sa takia. 
Se on nyt formaliinisailykkeena Helsingin yliopiston kokoelmia 
varten hallussani. 17 · vuotta takaperin nuorena koulupoikana 
ollessani nain samanlaisen hiiren Maksniemessa eraalla meren
rantaniitylla. Sen oli muuan heinamies (Petter Posti) tappanut 
viikatteellaan. Kun tasUi havainnostani ylioppilaaksi tultuani ilmoi
tin Vanamossa jollekin jasenelle epavirallisesti, piti han sita ereh
dyksena, joten virallista raporttia en silloin tehnyt. 

Lapualla 5. XI. 21. Veli Rtiscinen. 

Sininarhi Kuopiossa. Sininarhen (Coracias g-arrula) naki lyseo
lainen Toivo Smolander Kuopiossa. Han kertoo tasta havain
nostaan seuraavaa. ,,OIIessani 30 p. tammik. hiihtelemassa nain 
sininarhen lahella Pappilanmakea olevassa haassa. Edempaa kuu
lin omituista aanta, joka suuresti muistutti tikan ~Uinta, ja kun 
men in sinnepain, nain sininarhen istuvan kaatuneen puun rungolla. 
Kuitenkaan en voi varmasti sanoa, oliko askenmainittu aani sini .. 
narhen. Kun lahestyin lintua, lensi se aidalle ja sita pitkin lenteli 
pitkan matkaa. Viimein se havisi pappilan aitauksen sisaan. 
Monasti paasin sita aivan lahelle, valista noin 10 m etaisyydelle 
ja erottui sen vari erittain selvasti hankea vastaan. Lentaessaan 
se liikutti siipiaan kiireesti. Lintu naytti olevan surkeassa kun
nossa. Tuon tuostakin se rypisteli itseaan ja naytti silla olevan 
kylma". 

Kun lyseolainen Smolander on sangen tarkka lintujen tuntija 
ja han on nahnyt sininarhen taytettyna Kuopion museossa, olen 
vakuutettu etta han on tuntenut linnun oikein. · 

Kurt H. Enwald. 
Mustarastas (Turdus merula L.) nahty Ingossa 192'0 ja 1921. 

Alkukesalla v. 1920 kuulin usein Satran huvila-alueen ymparis
tossa, noin 1 km lngon kirkonkylasta etelaan; linnun vihellyksen, 
jota en aikaisemmin muista kuulleeni. Heinakuussa yllatin kolme 
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eri kertaa linnun, kolmannella Jahelta, jolloin tunsin sen mustan
rastaan urokseksi. Se oleskeli laajahkossa ja tiheassa tervaleppien 
y. m. muitten lehtipuitten ymparoimassa vadelmakasvustossa lahella 
rantaa Satran puistossa. Kesalla 1921 kuulin taas sam an vihellyk
sen Satrassa. Keskikesalla nain useamman kerran mustanrastaan 
Iahtevan lentoon mainitusta vadelmakasvustosta ja 2817 niin Iahelta, 
etta varitys selvasti nakyi, jolloin huomasin yksilon naaraaksi. 
Pesaa en Ioytanyt. 

Helsinki, marrask. 6 p. 1921. Oust. Munsterhjelm. 

Varis, jonka siivet olivat osittain valkeat. Koululainen Erik 
Nystrom havaitsi lokakuun keskivaiheilla 1921 useampaan kertaan 
variksen, jonka kasisulat olivat valkeat. Boksbakan aseman ja 
Vantaanjoen valisilla peltomailla 23 p:na samaa kuuta olin mina
kin tilaisuudessa nakemaan sen. Laksin · mainitun oppilaan seu
rassa retkeilylle hanen kotiseudulleen Boksbakkaan. Siella naimme 
variksen toisten sukulaistensa seurassa istumassa nurmikolla. 
Se oli melkein vahemman arka kuin muut seuralaisensa. 

lvar Hartling. 

Kaakkurin (Urinatar stellatus) varimuunnos. 2 p:na loka
kuuta 1921 ammuttiin Porkkalassa kaakkuri, jonka koko ala
puoli, vielapa pyrston alapeitinhyohenetkin ovat ruosteenvariset. 
Kaulan kupeetkin seka selkapuolen hoyhenreunukset ovat heikosti 
ruosteenvariset. Lintu oli muuten vaihtopuvussaan: etukaulalla 
kapea ruskea reunus ja nokan tyvessa vaaleita pilkkuja. Lintu 
on jatetty elaintieteelliseen museoon. 

Ivar Hartling. 

Myohainen paaskyspoikue Simossa. Kotitaloni Pahnilan karry
liiterin katossa oli viime kesana, kuten ennenkin, latopaaskysen 
(Hirunda rustica) pesa, josta keskikesalla jollakin tavalla kuolivat 
pojat. Mutta emot laittoivat uuden pesuuden, josta pojat vasta 
syyskuun alkupaivina Jahtivat - Ientoon. Samat paaskyset olivat 
vie Ia lokakuun 10 p:van tienoilla Simossa, jonka jalkeen ne katosivat. 

Veli Rtistinen. 

Huomattavia hyonteisloytoja. Vanessa xanthamelas. Sain yh
den yks. eraalta suolta Helsingin Munkkiniemesta 1. V. 1921. 

Paclzytulus migratarius L. 1 yks. lensi 30. IX. 1920 Helsingissa 
Uudenmaankadulla, mista sain sen kokoelmaani. 

· P. Suomalainen. 

--···--
Suomalainen EUiin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo toimeen

pani 15 p. toukokuuta 1921 retkeilyn Suomen Kylvosiemen-Osakeyhtion Kasvin
jalostuslaitokselle jarvenpaahan. Johtajan, maist. V. A. Peso/an opastamina 
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tutu stuivat retkeilijat laitokseen ja sen mallikelpoisiin labaratooreihin, sailytys
huoneisiin ja laajoihin koekenttiin. Edel leen l<iiytiin Westermarckin suurta 
navettaa, meijeria y. m. paikkakunnan nahtavyyksia katsomassa. 

Retkeilyn yhteydessa pidettiin Jwlwus, jossa maisteri Pesola esitelmoi 
suomalaisesta maatiais-syysvehnasta erikoisesti tehden selvaa syysvehna-seka
kasvustojen (-populatioiden) · tyyppikokoumuksesta ja eri vehnatyypeista. -
Uudeksi jaseneksi valittiin yliopp. B. J. f etterson. 

--···--
Toimitukselle Hihetettya kirjallisuutta. 

Kustannusosakeyhtio Otava: 
Gunnar Andersson, Jokapaivainen leipamme. Ravintokasvit maailrnan

tuotannossa. Tekijan Juvalla suom. J. A. Wecksell. siv. 232. 
]ennv E/fving, Kukkaviljelys aromaalla. Yksi- ja kaksivuotiset kukat 

seka avomaata varten viljeltavat ruukkukasvit. 167 kuvaa. siv. 416. 
Svend F/euron, Punaiset metsasUijat. Eraan kettupentueen eHima ja 

kokernukset. Tekijan luvalla suomentanut Yrjo YUinne. siv. 18o. 
Svend Fleuron, Heimonsa viirneinen. Tarina isosta huuhkajasta. Teki

jan luvalla suomentanut Aukusti Sirnelius. siv. 187. 
Svend Fleuz·on, Kis~anpojat. Perheromaani. Tekijan· Juvalla suomentanut 

Tyyni Halminen. siv. 158. 
Knut Ljunggren, Soluj en kapina. UHi.ketieteellisia pakinoita. Suomenta

nut Eino Karki. siv. 144. 
E/in Munsterhjelm, Elainkohtaloita. Kertomuksia nuorelle vaell e. Kuvit

tanut Oust. Munsterhjelm. siv. 132. 

Werner Soderstrom Oy. 
Sir Oliver Lodge y. m., Luonnontieteilijat ja uskonto. Suomeksi toimit

taneet K. E. Roine ja S. Sirenius. siv. 140. 
Arvo A. Nuutinen; Saloilta ja vesilta. Luonnonkertomuksia. siv. 108. 
]. 0. Peurakoski & Hugo Rautapaa, Asetus metsan havittamisen ehkai

semiseksi. siv. 164. 

A i k a k a 11 s k i r j o j a ja 1 e h t i a. 
Elainten ystava 11 -- 12, 1 (1922); finlands jakttidskrift 12, 1 (1922); Maa

talous 1- 3 (1922); Mehilain en10- 12, 1 (1922); Nuori Voima 22 - 24, 1 - 2 (1922); 
Nuorten toveri 12, 1- 2 (1922); Puutarha 10- 12, 1 {1922); Pyrldjii 1 (1922); Suo
men kalastuslehti 8- 9; Suomen postimerkkilehti 20-24; Tapio 11 - 12, 1 (1922); 
Tiede ja eHimi.i 18- 19. 

- Aaro A. Nuutinen: Saloilta ja vesilta. Metsiemme ja vesisto
jemm e luonnon eUim ~i on Nuutisessa saanut uuden tu lkitsijan. Hanen kuvauk
sensa k~syttomien elaintemme eHimasta niiden omassa ymparistossi.i ilmaisevat 
tekijan herkin aistein kuunnelleen Suomen luonnoneHiman sykintaa, hanen elain
tyyppinsa ovat luonnontutkijan tarkkuudella hahmoiteltuja ja niiden seikkailuja 
suuressa olemassaolon taistelussa seuraa lukija herkeamattomalla mielenkiin· 
nella, jopa jannitykse!Hi. Hinta 10: - . Kustantaja on Verner Soderstrom Oy. 

E. VALTAMON KIR]APAINO, OULUNI<VLA 1922 



LUONNON YSTAVA 
ELAIN- JA KASVITIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 

N:o 3 26:s VUOSIKERT A 1922 

julkaisija: VAN AM - S E U R A Toimittaja : K. E. K IV l R II( K 

I LMESTYY l<Uut ena vi hlwna , joi sta nelj a jae taan kevat lukukaude lla, l<aksi syys lui<Ukaudc lla. 
Tilaul<se t ovat osoitettavat toimitu ss ih tecri ll e, ylioppilas A. I. RAINIO'lle Ouhtnl<yla. Vuosi
l<erran til aushinta on 15:- ml<. Toimituksen osotte: HELS INI<I, Nervanderinkatull. Puh. 61!12 

Libellula depressa L., Suomelle uusi 
sud en korennois-laji. 

Pekka Ylonen. 

Kesalla 19 18 kiintyi huomioni KuolemajarveWi Laasolan ky
lassa suoperaisella maalla Jentelevaan kauniiseen, levearuumil seen 
sudenkorentolajiin. Lentotapa oli nopea ja tasainen kuin Libellula 
qvadrimaculata'n, rnutta jo pitkalta pisti silm~1ani takaruumiin leveys 

ja sen harmaansininen vari, melkein kuin Orthetrum cancellatum
uroksen. Kiinni en niita silloin saanut. Mutta seuraavana ke
sana kesa- ja heinakuun vaihteessa sain suurella vaivalla ensi
maisen uroksen, ja myohempaan heinakuussa vi eUi yhden uroksen 
ja yhden naaraan. Kymmenkunnan niita nain, mutta kiinni en 
onnistunut enempaa saamaan. Kesalla 1920 nain niita Kuolerna
jarvella, taas juuri saman suo-ojan ympariiHi, runsaammin ja sain 
kiinni 1 uroksen ja 3 naarasta. Myoskin Kivennavan pitajassa 
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Terijoen rautatieasemalta n. 1 km:n paassa Viipuriin pain nam 
.VIIteiskoulun johtaja M. Salokkaan kan ssa 1 uroksen, jonka lo
pulta M. S. onnistui saamaan kiinni. Paikka oli kosteaperai sen 
niityn reunalla oleva savihauta rautatiepenkereen vieressa. Terijoen 

·. seuduista on hra Salokas saanut muutamia (2- -3 kpl.) jo aika i
sem min kin (v. 1916 - 1917?). Terijoen-Koiviston radan varrel la nain 
niita lentelevan eri paikoissa samana kesana useamman kerran. 

Kesalla 1921 nain Kuol emajiirvella ( samapaikka kuin edella !) 
taas depressa-yksiloita, rnutta niukemmin,- ja kiinni sain van yh
den uroksen 5. VII. Terijoella nain lisaksi pari yksiloa n. 2 km:n 
paassa rautati easemalta pohjoiseen olevalla korpiraiviolla lop. VI. 
Kaikkiaan olen s ii s saanut 4 urosta ja 4 naarasta. Naista on 2 
paria Forin lyseon kokoelmissa, 1 pari lehtori Kivenheimon (Rauma) 
ja 1 pari hra Til. Oronblomin (Tampere) kokoelmissa. Kirjallisuu
dessa main itaan L. depressaa tavatun m. m. paikoin Virossa ja 
Liivinmaalla, joten sen loytaminen lah eisilta Karjalan kannaksen 
seuduilta ei ole erityi semmin odottamatonta. Se on yksi nii ~. ta 

lukuisista tulokas.hyonteisista, joita nii ssa seuduissa on tavattu. 
Perhosista m. m. Catocala- la jeja, Spilosoma lubricipeda, Mamestra 
persicariae, Abraxas sylvata, Coenonympha hero, Brotolomia 
meticulosa, Luceria virens, H eliothis dtjJsacea, Brep(zos nathum, 
Larentia capitata. 

L. depressa-ko iraan tuntee helposti sen erityisen leveasta 
(7,4 - 7,s mm), harmaan sinertavasta ja kupeilla kaksin suurin kel
taisin taplin kori stetu sta takaruumii sta. Edel leen nakyvat jo kau
kaa siipien tyvessa olevat suuret, mustanru skeat Uiplat, joista 
takas iiven on huomattavas ti l eve~i. Naa raan takaruumis on viela
kin leveampi (8,5 - 8,9 mm), ru skeahko, joskus hieman sinertava. 
Tapaamieni yksiloiden etusiipien karki en vali on keskimaarin 
76 mm, etu siipien pituus 37 (36,t - 38,2) mm., ruumiin pituus 
46 mm. 

. --·. ·-----
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Keltahempponen (Serinus serinus L., Serinus hortu
lanus Koch), Suomelle uusi lintulaji. 

E. W. Suomalainen. 

Kesakuun 8 p:na 1921 huomas i taiteilija M. Karpanen lahella 
kotiaan olevassa metsikossa, jota nimitetaan ,Heimolan petaikoksi" 
Kuopion pitajan Haminalahdessa korkean kuusen latvaoksi lla 
pienen linnun sirittelevan. Laulu muistutti K:n mielesta enimman 
vihreavarpusen (Acanthis spinus L.) siritysta. K. arveli kultarin
nan (Hypolais philomela L) koettavan matkia, tosin huonosti on
nistuen, vihreaa varpusta, ja tasta alkoi er;.li lys tulia. Kun linnun 
laulu oli aina vain sama 
yksitoikkoinen siritys, ei-
ka silla muuta ollutkaan, 
rupes i asia yha enemman 
K:n mielta kiinnittamaan. 
Siella korkeiden kuu sten 
latvapuolilla lintunen ah
kerasti lauleli, mutta muu
ta kasitysta ei siita saanut 
kuin _etta kovin pieni se 
oli. Laulu kuului noin 
60 metrin paahan. 

Muutamana pa1vana 
kun K. oli houkutellut 

Keltahempponen (Serinus serinus). 

vihellellen luokseen kaikenlaisia lintuja, peipposia, vihreavarpusia 
y. m., tuli tuo outokin alas kuu sen oksan toi se lle puolelle, puo
leksi piiloon. Talloin voitiin todeta, etta silla on paksunlainen 
nokka ja etta selkapuolella, varsinkin ylaperassa on keltaista vahvasti. 

Kesakuun 26 p:na K. ampui linnun, joka osoittautui olevan 
keltalzempponen, saksal. ,,Girlitz" (Serinus serinus L). Talteen 
saatu yksilo on nahtavasti nuorempi uros, varit ovat auri ngon vai
kutukses ta jo jonkun verran haalistun ee t. -- Lintu on Kuopion 
Museossa. Se on uusi tulokas maallemm e. 

Keltahempponen pesii Pohois-Afrikan Atlasmaissa seka Etela
Europassa Pyreneitten nieminmaalta Kreikkaan, Vah ~i a n -Aasiaan, 

ja Palestinaan. Myoskin Saksan lounaisosissa, es im. Frankfurt a'M . 
seuduissa se on pesinyt ainakin 300 vuotta, yleisenHkin paikoi-
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tellen. Lukuisat havainnot osoittavat, etta keltahemponen viimei s
ten 50 - 60 vuoden kuluessa on levinnyt ja yhakin leviaa poh
joiseen pain, si lla nykyaan se pes ii Rheinin laaksossa ainakin vi ela 

· Kolnin seudui ssa, edelleen Brandenburgissa, esim. Berl. inin ym
paristoissa yleisena, Pommerissa ei harvinai sena ja Lansi-Preu s
sissa se on suorastaan luonnelintu *). Saksalaiset ovat muutto
lintuja, ne talvehtivat Pohjois-Afrikassa. Ruotsi ssa ja Norjassa 
keltahempponen on tuntematon. 

Meilla saatua aksiloa on pidettava eksyne~na. Mutta mahdol
li sta on, etta lintu on Haminalahdessa pesinytkin. Sen pitkallinen 
oleskelu samoilla paikoin parhaimpaan pesimisaikaan on tasta 
todi stuksen a. 

Keltahempponen on kanarialinnun (Serinus serinus canaria 
L.) laheisin suku lain en, mutta pal jon pienempi l<uin jalkimmainen, 
Kanarian saa rilla, Madeiralla ja Azoreilla pesiva _laji. Puutarhat, 
puistot, jokivarsien lehdot, viinitarhat ja lehtimetsat ovat kelta
hempposen pesimapaikkoja Saksassa ja Etela-Europassa.: Varsin
kin kevaalla kuulee sen yksinkertaisen mutta iloisen viserryksen 
,girrrlits, girrrlits, hitsriki''. Se on keltahempposen kutsuaani, sen 
se tavallises ti laulaa puun latvassa istuessaan tahi noustuaan 
metsakirvi sen lailla ilmaan, sielta alas hoyhenpallona laskeutues
saan. Kaikenlaisia siemenia keltahempponen syo. Pesa on u_seim
miten hedelmapuissa, tammi ssa, mantypensaissa, katajissa, viini
koynnoksissa j. m. s. Munat ovat vaaleansinertavia tahi harmaan
valkeita, hi enoin taplin ja viiruin kirjailtuja. Keskimaarin munat 
ovat 16 mm pitkia ja 11,9 mm paksuja. 

Keltahempposen esiintymiseen Suomessa kannattaa lintumies
ten edelleen kiinnittaa huomiotaan, ehkapa niita sattuu muualle
kin ilmestymaan. 

"') Saksalaisissa lintutieteellisissa julkaisui ssa on use in tietoja uusista 
paikkalwnntsta, joissa keltahempponen on esiintynyt (viimeksi ,Mitteilungen 
iiber die Vogelwelt" 1921, 5. 61). 

- -· .. 
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Hanhikorppikotka (Gyps fulvus Om), Suomelle uusi 
lintulaji. 

K E. Kivirikko. 

Socitas pro fauna et f lora fen nica-seuran kokouksessa mar
raskuun 6 p:na 1920 niiytti Korkeasaaren eliiintarhan intendentti, 
maist. Rolf Palmgren hanhikorppikotkan (Gyps jnlvus) , jonka 
metsanvartijan poika V. Oinonen oli ampunut Pielisjarven pitajan 
Hemminvaarassa liihellii Repolan rajaa. Nahan, joka oli ollut nau
lattuna torpan tallin seinalle, oli ottanut talteen metsiinhoitaja 

Korppikotkia raadolla. Kaksi isoa mustaa munkkikorppikotkaa, kolme hanhi
korppikotkaa ja kolme pienempa~i likakorppikotkaa, joista yksi nuori ja tunima. 

K. A. Akesson joensuusta. Lintu ei liene peraisin mistaan elain
tarhasta tai nayttelysta, vaan on eksynyt tanne kaukaiselta asuin
paikaltaan, Keski-Europan alpeilta tai Aasian vuoristoista (kts. 
Luonnon yst. 1920 siv. 115). 

Seuraavassa . kokouksessa jouluk. 4 p:na ilmoitti prof. K. M. 
Levander edellisen johdosta, etta kaksi yksiloa samaa korppikot
kalajia oli viimeisina vuosikymmeninii saatu enti sistii Itameren maa
kunnista, nim. Virosta Raiivelin lahistolla ja Kurinmaalla Preekuln'in 
Hihell ii (H. Loudon, Gyps julvus in Estland erlegt, Ornitholog. 
Monatsberichte, Berlin 1914, p. 33- 34). 
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Edelleen ilmoitti maist. Einari Merikallio, etta suu tari Pekka 
Kangas Kuusamossa on kertonut hanell e kerran ampuneensa 
linnun, joka selityksesta paattaen voi olla joku korppikotka. 

Kun maamme elaimisto nain on saanut uuden edustajan, 
vielapa mei!Hi ja koko Skandinaviassa tahan saakka tuntematto
masta korppikotkien ryhmasta, esitan sen Luonnon Vstavan lu
kijoille sita suuremmalla syylla, kun matkoillani Keski-Aasian aroilla 
ja vuoristoissa kesalla v. 1896 nain korppikotkia useasti hyvinkin 
Jahelta, inilloin haaskan kimpussa, milloin ilmassa kaarrellen, vie
lapa !Oysin hanhikorppikotkan pesankin Aleksander-vuoristossa. 

Hanhikorppikotka, jota myos voisi nimittaa keltai seksi korp~ 

pikotkaksi, vastakohtana-· munkkikorppikotkalle, joka on melkein 
musta, on aika iso lintu: nokan karjesta pyrston paahan mitattuna 
106- 113 em., josta pyrston osalle tulee 33- 42 em. Siivet, jotka 
ovat aika leveat ja mahtavat, karjesta karkeen mitaten 236- 280 
jopa joskus 340 em., peitHi~at n. 3/4 pyrstOsta. Siniharmaa.nokka 
on vahanahkaan mitattuna 6,5, otsaan saakka S,s em. pitka, tyvesta 
4,2 em. korkea. Tummempi karki on jyrkasti alaspain koukistu
nut ja muodostaa oivallisen repimisaseen saali sta paloiteltaessa. 
Harmaalla vahanahalla eroittuvat selvaan isot, pitkanumaiset sie
rainaukot, jotka todlstavat erinomaisen tarkkaa hajuaistia. Silma
teran keha on tummanruskea, siniharmaan hoyhenettoman ren
kaan ymparoima. - Nilkat ovat lyhyet, 13,s em. pitkat, .tanakat, 
suomupeitteiset ja siniharmaat. Kynnet oval paljon heikommat 
ja vahemman kaarevat kuin kotkan, keskivarvas kynsineen 10,6 
em., takavarvas kynsineen ainoastaan 6 em. pitka. 

Paa ja kaula ovat lyhyen, likaisen, valkean villan peittamat; 
kuvun kohdalla villa pitenee melkein karvamaiseksi ja saa kellan
ruskean varin. Kaulan tyvessa on tuuhea, hentojen hoyhenten 
muodostama helakanruskea, joskus melkein valkea untuvakaulus. 
Koko muu hoyhenys on vaalean ruosteenruskea; siipien pienet 
peitinhoyhenet, selan ja hartian hoyhenet ovat ruosteruskeat, kes
kella ruodon suuntainen kellanvalkea juova, kaikki suippopaisia. 
Pitkat hartianhoyhenet ja isot siipien peitinhoyhenet ovat mus
tanruskeat, vaaleakarkiset. Siipi- ja pyrstosulat mustat. Saaren 
ja nilkan y!apaan sisapintaa peittaa tihea valkea untuvavilla. 

Tammoinen on nuori Iintu, mutta puku vaihtuu yhtenaan sita 
mukaa kun ikakin kasvaa. Toisesta kolmanteen ja neljanteen ika
vuoteen, s. o. hoyhenyksen useampaan kertaan vaihtuessa, ovat 



.. 
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paa ja kaula edelleen melkein muuttumattomat, . ehka jo enemman 
karvapeitteiset, -kaulu s on hienompi ja tiheampi, melkein rengas
mainen, eika enaa niin harsu kuin nuoremmalla. Puku on yksi
varisempi, selkapuolelta tummemman, vatsapuolelta vaaleamman 
ruskea, eika vaaleista ruotoviivqista enaa ole jalkeakaan. 

Vanhoilla linnuilla ovat hoyhenet pyoristyneet, paa ja kaula 
vaalean ruskeahtavien pikkukasnien peittamat, kaulus on yha ti
heampi, kaarevien, kellanruskeitten untuvien muodostama, ala
puolet, takasel.ka ja ylaper~i ovat punaruskeat, koko muu selka, 
hartiat ja siipien peitinhoyhenet, sam.oin kaikkien sulkien reunat 
ruskeanharmaat, van hoilla koiraksilla usein hyvinkin vaal eat. ·
Molemmat sukupuolet ovat melkein samankokoiset, naaras ehka 
vahan isompi koirasta. . 

Hanhikorppikotka on kotoisin Valimeren maista, pohjoisessa 
aina Pyreneitten vuoristoon, Slavoniaan, Unkariin, Rumaniaan, 
Bessarabiaan, Kri!Jli lle ja Etela-Uraliin, Afrikassa Saharaan, Suda
niin, Abessiniaan, Aasiassa Persiaan, Belutshistaniin, Turkesta
niin, Afganistaniin ja Himalajaan. Etela-Afrikassa ja lntiassa elaa 
toisia Jaheisia lajeja. 

Varsinaiselta asuinalueeltaan eksyy hanhikorppikotka silloin 
talloin kau em mas pohjoiseen. Niinpa on Schlesiassa useita ker
toja tavattu hanhikorppikotkia, jopa isommissa parvissakin. Ke
sakuussa v. 1834 eksyi niita tanne 12 yksi loa, joukossa yks i 
munkkikorppikotkakin, joka, samoinkuin 4 hanhikorpp ikotkaa, sai 
surmansa repiessaan metsakaurista. Onpa senjalkeen suurempiakin 
parvia tavattu,. aina 18 yksiloon saakka. Vksiloita on tavattu 
useita Pohjois-Saksassakin: Ita- ja Lansi-Preus·sissa, Pommerissa, 
Meklenburgissa ja liolsteinissa. Hollantiin ja lrlan tiin saakka on 
hanhikorppikotka joskus eksynyt. 

Oli aika, jolloin komea partakorppikotka (Oypaiftus barbatus) 
asusti laajalti Alpeilla ja Valimeren rn aid~n vuoristoissa. Nyt on 
sen aika ollut ja mennyt, mets~sHijat ja myrkky ovat sen tappa
neet sukupuuttoon. · Nain autioiksi j ~Hi n eet asuinpaikat, ko rkeat 
kallioseinamat ja oivalliset metsastysmaat, nayttaa nyt toinen laji, 
hanhikorppikotka, anastavan. ]a onhan asia perin luonnollinen. 
Pitki!Ui matkoillaan. ja korkealla ilmassa kaarrellen asettuu se mil
loin mihinkin paikkaan levahtamaan, keksii sop ivaa syotavaa, mie
li styy seutuun ja rakentaa sinne pesansa. Nyt se jo on vakina.i
nen asukas monin paikoin alp'piseuduissa,· missa sita ei viela 
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partakotkan aikaan tavattu. Slavoniassa, Siebenbtirgissa, Dalma
tiassa, Bosniassa ja Herzegovinassa on se nykyisin tavalli simpia 
ilmioita. Karntissa ja Tyroli ssa se jo pesii saannolli sesti, mutta 
tuskinpa missaan lienee hanhikorppikotkia niin run saasti kuin 
Pyreneitten niem imaalla, jossa ne ,Sierrojen" jyrkanteissa pesivat 
suurin joukoin. . · 

Matkoillani Keski-Aasiassa nain korppikotkia ensi. kerran 
Tschisakin ja Tschinassin valisel la Nalkaarolla ,golodnaja pustinja". 
Olimme Samarkand ista · ajaneet kolmivaljakolla Serafshan-joen iha
nata kosteikkoa laajojen rii ssipeltojen ja hedelmatarhojen Iomissa 
ja yopyneet Tschisakin pieneen kaupunkiin mainitun aron Iaitaan._ 
Kun seuraavana aamuna matkaa jatkettiin, tuli maisema autioksi 
ja tasaiseks i, ainoastaan etelaisella suunnalla haamoitti korkea, 
lu mipeitteinen Aleksander-vuoristo. Vuoden · kaunein aika oli jo 
ollut ja mennyt, monivari set kukat eivat enaa tayttaneet ilmaa 
raikkaalla tuoksullaan, mutta kesa oli viela paraillaan. jotkut mie
hen korkuiset liljain (Eremurus) kukinnot torottivat kuin seipaat 
penikulmain laajoilla aloilla tai vielakin kookkaammat putkikasvit 
(Ferula), joiden metrin leveat kukinnot antoivat maisemalle nai
vettyneita mantyja kasvavan rahkasuon Ieiman. Sinikukkaiset 
kurjenmiekat reunustivat tieta ja harmaat marunat tuoksuivat va
kevasti. Puita ja pensaita ei nakynyt ainoatakaan, ei edes maja
talojen pihamailla. 

Leivoset eivat viela olleet lakanneet Iaulamasta, naaraslinnut 
hautoivat paraillaan pesissaan ja urokset livertelivat ilovirsiaan 
taydesta sydamesta. Vhtenaan kohosi_ niita ruohokosta kierrellen 
isoi ssa kehyksissa korkeuteen, kunnes pienina pisteina katosivat 
nakyvista. Sahkolennatinlangat ja pylvaat nayttivat muuten ole
van lintujen lempipaikkoja. Pitkissa jonoissa istui · tangoilla me
hilaissyoj ia, sininarhia ja harjalintuja, joukkoon lyottaysi silloin 
Ui.I!Oin himea haarahaukka tai pitkajalkainen sinihaukka saikaytUien 
koko parven lentoon, tai istua torotti tuolla pylvaan paassa iso 
keisarikotka (Aquila imperialis) sulattaen ruokaan sa. 

Tuon tuostakin tuli vastaan pitkia kamelikaravaaneja, jotka 
isoissa puu laatikoi ssa kulettavat teeta . Kiinasta. Etaalta katsoen 
naytti tuommoinen karavaani kiernurtelevalta koydelta, joka tuli 
paksummaksi, kuta laherhmaksi Iahestyimme sita. Lyhytlanta 
koysi, joka on kiinnitetty elaimen sieraimiin, yhdistaa joka kame
lin edelliseen. jos yksikaan kameli vitkastelee eika ota aivan yhta 
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monta askelta kuin edellinen, alkaa koysi jannittya, joka koskee 
kipeasti sieraimiin. Varsin usein sattuu etta karavaanista yksi ja 
toinen kameli sairastuu tai naantyy raskan taakan alla, jolloin ei 
auta muu kuin tappaa se ja jattaa raato arolle makaamaan. rleti 
kun karavaani on poistunut, anastavat raadon ahnaat korppikotkat, 
jotka suuhunsa ahmivat kaikki minka voivat irti saada, viei.apa 
kantavat pois isoja kappaleita luineen paivineen. 

jouduin Nalkaarolla tammoisen tapahtuman nakijaksi. Kara
vanin raskaine taakkoinensa olimme jo sivuuttaneet. Pitkin as
kelin, vasymyksesta huohottaen marssivat nuo rumat kayrakau
laiset elaimet. jonkun penikulman paassa makasi tien syrjassa 
yksi onneton, taakkansa aile sortunut kameli verisena ja nyljet
tyna, ja sen ymparilla haarasi ainakin 30 korppikotkaa repien ja 
nalkaansa tyydyttaen. Lieneeko siita viela pariakaan tuntia kulu
nut kuin tuo raato siihen tien syrjaan jatettiin, ja nyt sen jo 
korppikotkat olivat keksineet. Niita oli sen kimpussa 3 eri lajia: 
mustia munkkikorppikotkia (Vulter monachus) eniten, sitten kel
lertavia hanhikorppikotkia ja pari kolme pienempaa keltaista, mus
tasiipisUi likakorppikotkaa (Neophron percnopterus). 

Pysaytimme troikan sopivan matkan paahan nahdaksemme 
korppikotkien herkl)ttelemista. Kamelin vatsaontelo oli jo melkein 
tyhja. Kylkiluiden paalla istuen hanhikorppikotka repi viimeisHi 
suolentahteita, pistaen paansa utituvakaulusta myoten raatoon. 
Pari muutakin tuppasi p~Hinsa vatsaonteloon, ja tuimasti siina ta
peltiinkin siivet levallaan. Kymmenkunta mustaa munkkikorppi
kotkaa repi kukin omalta taholtaan mita isolla

1 
nokallaan irti sai

vat, ja matkan paassa arolla toiset jo kyllaisina Jaahattivat, muu
tamalla suolenpatka avonaisesta suusta riippuen. KyiHiisimmat 
olivat etukumarassa siivet rempallaan, jotkut makasivat maassa 
rahmallaan kuin juopuneet, antaen auringon lampimasti paahtaa 
tummaan selkapuoleensa. joku musta korppikotka syrjemma!Ui 
odotti vuoroaan, vai oliko jo ehtinyt saada osansa. 

Kun kuormamme lahestyi tuota ihmeellista nakya, levittivat 
nuo ilkeat repijat mahtavat siipensa tehden kauniita kaarroksia 
ilmassa aivan matalalla, mutta etaampana olevat eivat paikastansa 
liikahtaneet, tuskin paatansa kaansivat. Astuimme alas rattailta 
raatoa tarkastaaksemme, ja ihmeekse.mme lehahti lentoon lika
korppikotka paljaitten kylkiluitten kattamasta ontelosta, jossa se 
liassa ja rasvassa oli herkutellut muitten peikurien siirtyessa syr-
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Jaan. Kaikki vere·.rat osat: maksa, sydan, keuhkot ja suolet, ali
vat jo poissa, ei ollut p~Uissa en~ia silmiakaan, ja mita lieneekaan 
tumlin perasta enaa jaanyt jalelle, silla kun matkaa jatkettiin, 
nai111111e 111iten kotkat siirtyivat syomistaan jatkamaan. 

Taman jalkeen naimme korppikotkia harva se paiva, 111illoin 
il111assa kaarrellen niin korkealla, etta ne saattoi eroittaa pienina 
pisteina vain, toisinaan tien syrjassa istuen, eraalla Karkaran ta
sangolla lssykkuHarven itapuolella isoja parvia. Taalla oli kirgi
sei lla karja111arkkinat, ja paljon lampaita teurastettiin, joten ruuasta 
ei ollut puutetta. Kun aamusella tirkisteli jurtan ovelta, naki saa
lista norkoilevia korppikotkia, isoja kuin kantoja, maakivien lam
maslaumojen vieressa. 

Mutta arot olivat vain korppikotkien ruuan etsintapaikkoja, 
kaukana ·vuoristoissa niiden pesapaikat sijaitsivat. jo ensi · 111at
kalla Aleksander-vuoristossa sai111111e tutustua korppikotkan pe
saan jyrkalla kallion seina111alla. Lahdi111111e ratsain kapua111aan 
Samshin poikkilaaksoon, joka johtaa samanni111iseen solaan. 
Kuusi111etsavyohykkeen .oli111111e jo sivuttaneet ja saapuneet rehe
ville alppiniityille, kun 111aise111at kavivat aina vain jyrke111111iksi. 
Lahinna lu111irajaa kohosivat kalliot seinajyrkkina 111onen sadan 
111etr1n korkeuteen. Levotto111ana lenteli taalla vaalea hanhikorppi
kotka, jyrkalle seina111alle istu111aan asettui, ja sieltapa halkea111asta , 
pisti esiin karkeita nappuloita ja risuja. A111111uin panoksen lin
tua kohti, joka epaluuloisesti katsahti alas, pitkaa kaulaansa kie-
111urtaen, 111utta turhaahan oli a111pua niin eUHi!Hi, vaikka olil11111e
kin aivan pesan kohdalla. Paukahduksesta saikahtaen poikanen 
kurotti kaulaansa, joten Iuuli111111e sen pesasta putoavan, 111utta 
untuvaisia siipiaan rapytellen se kuitenkin valtti vaaran. Poikanen 
naytti 111elkein valkealta, ehka oli se vie!a untuvien peittama, si!Ui 
vastahan nyt oli toukokuun viil11einen paiva ja pesa ikuista lu
menrajaa yle111pana. 

Myohe111111inkin nain Thianshan-vuoristossa korppikotkan pe
san samallaisella kalliolla, mutta koska lintu oli melkein valkea, 
otaksun tavanneeni Hi111alajan korppikotkan (Oyps himalaianus), 
joka Thianshan vuori stossa on ennenkin nahty. Sa111annakoisia 
valkeita korppikotkia lenteli 111yos yli 4000 111etrin korkeuteen kohoa
valla Naryn-ylangolla Terskei Alatau-vuoristossa Syrdarjan Jahtei!Hi. 

Hanhikorppikotkan 111unat ovat 111elkein valkeita tai likaisen 
kellertavia, joskus taplaisiakin, 92,4 111111. pitkia, 69,2 111111. paksuja. 
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MerenrantahietakHtajan (Cicindela tnaritinza Lair) 
ekologiasta. 

Y17'ij tVuorentaus. 

liiekkaisten merenrantojemme mielenkiintoisimpia kovakuori
aisia on Cicindela maritima. Sen elamantapoja olen tarkannut 
etupaassa Siikajoella Tauvonniemen pohjoisella dyynialueella ke
sina 1909- 1911. Siella Elymus arenarius - mattaita harvakseen 
kasvavalla, kosteapohjaisempaan Salix-, Betula- ja Myrica-pensaik
koon seka Calamagrostis-niittyyn rajoittuvalla dyynialueella on C. 
maritima run saasti tavattavissa, run saammin kuin muualla Poh
janmaan rantahietikoilla. 

Cicindela toukki~een ja koteloineen. 

Hietikolla kuljeskellessa keksii kylla C. maritima'n helposti, 
jos se on liikkeella, vaan sen liikkumattomana pysytellessa hiekka
alustaan painautuessa peitinsiipien keltaiset poikkikuviot vaikutta
vat pettavasti. jos sen on mattaan kupeella huomannut piilot
televan ja yrittaa sita lahestya, Jahtee se yhtakkia syoksahtaen 
lentoon. Riippuu kuitenkin ilman lammosta, miten halukas se 
on lentaen pakenemaan. Kylmina, tuulisina paivina ovat sen 
liikkeet hitaat ja se ahdistettaessa juoksee lyhyen matkaa ja pai
nautuen maahan koettaa liikkumattomana pysytellen valttaa ah
distajaansa. Kirkkaina, tampimina paivin~i syoksahtaa se help sti 
Ientoo n, lentaa muutamia metreja, toi sinaan aina 20- 30 metria 
ja jos sita selll·aa, uudistuu menettely 8- ·1 0 kertaa, minka Hilkeen 
se vasyneen~i koettaa aluksi juosten piilottautua ja sitten painau
tuen maahan katkeytya. Liikkeella se on hietikolla vain paivisin. 
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Yoksi ja vieHipa kylmina paivinakin se hakee suojaa hiekasta. 
C. maritima ei ole vars inainen kaivaja, vaan kuitenkin se kaivaa 
itseelleen suojakoloja hiekkaan. Kolot ovat puoliympyran muo
toisia, viistoon rhenevia, 1 0 ·-15 mm. leveita ja 30- 50 mm. 
syvyisia. Naihin koloihin se painautuu aamu- ja keskipaivan vilk
kaasti haarittyaan lepoa saadakseen ja etsiakseen myos suojaa 
kylmyytta vastaan 1). Seuraavat muistiinmerkinnot kesalta 1911 
osoittavat sen paivittaista menettelya: 

12. VI. Klo 5- 6 ip. lima kylma, pohjoistuuli ja sateinen. -
Liikkeella ei yhtaan. · 

14. VI. Klo 11 - 112 1 ap. Paivanpaisteinen, mutta tuulinen saa. 
Liikkeell a joitakin. 

14. VI. Klo 4- 1/27 ip. Ei yhtaan Iiikkeella. 
21. VII. Klo 10- 12 ap. Lam min ja kirkas saa. - Liikkeella 

ja kopulassa. 
21. VII. Klo 4- 1/2 7 ip. Ei yhtaan Iiikkeella. 
23. VIII. Klo lf210- lf212 ap. Tyven, osittain selkea, lopulta 

satoi hiukan. - Runsaasti liikkeella, joitakin koloissaan. 
24. VIII. Klo 1/24- 5 ip. Kaikki koloissaan. 
25. VIII. Klo 11 - 12 ap. Liikkeella, joku vain kolossaan. 
25. VIII. Klo 1124- 5 ip. Kaikki koloissaan. 
12. IX. klo 1/2 10- 1 ap. Tyven, kirkas ja lam min saa. Valla 

kylmennyt. - joku viela kolossaan, muut liikkeella. 
Kuten nama ja edellisina kesina tekemani huomiot osoittavat, 

kaivautuu C. maritima iltapaivalla ennen klo 4 koloon sa, missa 
se viettaa yli yon ja on aamulla klo 8 aikaan jo liikkeella. Kyl
mina ja sateisina paivina jatkuu kuitenkin kolossa olo pitempaan 
ja kolot ovat aina tuulen suojapuolella hiekkatoyryn kupeessa. 

Myohemmin syksylla kaivautuu C. maritima syvalle hiekkaan 
talvehtimaan. Talloin taurvautuu se vanhoihin toukkakoloihin, 
joita sen taysikasvaneet toukat ovat asuntonaan piUineet. Viela 
myohaan kevaalla voi sen kaivamalla saada talvehtimiskolostaan 
esill e. Niinpa esim. kesak. 5 p:na 1909 tapas in vain yhden liik
keella, mutta kaivaen sain 11 kapp. 40--60 em. syvyydesta. 

Kesakuun alkupuolella ilmojen lammittya ilmestyvat talvehti
neet imagot liikkeelle ja talloin on niiden kopulatioaika. Lampi-

1) Vertaa: 0 . M. R.r•,der, Hyon te isten e lintavat ja vaistot. Luku: Toi
minta ja lepo. 
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mana paivana on talloin hietikolla vilkasta hyor inaa, C. martima 
naaraan nakee usein juoksentelevan saalistaan tavoitellen koiraan 
uskollises ti pysytellessa sen selassa. Usein vain onnistuttuaan 
tavoittamaan hietikolla liikuskelevan kovakuoriai sen Hesperophilus 
are11arius'en, kaksisiipi sen Tetanops myopina'n tai jonkun muun 
hyonteisen, malttaa se pysahtya paritteluun ja samalla syoden saa
li staan. Samalla voi naaras myos, koiraan sen seHissa edelleen 
ollessa, kaivaa takaruumiin sa karjella tyonnellen hiekkaan n. 10 
mm. syvan ja l f2 -- 1 mm. levean pystysuoran kolon, mihin se 
laskee vain yhden munan ja peittaa kolon huolelli ses ti hiekalla 
ennen poistumistaan. Vksilolli set ominaisuudet tulevat Hissa toi
sinaan es ille. joku naaras kaivaa kyll a kolon, laskee munan, 
mutta ei rnaltakaan peittaa koloa huolellisesti , tyonnaltaa kerran 
tai kahdesti vain hiekkaa koloa kohden ja lahtee juoksernaan saa
lista tavoittaakseen. Toisinaan jaa munakin laskematta sen ah
naasti hyokatessa Jahestyvaa saalista kohden. Se on usein niin 
ahnas, etta onnistuu, varovasti pienta heinanroyhya sen edessa 
liikutellen, saamaan sen narratuksi sita tavoittamaan . 

Kesakuun loppupuolella talvehtineet imagot kuolevat ja niinpa 
esim. kesak. 28 p:na 1910 en tavannut yhtaan. Kuitenkin ilmes
tyy pian uusi sukupolvi, minka paritteluaika oli 1911 heinak. 
12- 22 p:na. Taman havittya elokuussa koteloasteensa lapikay
tyaan ilmaantuu talvehtiva sukupolvi. Keskikesalla voikin hieti 
kolla tavata imagoja, munia, pienia toukkia, kesakuu ssa lasketuista 
munista kehittyneita, 7- 10 em. syvyisissa koloissa asustavia, seka 
taysikasvuisia 20- 25 em syvyisissa koloissa. 

C. maritima'n toukka ja sen elamantavat ovat tunn ttuja. 
jo v. 1842 Smidt (Stett. Ent. Zeit. s. 271) selvitti toukan ja Oangl
bauer (Die Kafer von Mitteleuropa I s. 11) esittaa sen elaman
tavoista m. m.: Toukka kaivaa hiekkaan vi non tai melkein pysty
suoran, 1-·5 drn. pitkan, putkimaisen kolon, minka suulla se kyy
ri styneena vaanii ohi kulkevia hyonteisia. Saaliinsa vetaa se ko
lonsa pohjalle siella rauhas sa sen syodakseen. Ruokan sa jatteet 
ja ulostukset p istaa se kolostaan. Voipa se yolla jattaa k lonsa 
pyydystaakseen etaampana liikkuvia hyonteisia. 

Vaikka toukka kolossaan onkin hyvin suojattu, paan ja kau
lakilven tarkkaan peittaessa kolon suun; ja voi ahdistajaansa valt
taa nopeaan vetaytymami syvemmas koloon sa, niin ei se sen taan 
ole aina turvassa. Ruotsalainen hyonteistutkija Adlerz kerto siita 
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ihmeellista rohkeutta ja nopeutta vaativasta tavasta, milia loi siva 
petoampiainen Methoca icluzeumonides Latr. saa munansa asetettua 
Hi han vaaralliseen toukkaan (Ks. L. V. 1910 s. 91 ). Tam a am·· 
piainen on kuitenkin meilla hyvin harvinainen, olen sen vaan 
kerran Pohjanmaan rannikolla tavannut, joten sen tuottama tuho 
toukille on vahainen. Sensijaan Tauvossa ilmestyi kesalla 1911 
C. maritima'n toukalle vaarallinen ahdistaja. Kesak. 14 p:na huo
masin hietikolla kuovin jtilkia ja niiden kantapuolta hiekassa pyo
reita reikia. Lahemmin reikia tarkastettuani selvisikin, etta n'e eli
vat toukkakolojen laajentuneita aukkoja. lso kuovi (Numenius 
arcuatus L.) oli sii~a · kuljeskellut ja Iaskin sen tyhjentaneen. n. 80 
koloa. Vhdessaldian kolossa, minka aukko oli kuovin pitkan no
kan laajentama, en toukkaa tavannut. Seuraavana paivana huo
masin sen Iiikuskelleen keskempana hietikkoaluetta ja .siel lakin oli 
lukuisasti tyhjia koloja. · Tamantapaisesta kuovin menettelysta 
mainitsee ]. Tlzienemann Rossitten lintututkimusasemalta, missa 
kuovit dyyneilla ahdistavat koloissa asustavaa pihtihantaa Labi
dura riparia Pal l. 

C. maritirna'n maantieteellinen laveneminen Luonnonhistori- · 
allisella alueellamme osoittaa, etta se etelampana esiintyy vain 
merenrantahietikoilla, mutta pohjois~mpana tavataan myos sisa
maassa. Maamme pohjoisosista tunnetaan sisamaasta seuraavat 
loydot: Kuusamo U. Sahlberg), Kemijarvi (Wegdius) ja Sodan
kyla (Sandman). Ulkopuolella luonnon.historiallista aluettamme 
on se yleinen Pohjanmeren ja IU\meren rannoilla ja Siperiassa 
laajalti levinnyt. 

--···---
Tietoja koottava viljelyskasvistosta_m me! 

A. A. Parvela. 

Tapa kaunistaa kotia ja · sen ymparistoa viljellyi!Ui koristekas
veilla on hyvin vanha. Jo vanhojen sivistyskansojen, kuten egyp
tilaisten ja intialaisten, tiedetaan niin tehneen. Sivistyksen levi
tessa Eurooppaan tuli sama tapa Hiallakin kayUintoon. Aikojen 
kuluessa se ennatti kauas Pohjois-Eurooppaankin, aina etaiseen 
maahamme. Sivistyksen kohotessa ovat koristekasvit, jotka meilla 
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pitk~t ajat olivat melkein vain saatyUiisten kasvattamia, p~iasseet 
leviamaan myoskin rahvaan keskuuteen. Valitettavasti puuttuu 
lahempia tietoja siita, milloin koristekasvien kaytto on eri seu
duilla alkanut, miten levinnyt ja milia kannalla se nykyaan on. 
Tama siita huolimatta, etta nailla tiedoilla olisi paitsi suuri kasvi- · 
tieteellinen myos Uirkea sivistyshistoriallinenkin merkitys. 

Taman lyhyen kirjoituksen tarkoituksena on kehoittaa kasvi
tieteilijoita ottamaan harrastuspiiriinsa tamankin puolen kasvitie
teesta. Aivan sivutoinaan, muiden toittensa ohella, he voivat ky
symyksenalaisen asian hyvaksi tyoskennella paljonkin. Muita 
tarkoituksia varten tekemillaan retkilla he eri osissa maata joutuvat 
monesti kosketuksiin sellaisten henkiloiden kanssa, joilta voisivat 
saada mita tarkeimpia, kysymyksenalaista asiaa valaisevia tietoja. 
Tarvitaan vain, etta he ottavat asian puheeksi ja vaivautuvat te
kemaan mu istiinpanoja. Tahan asti on maassamme oltu melkein 
toimettomia tassa suhteessa. Kuluneet vuodet ovat vieneet mu
kaanaan unholaan paljon tietoja, jotka olisi voitu saada pelaste
tuksi maamme sivistyksellisia oloja valaisemaan, jos olisimme 
olleet ajoissa kyllin huomaavaisia ja ymmartavaisia ldisittamaan 
Uillaisten tietojen suuren merkityksen ja tieteellisen arvon. Nyt 
kun tama jo kasitetaan, alkoot maamme kasvitieteilijat antako 
vuosien vierHi tassa suhteessa hukkaan. 

Koristekasvien viljelys on suurimmassa osassa maatamme 
viela siksi nuorta, etta nytkin viela heti toimeen ryhdyttaessa 
voidaan useilta paikkakunnilta saada taysi selvyys niiden viljelys
historiasta, viljelyksen alkuajoilta aina nykypaiviin asti. Ensi kat
sannolla saattaa kylla nayttaa silta etta tallai sten tietojen selville 
saaminen on mahdotonta tai hyvin vaikeaa, ja va.littaen Hiytyy 
tunnustaa, etta se Etela- ja Lounais-Suomessa yleensa sita 
onkin, mutta Pohjois-, Ita- ja varmasti osassa Keski-Suomeakin 
viela tavataan 70- 90 vuotiaita, nuoruudessaan- kori stekasvien 
vi ljelysta harrastaneita henkiloita, jotka muistavat tallai sen viljelyk
sen alun kotiseudullaan. Mita nopeammin ryhdymme toimimaan, 
sita suurempia mahdollisuliksia meilla on saada maamme tassa
kin suhteessa tutkituksi. Nykyisen kasvitieteilij;ipolven on huo
lehdittava siita, etta Suomi viljelyskasvien historian selvittelyssa 
kohoaa muun Euroopan rinnalle, niinkuin se luonnonvaraisenkin 
kasviston tutkimisessa on nou ssut toisten Euroopan maiden ta
salle. Tama tyo on nykypolv lie paljon helpompi ja runsaampia 
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tuloksia tuottava kuin meidan jalkelaisillemme. juuri tiistii syystti 
Hima tyo onkin meidan suoritettava. 

Mita entisaikoina viljeltiin koristekasveina ja mitka olivat tar
keimmat hyotykasvit entisajan ryytimaissa, seka kutka niita silloin 
viljelivat; nama ovat nykyajalle hyvin mielenkiintoisia kysymyksia. 
Milloin eri osissa maatamme puutarhanvi ljelys alkoi, mista ja 
koska eri viljelyskasvit ovat Suomeen tulleet, milloin ovat levin
neet rahvaan keskuuteen? Tass a yhta tarkeita kysymyksia kuin 
edelli setkin. Useampiakin sellaisia voitaisiin viela tehda. Aino
astaan harvoista viljelyskasveista voimme saada joitakin taman
kaltaisia tietoja Turun yliopiston aikuisista kasvitieteellisista vai
toskirjoista ja taloudellisista pitajankuvau)<sista. Meidan on pi
dettava huolta siita, etteivat tal laiset asiat enaa joudu un holaan, 
vaan tulevat muistiin merkityiksi ei ainoastaan nykyajalta vaan 
menneiltakin, niin kaukaisilta vuosikymmenilta kuin mahdollista. 
Kun kerran maastamme tai sen eri osista kirjoitetaan sivistyshis
toriallisia kuvauksia, tulevat ne taydellisimmiksi ja arvokkaammiks i, 
jos niita taydentavat tallaisetkin tiedot, joista kuvastuu paikka
kunnan yleinen sivi stystaso kysymyksenalaisena aikana. 

Kun tallaiseen keraystyohon ryhdytaan, on Iuonnollisesti 
etsittava tiedonantajaksi sellainen henkilo, joka itse on nuoruu
dessaan kasveja viljellyt. Onneksi on olemassa sellaisia henki
loita, joille koristekasvit ovat kaikki kaikessa ja joill ,ei elamalla 
ole mitaan arvoa ilman niita," kuten taman kirjoittajalle eras kuk
kia rakastava vanhus sanoi. Tallaisi lta henkiiOilta voidaan koota 
runsasta satoa. 

Tiedusteltaessa entisia, esim. koristekasveja, on aina kysyttava 
milloin sita jo tiedetaan viljellyn paikkakunnalla. Vetoamalla ker
tojan elamassa sattuneisiin merkkitapauksiin, jotka unohtumatto
masti ovat painuneet kertojan mui_stiin , monasti paastaan aika
maaristakin, ainakin paapiirteissaan selville. Aikamaariin saattaa 
olla varsin tyytyvainen, kunhan vuosikymmenetkaan ovat oikeat. 
Uusimpien koristekasvien (esim. Achimenes) paikkakunnalle tulo
aika saadaan usein aivan tarkalleen tietoon. Samalla on myoskin 
aina kysyttava, onko tiedossa mista kasvi on tullut pitajaan ja 
kenen toimesta? Naihinkin kysymyksiin -saadaan joskus vasta· 
uksia. On syyta kysya ensimaisista puutarhoistakin seudulla, 
silla voi sattua niin onnellisesti, etta sekin on kertojan tiedossa. 
jos se tiedetaan, silloin heti kysytaan mita siella viljeltiin. jos 
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piUijassa on jo kauan ollut apteekki, on silloin tiedusteltava ovatko 
entiset apteekkarit itse viljelleet Jaakekasveja, joita paikoin on 
vahassa maarin viljelty aina viimeisiin aikoihin asti. Tallaiset 
apteekkipuutarhat ovat tavallisesti levittaneet ymparistossaan har
rastusta puutarhan hoitoon. Kun on paasty selville entisajan kas
veista ja kertojan muistin aikana pitajaan saapuneista tulokkaista, 
on otettava puheeksi nykyiset koristekasvit ja mitldi niista ovat 
tavallisimpia. Erikoisesti on kiinnitettava huomio siihen mita 
saatylaiset ja rahvas ovat ennen vi ljelleet ja mita nyt. Talloin 
voidaan usein huomata kuinka uudet tulokkaat yleensa ensiksi 
ovat tulleet saatylaiskoteihin, joista sitten ovat siirtyneet rahvaan 
asuntoihin. Painvastaistakin siirtymista voidaan kylla havaita. 

Paitsi ruohokoristekasveista - seka ulko- etta huonekas
veista - tulee edellamainitunlaisia tietoja kerata myoskin koris
tepuista ja -pensaista. Tama siinakin tapauksessa, etta ne oli
sivat vain kotima i si~ pihlajia, tuomia, koivuja, kuusia, haapoja 
j. n. e. Erikoisesti on syyta kysya haavasta jota Pohjanmaalla 
istutetaan, mutta tuskin Etela-Suomessa. Sielta, missa puutarha
viljelys on nuorta, saadaan tarkkoja tietoja siita, koska siireenia, 
siperialaista hernepuuta ja muita ulkomaisia koristepensaita on 
ruvettu kasvattamaan. 

Samoja tietoja kuin koristekasveista olisi kerattava myos hyo
tykasveista, kuten keitt iotarhakasveista, hedelmapuista, marjapen
saista j. n. e. Pohjois- ja luultavasti lta-Suomestakin saadaan naista 
kasveista edellamainitut tiedot paljon helpommin, sifla niiden vil
jelys on paljon nuorempaa, vasta viimeisten vuosikymmenten 
aikuista, etupaassa maanviljelys y. m. seurojen vaikutuksesta alka
nutta. Unhottaa ei myoskaan saa peltoviljelyskasveja, kauraa, 
hamppua, pellavaa, timoteita ja apilasta, joiden viljelyksesta Poh
jois-Suomessa saisi paljon ansiokkaita tietoja. 

sa·malla kun edellamainittuja viljelyshistoriallisia tietoja kera
taan, sopisi merkita muistiin myoskin kulloinkin kysymyksessa 
olevien kasvien kansanomaiset nimitykset, joiden keruuseen L. V:n 
palstoilla aikaisempina vuosina on ollut kehoituksia. 

Tassa muutamia ajatuksia siita, kuinka tuollaista keruutyoUi 
olisi ehka paraiten tehtava. Kun ei voi odottakaan, etta esim. 
vanhoilta kansannaisi lta heti suorastaan saisi lyhyet ja selvat vas
taukset lyhyviin kysymyksiin, Uiytyy heidan kanssaan kesku stel
taessa joutua melkein saannollisesti pitempiin jutteluihin. jutt lun 
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kuluessa voi tulia esi ll e useita nakokohtia, joista tassa lyhyessa 
kirjotuksessa ei ole mainittu. Mutta senhan tiedustelija kylla itse 
huomaa ja ottaa selville kaikki muutkin seikat, joiden tuntemi
sella saattaa olla tieteellista merkitysta. Muuten huomautettakoon, 
etta keraajan ei valttamatta tarvitse olla varsinainen kasvitieteilija, 
tyota voivat kylla suorittaa muutkin koristekasveja tuntevat hen
kilot. Oppikoulujen ylaluokkalaisten kesatehtavanakin saattaisi 
erinaisissa tapauksissa· olla kotipitajan viljelyskasvihistorian paa
piirteiden selvittam inen. 

Keratyt tiedot, vahaisimmatkin, joiden merkitys tulevaisuu
dessa saatta olla hyvinkin suuri, voitaisiin julkais ta esim. L. V:ssa 
tai tilanpuutteen sattuessa sailyttaa Vanamoseuran arkistossa, josta 
ne tulevaisuudessa olisivat mahdollisten tarvitsijain saatavissa. 

---···---
PienUi tietoja. 

Pahkinapensas Hartolassa. L. V:ssa 1920, siv. 1- 5 olleen 
pahkinapensasta koskevan kyselyn johdosta pyydan ilmoittaa, etta 

yksinainen pahkina
pensas kasvaa Har
tolan Vuorenkylassa 

Pahkinapensas Iiartolan VuorenkyHissa . 

(Hartolan ja Luhangan 
rajalla Luhangasta tu
levan tien varrella), ky
lan pohjoispaassa. Pen
sas kasvaa korkeanlai
sen moreeni selanteen 
lan sirinteella Jahella la
kea. Se rehottaa kau
niina keskella Pohjolan 
torpan peltoa; tasta 
huolimatta se ilman 
epailysta on aivan villi. 
Pensasta on kuulema 
yritetty pelion keskelta 
havittaa, rnutta on se 
kasvanut uudelleen ti
heaksi ja hyvinvoi

vaksi, kuten v. 1916 ottamani kuva nayttaa; ennen havitysyri
tyksia sanotaan pehkon olleen paljoa ·Iaveammankin. Pahkinoita 
kerrotaan pen saassa joskus nahdyn. - Kertomuksen mukaan 
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kasvaa sam an Vuoren kyHin alueella n. 4 km edellisesta paikasta 
etelaan Ruulin talon haassa joko pahkinapensas tai jalava; ku
vauksesta · en voinut paattaa kumpiko. 

Viflfori H. }iirvinen. 
Jyvaskylan seminaarin lehtori. 

Havaintoja er~iista lukumaarasuhteista Matricaria inodoran myke
roissa. Tarkastin kesalla v. 1918 Suomenlinnan Susisaarella tuok
suttoman saunion mykeroita silmallapitaen kehtosuomujen, kieli
ja kehrakukkain lukumaara. Viimeksimainittujen pienuuden, mutta 
ennen kaikkea suurilukuisuuden takia ehdin sivutoinani tarkastaa 
vain 23 mykeroa. Suorittamieni laskujen perusteella olen laatinut 
seuraavan hulukon: 
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t:: il) 
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I 14 22 I 48 439 I 1 : 2,2: 20 1 18 46 338 1 : 2,6 : 19 
2 20 47 500 1 :2,4:25 15 23 jn.45 ? 1: 2,o -
3 20 so 540 1: 2,;: 27 16 . 24 48 ? 1: ?,o -
4 20 so n.S75 1 : 2,s : 29 17 24 49 696 1 : 2,o: 29 
5 21 43 465 1: 2,o: 22 18 I 24 so ? 1 : 2,t ·-
6 21 45 422 1: 2,t: 20 19 24 51 675 1:2,1:28 
7 21 48 374 1 : 2,3 : 18 20 25 so n.465 1 : 2,o: 19 
8 21 48 406 1 : 2,3 : 19 21 25 53 567 1: 2,t: 23 
9 21 so 395 1 : 2,4 : 19 22 26 57 571 1; 2,2 : 22 

10 21 50 ? I : 2,4 -~ 23 30 58 554 1 : 1 ,9 : 18 
Jl 22 42 n.415 1 : 1,9: 19 

Keski- 1 I I 
I 12 22 44 ? 1 : 2,0 -

13 22 46 424 1:2,1: 19 ma ~irin 22 I 49 I 490 1 : 2,2 : 21,9 

Tau lu kosta huomaamme kielikukkain lukumaaran vaihtelevan 
18- 30, ollen keskimaar. 22, (Vrt. 0. Porkka, L. V., 1921, n:o 6, 
s. 160) kehtosuomujen. lukumaaran 42- 58, ollen keskimaar. 49, 
seka kehrakukkien lukumaaran 338- 696, ollen keskimaar. 490. 
Samalla huomaamme, etta kehtosuomuja on ·1 ,9 - 2,6, keskimaar. 
2,2 kertaa enemman kuin kie li kukkia ja kehrakukkia taas 19- 29, 
keskimaarin 21,9 kertaa en em man kuin kielikukkia. 

Edella olevasta saamme sen (ainakin mainitulla paikalla pate
van) saannon, etta Matricaria inodoralla on kehdikukkia keskimaa
rin suunnilleen tasan 10 kertaa enemman kuin kehtosuomuja. Huo
maamme myos, etta poikkeukset, joita tietenkin on, tassakin tapauk
sessa vain vahvistavat saantOa. 

llmari Hidt!n. 
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lhmisen seuralaiskasveja Petsamossa. Matkatessani viime 
kesana Petsamon alueella ja . Lapis sa tein m. m, havaintoja kult
tuurin vaikutuksesta kasvistoon. joitakin piirteita tuon Uissa 
esille toivossa, etta myohemmin vain seikkaperaisemmin asiaan 
palata. 

Maantiella, joka kulkee Paatsjoen niskasta ,Virtaniemesta" 
Petsamoon, kuljin vain paikkapaikoin, kun suuremman osan mat
kasta tein veneella. - Virtaniemesta 18 km paassa Nautsin 
tiella kasvoi tie!Hi tupsale Achillea ptarmicaa; vahan matkan paassa 
oli 1 kpl Plactago majoria. Tuikkasen ja Hoyhenjarven valilla 
oli 3 kpl. Matricaria inodoraa eri paikoissa, Rumex acetesollaa 
joitakin tupsaleita, Poa annuaa 1 kpl, Phleum pratensea 3 kpl ja 
Luzula multifloraa siella taalla (viime mainittua ei nakynyt tien 
ulkopuolella.) 

Petsamon ylaluostarissa nain pellossa Circium arvense-kasvin, 
joka oli ainoa !Oyto tata rikkaruohoa koko Lapin alueella, vaikka vasi
ten etsin sita. Siitahan mainitaan joissakin kirjoissa, etta se on 
yleinen Lapissakin. Lapin ja Pera-Pohjolan vastaava rikkaruoho 
on Carduus crispus, joka varmaan on sekoitettu yhteen edellisen 
kanssa. · 

Vlaluostariin menevan vanhan maantien varrella nain parissa 
paikassa Elymus arenariusta, joka tiella ei ollut mikaan ,relikti", 
vaan selvaan merenrannasta siirtynyt. Toinen loytopaikka oli 
noin 1 pk paassa merenrannasta. Eraan rehevaheinaisen puron 
varrella kasvoi aivan maantien ojassa runsaasti Circium palustrea. 
Paikka on noin 2 km Vlaluostarista vuonolle pain. 

Rikkaruohoja peltotilkuissa on Petsamossa tuiki vahan eri 
1ajeja, mutta runsaslukuisasti niita silti voi olla. Monesta peruna
pellosta tapasin vain Stellaria mediaa ja oli se Kalastajasaarennon 
ainoa rikkaruoho. Mantereella nain viela Matricaria inodoran. 

Ohran mukana kasvaa viela muita rikkaruohoja, kuten Aspe
rugo procumbens, Oaleopsis bijida ja 0. speciosa, Polemonium 
campanulatum. Ranunculus repens y. m., mutta kun ohraa viljellaan 
vain Inarin Lapissa pohjoisimpana, Petsamon tien varrella, niin 
naiden kasvien leveneminen oli pohjoisemmaksi ,peruna-alueelle" 
pysahtynyt. 

Omituisen nayn antoi Piera Schliedenin huonekasvikoristuk
set samaten kuin yleensa Kalastajasaarennun lappalaisten, kun 
heidan ikkunoillaan palsamin, samettiruusun, Convolvulus sp:n 
y. m. joukossa naki perunaa, vikkeria, hernetta, papua, vehnaa, 
ohraa, Oaleopsis bifidaa, Polygonum lapathijoliumia, Brassica 
campestrista y. m. rikkaruohoja, joita siemenm lapset olivat viljan 
jyvista keranneet. 

V. Riisiinen. 
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Lisapoimintoja Erajarven linnuista. Kalasaaski (Pandion hali
aiftus L.) asusti Erajarvella Langelmaveden rantamilla viela v. 1905. 
Pesa oli Karvaanmaan rannassa, suuren petajan latvassa. Kun 
paikalla kasvava korkea metsa kaadettiin, havisi mays kalasaaski, 
eika sen ja.lkeen ole seudulla asustanut. - Kotiniemen vaari ker
toi usein nahneensa, miten ,kalahaukka" iski pilvista veteen. 
Kevaisin kyttasi se kutuhaukia lekutellen yhdessa paikassa, aina 
vahitellen laskeutuen alemma ja taas pysahtyen tarkastamaan. 
Kerran sattui kalahaukalle vahinko: iso hauki lipsahti sen kynsista 
ja putosi Riekkolan riihitielle ihmisten· saaliksi. -

Me hi I a ish auk k a (Pernis apivorus L.) tavataan piUijassa 
jotenkin usein. Viime kesana pesi eras pari Kotiniemen ranta
koivikossa. Usein nahtiin sen ahdistavan rastaita ja peipposiakin. 

Metsakyyhkynen (Columba oenas L.) pesi kesalla 1921 
Hietalahden alueella. Vanhassa palokarjen hakkaamassa haavan
kolossa, n. 1/2 m syvalla oli silla pari valkoista munaa. 

P y r s tot i a is en (Aegithalus caudatus LJ pesa loytyi myos
kin Hietalahdesta koivumetsikosta. Talvella sen tapaa varsin usein 
parvissa kiertelemassa. 
. R u is r a a k k a (Crex crex L.) on naihin asti ollut alueen tutun
omaisimpia kesayon ,laulajia". Aivan yleisesti on huomattu, etta 
varsinkin viime kesana se oli koko pitajasta melkeinpa havinnyt. 
Moni ihmetteli mika lie syyna tahan ilmioon. (Muuallakin Hameessa 
lienee lintu kaynyt harvinaisemmaksi?). Olisiko tamankin aiheut
tanut levottomat sotavuodet, hairiten linnun muuttoretkia? 

Vi h rea k e r t t u (Phylloscopus sibilatrix L) on paikkakun
nalla pesinyt ainakin jo 4 vuonna. Viime kesana asusti yksistaan 
Kotiniemessa 3 paria. 

K a is I as irk k u (Emberiza schoeniclus L) lienee rantaseu
duilla jotenkin yleinen, vaikkakaan paikkakuntalaiset eivat sita 
lainkaan tunne. joskus saattaa nahda 4- 5 kpl. samalla kertaa 
pensaikossa. 

E. Karki. 

Lintujen nimHi Kittilasta. Allekirjoittaneelle on ylioppilas Arvi 
Merikallio jattanyt kesalla 1921 Kittilan Hanhimaasta 3- 4 p'nk.
kirkolta pohj. keraamansa Iinnunnimet ja tiedot. 

Phalaropus: ,Piesukka". Actitis: ,Rantasipi''. Cypselus: ,Viiri
paasky, vaarapaasky, nahkasiipi, viiriainen". Plectropltanes: ,Pulrnu
kainen". Phylloscopus trochilus: ,Paarmalintu"; laulaa: ,voi voi 
voi kun on hyva saa ja aurinko paistaa''. Calcarius: tavataan, 
mutta ei esiinny Iaumoissa. Budytes: ,Keltasirkku". E. hortulana: 
,Tu01niorastas". Fringilla montijringilla: ,lernajainen, harldipeippo, 
pohjanjuomu". Erithacus suedca ?: ,Kellolintu", aani: ,klan klan". 
Calamodus sdzoenobaenus: ,Pajulintu, pajusiekka. Anthus pratensis: 
,lpilintu". A!auda arvensis: ,Leivonen". Saxicola: ,Kivitasku". 
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Turdzis musicus:· ,Puhujarastas, jylkytHija, satakielinen". Sen ylei
nen kehoit\JS on: ,paa piippuun". Cinclus: ,,Koskiharakka"?: 
,Linnunsaatelia". Ruticilla: ,Uulintu". Ampelis: ,Korvarastas". 
Regulus: Ei tavata. Anser temminckii: ,Kiljuhanh.i", yli lentaa. 
Anser jabalis.: ,(Tavallinen) hanhi". Emberiza citrinella: hyvin 
harvinainen. Kesalla 1921 kaksi kertaa tavattiin. Loxia: ,Risti
nokka" .. Spatula: ,Lapasorsaa" on 60:een vuoteen 3 saatu ammu
tuksi. Anas boschas:. ,Heinasorsa" oli noin 50 v. sitten viela 
harvinainen. Dalila acuta: , ,jouhisorsa" on ,en em man harvi
nainen". Noin 50 v. sitten yleisempi kuin nyt. Mareca: ,Haapana". 
Harelda: ,Alii". Anas crecca: ,Tavi". Mergus merganser: ,Uukos
kelo" munii ponttoihin. M. serrator ,Karikoskelo". M. albellus 
,Ungelo"; munii myos ponttoihin. ?: ,Kirra". ?: ,Posakka", vahan 
pien. kuin seur. Fuligula marila: ,Lapasortti". F. cristata: ,Tukka
sortti''. Clangala: ,Sotka''. Oidemia jusca: ,Korri". 0. nigra: 
M 't '" St T' " I . " L / ~~ K . " , en een . ·ern a: , trro on ,,y em en . arus 1 can us . 1 : , a Java 

on hyvin harv. Oavia arctica: ,Tohtaja". Numenius phoeopus: 
,Harmaja kuovi". Limosa: ,Punakuovi". Totanus fuscus: ,Musta
vikla". T. littoreus: ,Valkeavikla". ?: ,Tyylintu"; harv. Machetes: · 
,,Suokukko": T. glareola: ,Lira". Clzaradrius apricarius: ,Kapusta. 
rinta". Eudromias: ,Keralintu". Aegialites: ,Tullikka". Tringa 
temminckii: ,Kertajainen". Oavia lumme laulaa: ,Tokota tohtaja, 
kaakota kaakku~i, Vuorille vaaroille, kiville kannoi lle, Kuala kon
nan kurkusta, Liiva ilkijan kijasta". Lanius excubitor: ,Mettahak
ki". Corvus jrugilegus: ,Naakkavares eli mustavares". 

Edella mainituista nimista on allekirjoittaneen n. 2150 eri lintu
nimea kasitHivalle kokoelmalle uusia ,piesukka, tuomiorastas, paju
siekka, puhujarastas, jylkyttaja, linnunsaatelia, posakka, harmaja-
kuovi, tyylintu, tullikka ja kertajainen. Uusia linnunnimia voi siis .I 
vie !a oil a loydettavissa! 

faunistisina tietoina ovat seuraavia lajeja koskevat mielen
kiintoisimpia: Calamodus, Emberiza citrinella, Spatula ja Anas 
boschas. · 

Einari Merikallio. 

Sinisorsia, isoja koskeloita ja hanhia sydantalvella. 8. II. 1922 
huomasi konttoripMHiikko W Bergstrom Reposaaren rannalla, jos
sa jaalle oli .tullut uhkuvetUi, kaksi sin i sorsaa (Anas bosclzas 
LJ, komeita uroslintuja. Naista hra B. ampui toisen ja lahetti sen 
Porin kotiseutuyhdistykselle. Se oli laiha, heikolla ruualla nahUi
vasti ollut, painoi vain O.sso kg., tavallisen painon ollessa 1,350 
kg .. Vatsa, suolikin aivan tyhja. 

Samana paiv~na nahtiin Reposaarella parvi (12 - 15 kpl.) is o
ja koskeloita (Mergus merganser L.) seka kolme hanhea 
(Anser sp.) joiden lentosuunta oli P<?hjoinen! . 

13. II 1922 Ioysi rautatielainen Otto Makela rautatien veturi-
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tallin luota vesijohtoputken lampiman veden tekernasta su laves i
rapakosta puolikuolleen t e I k an (ClanguLa glaacion L). Samoi
hm aikoihin nahtiin yli kaupungin lentavan telkkaparvi, jo :, ta edel
linen ehka on peraisin. 

Edellisten paivien kylmat saat ovat jaadytHineet Selkameren 
melkein kokonaan ja ltamerenkin suureksi osaksi. On paljon 
mahdollista rtta Uima seikka on saanut nama linnut, joista aina
kaan osa ei muuta kovinkaan kauas, vaan jaa jaan reunan lahell e, 
su lan meren partaalle, lahtemaan harhailemfian, su laa vetta hake
maan. Todennakoi sta on myoskin, etta lintumme joutuvat talla 
matkallaan hyvin helposti tuhon omaksi. 

E. W S. 

Kissapollo Sortavalassa. Helmikuun 24 p:na 1921 ammuin 
eraasta metsikosta Sortavalan seminaarin alueelta kissap6116n 
(Syrnium aluco). Poll on taytti seminaarin Iehtori 0. Brander ja 
mainitsi han etta lokakuussa 1914 hanelle oli tuotu taytettavaksi 
samaan lajiin kuuluva polio, joka myos oli saatu seminaarin alueelta. 
Nayttaa silta kuin ki ssapollo, joka viela muutamia vuosikymme
nia sitten oli hyvin harv inainen, li saantyisi vuosi vuodelta ja 
levittaisi aluettaan yha laajemmalle. 

Tatmo .Relander. 

Pieni kananmuna. Yhteiskoululainen Aino Aalto toi I 6 mm 
pitkan ja 12 mm Ievean kananmunan viime syksyn~i Hangon 
S':Jomalaisen yhteiskoulun kokoelmiin. 

V. Reijonen. 

VaivaishiirHi (Mus minutus Pall.) Oulussa. Vii me tal vena toi 
eras oppilaani minulle vaiva1shiiren Alatemm ekselta. Viim e kulu
neen helmik. 8 p. tapas i Qulun Suomal. Lyseon II I. oppilas V. 
Ranta 6- 7 yksil. tata lajia puidusta viljaHijasta kaup11ngin ulko
puolelta. Elokuussa kertoi han tavanneesa eraaiUi kaupungin 
laidalla olevalta pellolta vilja-aumasta useampia vaivaishiiria. 
Mielenkiintoi sta olisi saada tietaa onko tama eHiin levinyt Oulun 
pohjoispuolelle. 

A. 'A. Parvela. 

Hyontiesten runsaudesta talvella. Tammik. 10 pv. 1921 oli 
suojai sa talvipaiva, lampomittarin osoittaessa + oo C - ~- 1 o C. 
Voila oli satanut Junta n. 2 em ja ilma oli melkein tyyni. Olo
suhteet olivat nainollen varsin suotuisat talvihyontei sten tarkas
telua varten. Niinpa Hihdin retkeilylle Aitoon yhteiskoululta Palka
neelle vievaa maantieta pitkin. Varsinaiset muistiinpanot aloitin 
vasta kylan ulk puolella Tepu linnasta eteenpain kulkiessani. Tarkas
tin lumenpintaa kahdenpuolen maantieta yhteensa n. 6 m Ievey-
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delta ja 2 km. pituudelta. Havaintopinta-ala oli siis 1,2 ha. Seu
raavasta nakyy hyonteisrunsaus. 

Lumisaaskia (Triclzosera y. m.) 63 kpl. 
Lumiluteita (Boreas sp.) 32 , 
Karpasia (5 eri Iajia) 21 , 
Siivetonta lumikarpasta (Cftionea) 7 , 
Miris sp. ___ 1 __ , 

124 
He h t a a r in a I a II e saadaan siis 100 hyonteista ja olettaen 

taman jonkinlf-liseksi keskiarvoksi tulisi 1 km 2 pinta-alalle koko
naista 10,000 yksiloa. Ja Iisal<si viela ne tuhannet lumikirput 
(l sotoma y. m.), jotka tallaisina suojapaivina paikotellen vallan 
tayttavat lumen pinnan. Mainitsematta ovat myoskin lumella lukui
sasti esiintyvat hammahakit ja jotkut kovakuoriaiset. Viimeksi 
mainittuja ei kuitenkaan sovi pitaa varsinaisina talvihyonteisina. 

Luettelossa esitettyjen talvihyonteisten esiintymisessa saattoi 
helposti havaita, etta siella missa maantie kulki metsan laiteella, 
oli niitten runsaus paljon suurempi kuin niittyjen ja peltojen vai
heilla. - Eipa siis · ole talvi niin elotonta kuin mita useinkin 
luullaan! 

E. !(arid. 

Lapuan oppikoulujen luonnontiet. yhdistys Simpsio, oli jarjesta
nyt marraskuun 1 paivaksi ohjelmallisen iltaman ,Fauna-" seuran 
samanaikaisen juhlan johdosta. Ohjelmassa oli puhe, esitelma 
biologian saavutuksista, satu, soittoa ja hauska ,tohtorin vait6s". 
lnnostus nuoressa vaessa oli juhlassa silmiin pistava. · 

M ukana ollut. 

Maailman runsaslypsyisin lehma lienee ,Segis Pieterje Pros-
. pect'', jonka korkein vuosituotanto on 16,935 kg. maitoa ja 525 
kg. voirasvaa. Taman ,,maailm:mmestarin" kuva on Maa.talouden 
juuri ilm estyneessa 4:nneessa vihkossa, joka sen ohessa sisaltaa 
mieltakiinnittavia tietoJa Hankkijan koeasemalla Tr~mmistossa saa
vutetuista viljanristeytyskokeista, vaittelya turnipsinviljelyksesta, 
havantoja lehmien ravintotarpeen oikeasta laskemisesta y. m. 
Vihkon hinta on 3 mk.; koko vuosikerta maksaa. 48 mk. 

--···--
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Kertomus Suomalaisen EUiin- ja Ka~vitieteellisen 
Seuran Vanamon toiminnasta v. 1921. 1) 

Kulunut toimintakausi, jolloin seuramm e on sivuuttanut 25:nnen vuosi-
taipalceil sa, on --- kuten edellin enk in vuosi sujunut ulkonais itta ja sisa isitta 
hairioiWi hiljaisessa ja vakavassa tyossa. 

Varsinais ia lwlwullsia on pidetty 7. Niissa on ollut lasna keskimiiiirin 
26,3 j ~ise nta . Esitelmiii ovat piUin eet toht. G. Ekma n, E. Fieandt ja 0. Ii ei
ki nh eim o, k~lastu s ncuvos E. Hell evaara (2 es it.) yliopp. M. Kotilainen, maist. 
V. Krohn (2 esit.) ja V. A. Pesola, yliopp. H. Roivainen, toht. U. Saalas, 
maist. V. Tolvanen ja 1(. J. Vall e seldi herra Y. Vuorentaus. Yhteensa on 
siis pidetty 14 es itelmaa, joista 5 eHiintieteen ja 5 kasviti eteen alalta seka -t 
yleisa ih eis ia. Stipendiaattikertomuksia ovat jaWineet asemapaa lli kko 0. E. 
Muston en, yl iopp. M. f. Kotilainen ja maist. V. Riisanen. Pi enempia es ityksia 
ovat suorittaneet tai ottaneet osaa es itelmien johd osta syntyneisiin keskuste
luihin semaavat 20 henkiloa: V. Aner, G. Ekman, E. H ellevaara, I. H id en, 
T. J. Hintik k<1, Tyyne Jyrhama, T. H. Jarvi, M. ]. Kot ilain en, V. Krohn, K. 
Linkola, W. M. Linnan icmi, J. I. Liro, I. Olander, V. Peso la, U. Saalas, V. 
Tolvanen, K. J. Vall e, J. A. Wecksell , Y. Vuorentaus ja I. Valikang-as. Niiiden 
es itysten yhteisluku on ollut 42. Seman kokouksissa tai muissa tilaisuuksissa 
(lukuunottarnatta alempana mainittavaa 25-vuotisjuhlaa) on pidetty 6 puhetta, 
joista 5 on pitanyt prot. Liro. Johtokunta on vuoden kulu es?a kokoontttnnt 
1 1 kertaa. 

Huhtikuun 17 p., jolloin oli knlunut neljiinn es-vuosisa ta Vanamo-seuran 
edeltiijan ,Suomalaisen Juonnonti eteen ystavii in yhdistyksen Vanamon" pent s
tamisesta, vietettiin ylioppilasta loll a muistojuhla, johon oli saapunut 36 osan
ottajaa seuran seka entisten eWi nykyisten jiisenten joukos ta. Kunniavieraina 
olivat Jasna seuran monivuotinen puheenjohtaja prof. K. M. Levander, senaat
tori A. 0 . Kairanio sel6 seuraavat perustaja-jascnet : profcssorit J. I. Liro ja 
\Y./. M. Linnanicmi , toht. J. Lydecken, leht. A. Rantani emi ja liikemies P. Jan
tunen. Til aisuud essa loi prof. Liro katsauksen seuran 25-vuotiseen toi mintaan. 
Puheita pitivat toht. T. H. Jarvi , leht. A. Rantaniemi, maist. V. Korvcnkontio, 
toht. K. E. Kivirikko, toht. K. Linkola, se naattori A. 0. Kairamo, seldi mai s· 
terit I. Valikangas, V. Pesola ja V. Krohn. Juhl aan oli saapunut onnitteltt 
sahkosanomia seuran yks ityisilta jiisenilta Jyvaskyl iisHi, Ou lusta, Pieksamaeltii, 
Tampereelta ja Turusta seka Kuopion Luonnonystaviiin yhdistykseltii. 

Seuran j 11/lwisutoiminnasta maini ttakoon, etta vuoden kultt essa Ann ales
sarjan cnsi nidoksen 2:sen , 3:s ja 4:s num ero ovat ilm tyneet eripainoksina, 
2:nen sisa ltaen prof. Liron , J:s ja 4:s toltt . Vai nion kirjoituksia. PainahtJ.:sen 
alaisena on pa r'ail<aa E. Mcrikallion suomalais ia linnunnimi~1 kasiWivii teos. 
Sarjan toimittajana on seuran puheenjohtaja. -- ,Vanamon kirjoihin" kuu ln 
vasta prof. Fr. Elfvi ngin Kasvit ieteen oppildrjasta on vuoden kulu essa ilmes
tynyt 3:s painos. - Lu onnon Ysti:iva n 25:s vuos ikerta on ilmestynyt 168 sivu n 

t) Laajempi vuosikertomu s sailytetiHin k ~i s in kirjoitettuna Vanamo-seuran 
ark istossa. 
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laajuisena. Lehden toimitus on ollut yliopetta ja toht. K. E. Kivirikon taitavissa 
ldisissa. Taloudenhbitajan ja toimitussihteerin tehtavia on su urell a hu olell a 
hoitanut leht. K. H. Enwald. Lehti on painettu Kuopion Uudessa kirjapai
nossa. Tilaushinta on ollut 15· mk. llahd uttavana ilmionii on mainittava, etta 
tilaajamaiidi 011 tuntuvasti kohonnut oll en 444. Sitapaitsi 011 jaettu 50 vapaa
kappaletta. l ehden tuottama tappio on myoskin ollut pienempi !min edelli
sina vuosina nousten 4,972 mk:aa11. Tuloja 011 ol lut lehd esta kaiken kaikkiaan 
6,622:50, menoja yhtee 11 sa 11 ,594:50. 

Seuran raha·asemaa on ko rotetht va ltiona pu suures ti parantanut. Vuo
den 1921 k11111 essa on naet saatu valtionavustusla seuran toi111intaa varten 
10,000 mk. seka siUipaitsi 22,000 mk. Lu onnon Ystavan tuottamien en ti s ten 
tappioiden peittamiseksi. 

Tieteellisiii apurahoja on voitu jakaa seuraavat m~Hi ra t : Seuran omista 
varoista: maist. V. Riisase ll e ja ylioppi laskokelas T. Huovisell e 500: - , yliopp. 
H. Roivaisell e 500:- , yliopp. I. Hidenill e 250: - ja yliopp. M. Kotilaiselle 
250: ; Tmun Suomalaisen Yliopistoseuran myontamista· varoista: maist. V. 
Rasase ll e ja ylioppi laskokelas T. Hu ovise ll e 1,000:- yliopp. H. Roivaise lle 
1,000:- , opettaja 0. Kyyhkysell e 500:--, yl iopp. J. Listolle 300:--, maist. K. 
Metsavainiolle 200: -- , yliopp. I. Hiden ill e 500: - , yliopp. M. Kotilaiselle 500:--

• ja maist. V. Korvenkontiolle 1,000:- . Yhteensa on siis myo nn etty seuran 
omista varoista 1,500 mk., kaikki kasvitietecllisia tutkimuksia varten sekii Tun111 
Suomalaisen Yliopiston va roista 5,000 mk. nim. 1,500 mk. elain tieteellisiii ja 
3,500 mk kasvitieteellisiii keriiyksiii va rten mainitull e yliopistoll e. 

Kokouksessaan IS p. lokakuuta piiiitti se ura Juovuttaa kaikki siihen asti 
seurall e kertyneet eliiin- ja lwsvitiefeelliset lwlwelmat Tuntn Suomalaiselle yli
opistoll e. - EHiintieteellisten Jwkoelmien hoitajan maist K. J. Vall en vuosi
kertomuksesta selviaa, etta vuoden kuluessa naitii kokoelmia 7 henkiloa on 
lah joi tuksi llaan kartuttanut : lintuja on lahjoittanut maist. E. Merikallio, hyon
teisiii lyseol. P. 0 . Ekholm, yliopp. J. Listo, maist. K. Metsiivainio, yliopp. N. 
Kanerva ja asemapaii ll. 0. E. Mustonen, nilvi ii isiii K. Abt-vanajan omaiset. 
(Kasv iti eteellisten kol<oelmien hoitajan ull<omaan matk'an takia ei voitu vuosi
kokouksessa es ittaa kertom usta naid en kokoelmien kasvusta). - Kirjaston 
hoitajan toht. V. Auerin vuosikertoniuksen mukaan on /u'rjasto vuoden kulu
essa Iisaiintynyt S: lla nidoksella. Sitapaitsi on seura saanut vastaanottaa n. 
40 nidosta kasittiivan luonnontieteellisen kirjakokoelman, jonka Kurt Abt-vai
najan omaiset ovat Vanamo-seuran kautta lahjoittaneet Turun Suomalaiselle 
VI iopistol I e. 

Seuran virlwilijoina ovat olleet: puheenjohtajana prof. J. I. Liro, vara
puheenjohtajana prot. W. E. linnam iemi, si hteerin a toht. U. Saalas, rahaston
hoitajana toht. K. Lin ko la, kirjastonhoitajana toht. V. Auer, johtoku nn an muina 
jaseninii toht. G. Ekman ja maist. J. A. Wecksell, elaintiet. kokoelmien hoi
tajana maist. K. J. Valle, kasvitiet. kokoelmien hoitajana maist. T. J. Hintikka, 
tilintarkastajina kalastusneuvos E. Hell evaara ja maist. I. Olander, varati lin
tarkastajina maisterit P. Nederstrom ja K. J. VaJie seka ki rj astonhoitajan apu
laisena yliopp. A. J. Rainio, Suomalaisen kirjallisuuden ed istamisrahaston 
toi mikunnassa ovat seuraa edustaneet toh t. G. Ekman (vakinaisena jiisenena) 
ja maist, J. A. Weeks ell (varajiisenena). 
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l(uoleman kautta on seura vuoden kuluessa menetuinyt yhden jaseni s
taan. Tohtorinrouva Anna Irene linkola o. s. Ringblom kuoli Helsingissa ai
van odottamatta 15 p. maaliskuuta 1921. - Anna Ringblom oli syntynyt Ori
m~ttilassa 12 p. kesakuuta 1891. Ylioppilaaksi tuli han lahden yhteiskoulusta 
v. 1910, liittyen Etelasuomalaiseen osakuntaan Yliopistossa ryhtyi han heti 
innolla luonnontieteitii opiskelemaan, harj oittaen siella opintoja kahden vuo
den ajan. Kasvioppi oli hanen lempiaineensa , sille han uhrasi parhaan tyonsa. 
Kun osakunnan luonnontieteilija-jasenet kerasivat ja jarjestiviit maakuntansa 
kansanopistolle kasvi- ja elilintieteellisiii kokoelmia, oli Anna Ringblom yhtena 
kaikkein innokkaimpana ja ahkerimpana tassa tyossa mukana. Menty~ian v. 
1915 naimisiin dosentti K. linkolan kanssa, saivat hanen kasvitietee lliset har
rastuksensa yha uutta viriketta, ja han ol i varmaan suurena apuna miehelleen 
hanen tieteellisissakin toissaan. ltse julkaisi han luonnon YsHivassii kaksi 
pientii omiin havaintoihinsa peru stuvaa kasvitieteellista kirjoitusta: lehtokas
veja Orimattilassa (L. Y. 1917, s. 101 - 103) ja Huonekasveja Jyvaskylan kau
pungissa (L. Y. 1919, s. 40- 41). j asenenii oli rouva Linkola Vanamo-seu
rassa, johon hanet va li ttiin 31. XI. 1912 ja Societas pro Fauna et Flora Fen
nicassa vuodesta 1917 alkaen. Rouva linkolaa jai lahinna smemaan, paitsi 
miestansa, pieni poika, joka syntyi juuri ennen · aidin kuolemaa. Kaipauksella 
ja kiintymyksellii muistelee myoskin laaja tuttavapiiri han~1 hiljaista ja vaati
matonta mutta herttaista personallisuuttaan. 

Seuraan on vuoden kuluessa valittu seuraavat 17 uutta jiisenfii: maist. 
Mikko Jortikka ja yliopp. Olavi Tiihtinen (12. II.), tohtorit Lauri Ilvessalo, 
Yrjo llvessalo, Volmari E. S. Kunnas ja S. E. Multamaki ja ylioppi laat Rein a 
I. Groundstroem, Kaarlo Viktor Petrelius ja Heikki Roivainen (12. III.), yliop
pilaat V. Karvonen (23. IV.), B. j. Petterson (15. V. ), Paavo Simola (15. X.), 
Arvi Huuskonen, Holger Klingstedt, Vaino Vare (19. XI.), Elsa Anni Melan
der ja Kaarlo Kivirikko (10. XII.). 

Vuoden lopussa oli seuran jiisenmaiira 205. 
Helsingissa tammikuun 23 p. 1922. 

Unnio Saalas, 
sihteeri 

Vanamoseuran rahastojen tila 31. XII. 1920 ja 31. XII. 1921. 

Melan rahasto 
Topelius- ,, 
Kihlmanin 
Hirnin 
Talous 
Toiminta 

" 

, 

Til a 
3l.XII.20. 
15,293:22 
3,309:63 
2,179: 59 

271: 9-l 
6,677: 38 

61:21 

Yhteensa Smk. 27,792: 97 

Helsingissa tammikuun 27 p. 1922. 

Til a 
31.XI 1. 21. 

Lisays tai 
vahennys 

+ 13,723: 31 
+ 276:66 

468:69 

29,016:53 
3,586:29 
1,710:90 

289:84 + 17:90 
26,422:30 + 19,744: 92 

65:24 + 4:03 

62,317: 10 + 33,298: 13 

1(. Linlw/a 
Rahaston hoitaja. 
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Suomalaisen EHiin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon vuosi
kokouksessa 11. II. 1922 piti toht. M. Sat1mmo es itelman Suom en lu on
nosta jaakauden loppupu olell a kronologisten kerrossavitutkimusten mukaan. 
Uihtokohtana ovat kerralliset sed im entit, joissa saman vuoden kerrokset oyat 
tunn ettavissa toisistaan kauempanal<in olevissa paikoissa. EriHit EteHi- Ha
mecsta otetut savinay ttee t ja valokuvat olivat es im erkkein a tallaisesta l< erros
ten konnektiosta. Havaintopaikkojen pcru steella voidaan saada selvi ll e jaati
konreunan peraantymin en. Siinii huomataan se omituiselta nayttiivii. se ikka, 
etta jaatikko on hiiv innyt ensin nii alemmilta seuduilta ja ylemmilta vasta myo
hemmin. Tama johtuu j ~i~ltikon poikimises ta, joka on run saampi syvassa kuin 
matalassa vedessa. Poikimisilmion perusteella on arvioitavissa jaa tikon mak
simipaksuus. - Paitsi jiian ja siitii va pautun een jaatikon rajaa, on savista 
lu ettavissa myos, millaiseen veteen sedim entit ovat kerrostnneet. Niid en eri 
kokoiset rakeet ovat naet toisissa tapauksissa jarj esHi.ytyn eet suuruutensa mu
kaan, toisissa ovat ne taas jossain maarin sekoittuneet toisiinsa. Edellinen, 
diataktin cn savi on suolattoman veden facies, jiilkimii in en, symmiktin en, suo
laisen. Niiden esiintymisesta seka eri aikoina ettii eri paikoissa voi paattiiii 
missa ja mi lloin on ollut kumpaakin laatua vetta. Suomessa ovat ke rralliset 
savet yleensa suolattomaan veteen mu odostun eita, ainoastaan Lounais- ja 
Etelii-Suomessa on ensimaisen Salpausselka-vaiheen jalkeisesHi. ajasta alkaen .. 
ollut aika ajoin snolaista ve tta. -- Kerrallisista sedim enteistii nakyy ede ll een, 
etta maan kohoam in en on jiHitikou sulaessa ollut nyl<yistaii. n paljoa s'uurempi. 
Niinpa jiHi.tikon peittaessa Pohjois-Satakunnan ja Pohjois- Hiim een, kohosi ete
l a mp~i na Hameessa kuivaa maata melko runsaasti. Sa lpausselkien harj anteita 
myoten ovat nama saaristot ol leet yhteydessa Wi-Suom en supram ariinisten 
tienoitten l<anssa. TiHen on kasvi- ja elliin lajeilla ollut jo varsin varhain mah
dollisuuksia sij oittua maahalllm e, ja biologian historia ulottuu toclennal<oisesti 
meillii ajassa kau emmaksi lmin aikaisemmin luultiin. 

Seuran virkailij oitten lu ettua vuos ikertomul~se n sa myonn ettiin edellisen 
vuoden johtolmnnnll e tilivapaus. Taman jalkeen toimitettiin virkailijoitten vaa
lit, jolloin valituiksi tulivat: puh eenjohtajaksi prof. J. I. Liro, varapuheenjohta
jaks i prof. W. M. Linnaniemi, sihteeriksi dosentti U. Saalas, rah astonhoitajaksi 
dosentti K. Linkola, kirjastonhoitajaksi closentti V. Au er, johtokunnan . muiksi 
jaseniksi dosentti G. Ekman ja maist. J. A. Weckse ll , elaintiet. kokoelmien 
hoitajaksi maist. T. ]. Hintildw, tilintarkastajiksi kalastusneuvos E. Hellevaai·a 
ja yliopp. M. Kotilain cn seka varat ilin tarkastajiksi maist. V. Tolvanen ja yli
opp. J. Listo. - Uudeksi jii.seniksi valittiin yliopp. Lauri Kari. 

Kokoul<sen jalkeen syotiin yhteiset illalli set virkamies-talolla. Tilaisuu
dessa toi maisteri V. Krohn ilmi seuran kiitollisuudentunteet tarmokasta pn
heenjohtajaa prof. J. I. Liroa kohtaan ja prof. Liro puolestansa hmn oristi scssa 
vastauspuheessaan siirsi osan kiitoksista seman nmill e toimih enkiloille. -
Kuopion .Lu on nonysUivii. in yhdistykseWi oli til aisuuteen saapunut tervehdys
sahkosanoma. 

E. VALTAMON I<IR]APAINO, OUl..UNI<VLiX 1922 
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Tuulenpesista. 

} . I. Liro. 

Kasvikunnan mielenkiintoisimpiin tauti -ilmioihin kuuluvat niin
sanotut ,tuulenpesat". ltse tuulenpesa, . joka on pidettava erityi
sena akamamuodostuksena, ei semmoisenaan ole kovinkaan kum
mallinen, silla sen erinaiset osat eivat tavalli sesti edusta mitaan 
mainittavaa erilaistumista ja monirnutkaisempaa kehitysta kuin 
vastaavat normaalitavalla kehittyneet kasvinosat. Mutta tuulen
pesat ovat mielenkiintoiset sen vuoksi, etta ne ovat monasti 
varsin huomattavalla tavalla kehittyneena ulkonaisena tuloksena 
taudista, jonka aiheuttaja monast ikin on varsin merkillinen - tahi 
toistai seksi kokonaan tuntematon. 

Vhtenaisena omituisuutena tuulenpesilla on se, etta kaikki 
tahi ainakin suurempi osa nii sta silmuista, joita sairaissa osissa 
syntyy, kehittyy oksiksi. Taten kasvaa vuosien kuluessa niin 
tihea oksarykelma, etta tuulenpesan sisaos ia ei enaa lais inkaan 
voi nahda. Hyvana esimerkkina tallaisesta ovat havupuiden, 
mannyn,· kuusen ja lehtikuusen tuulenpesat. 

Tuulenpesan muodostumisen fys iologisena syyna n ehka 
useimmissa tapauksissa voimakkaampi vesivirta, joka jatkuvasti 
suuntautuu kipeaan kasvinosaan. Etta asia todellakin n nain, 
voimme tavallaan kokeelli sesti todistaa. Poistamalla vuosittain 
esim. nuoresta kuusesta tuntuvan osan haihduttavia vuosikasvai
mia neulasineen, saamme syntymaan luonnottoman suhteen vetta
ottavien ja haihduttavien osien valille. j a kun koekasvimme terve 
juuristo ottaa en emm~i n vetm kuin mita maanpiialli set osat jaksa-
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vat haihduttaa, syntyy puuhun tuntuvampi vesipaine, ·joka omi
naisella tavallaan iirsyttiiii, kuten sanotaan, useimmat aiheutuneet 
silmut kehittymlHin oksiksi. Paikkakunnilla, joissa kotielaimet 
tah i metsanriista saannollisesti syovat kuusen nuorennoksen vuosi
kasvaimia, tulevat kuuset niin tiheiksi, etta ne jo melkolailla 
muistuttavat puolipallon tapaisia tuulenpesia. 

Kaiki ssa vastamainituissa tapauks issa voimme viela ajatella, 
eWi itse haavoiftumil~en semmoisenaan arsytUiisi haavapaikan 

Tuulenpesia koivussa vahvasti pienennettyina. 

Jahettyvilla olevia silmuja kasvulliseen toimintaan, erittainkin kun 
haavoittuminen aina aiheuttaa vilkasta alkuliman toimintaa haavan 
·ymparistossa olevissa soluissa. Mutta puhtaasta vesipaineen vai
kutuksesta syntynevat viinikoynnoksessii tavattavat tuulenpesat. 

Sellaisilla yksiloi ll a, jotka kasvavat viljelmien notkopaikoissa, 
joihin sadeaikoina vetta runsaammin keraantyy pidemmaksi ajaksi, 
alkavat karhimuodostukset kehittya oksiksi, niin etta sairas kasvi 
lopuksi tulee kokonaisuudessaan tuulenpesan tapai seks i. 

Kaikkein tavalli simmat ja jokaiselle tutut ovat koivujemme 
tuulenpesat. Kaupunkien ja suurempien kylien koivui sta ne tu skin 
koskaan tykkanaan puuttuvat ja talvella ne jo pitkan matkan 
pa~ista selvasti pisUivat silmaan. Naitten tuulenpes ien aiheuttaj ina 
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ovat erinaiset Tap!zrina-sukuun kuuluvat sienet, jotka loisivat ko i-
vujen oksissa ja lehdissa ja joiden esiintymisen seurauksena on 
tuulenpesan synty. Sienet kehittavat kesan alkupuolella lehtien 
alapintaan suunnattomissa joukoissa esiintyvia itiokoteloja. Nama 
ovat sienirihmojen lehden pinnalle kasvattamia erittain hentoket
toisia soluja, joissa veden haihtuminen on rin omaisen kiihkea. 
Ja seurauksena on, etta sairaaseen kasvinosaan suuntautuu· jatku
vasti voimakas vesivirtaus, joka tuo mukanaan paljon mineraalisia 
ravintoaineita, jotka jaavat asianomaisen sairaan kohdan solukkojen 
kaytettaviksi. Ja tama liikaravinto arsyttaa yhdessa alitui sen vesi
run sauden k ralla silmuja kasvamaan oksiksi. 

Vastasanotulla tavalla vaikuttavat nahtavasti erinaiset organiset 
myrllkyaineet, jotka Pohjois-Amerikassa synnyWi vat taloudellisesti 
hyvin vahingolli sia tuulenpesatauteja useissa sikalaisissa viljellyissa 
Prunus· lajeissa. Taudin aiheuttajat, joita toistaiseksi on ainakin 
kaksi eri laatua, ovat merkilli set siita, etta ne nahtavasti eivat ole 
elioita, mutta niiden aiheuttamat taudit, joita hyonteiset levitUivat, 
ovat siita huolimatta eriWi in tarttuvia - jopa siina maarassa, 
etta siitepolyhiukkanen, joka sairaasta puu sta siirretaan terveen 
puun kukan luotille, tekee viimemainitun puun sairaaksi, ja sai
rauden ulkonaisena merkkina on lukuisien, hataroiden tuulen
pesien synty. Kipea puu kuolee tavalli sesti yhden tahi parin 
vuoden kuluttua ensimmaisten tuulenpes ien es iintymiseil jalkeen. 
Ja hyvin luultavaa on, etta meidan tassakin tapauksessa taytyy 
ajatella veden arsyttava~i vaikutusta. Sairaiden oksien lehdet ke
hittyvat siksi vajanaisesti, etteivat ne voi haihduttaa juuriston 
ottamaa ves imaaraa, ja seurauksena on lukuisien silmujen kehitty
minen oksiksi. 

Perusluonteeltaan samallainen kuin vastamainitut tuulenpesa
taudit on n. s. serilz-tauti, joka aiheuttamiensa taloudellisten tuho
jen takia on hyvin peljatty. Tauti ahdistaa sokeriraokoa, ja pide
UHin taman tarkean viljelyskasvin pahimpana vitsauksena. Tauti 
aiheuttaa sen, etta sokeriruoko jaa hyvin lyhyeksi ja haaroittuu 
voimakkaasti , niin etta kasvi lopuksi kokonaisuudessaan muuttuu. 
tiheahkoksi tuulenpesaksi. Taloudellinen vahinko on siina, etta 
sairaat yksilot eivat juuri ollenkaan muodosta sokeri a. 

Serih-taudin aiheuttajaa ei tunneta, mutta viimeaikaiset tutki
mukset ovat oso.ittaneet, etta maaldrput siirtavat taudin toisesta 
kasviyksilos ta toiseen. Taudin aiheuttaja on siis joko viela tunte-
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maton elio tahi, niinkun muuten on otaksuttu, ruumismyrkkyjen 
tapainen, aarimmaisimman tehokas organinen myrkky. · 

Mutta ehka kaikkein merkillisimmat ovat vihdoin havupuiden 
tuulenpesat, joista tekstissamme on pari kuvaa. Kuvatun komean 
tuulenpesan on tilanhoitaja, herra Arttur Harjanne hyvantahtoisesti 
lahettanyt Luonnon Ystavan toimitukselle Oreuksen tilalta Revo
lahdella. Se on tyypillinen mannyn tuulenpesa, joita verraten 
harvinaisena saattaa tavata kautta mannyn koko. levenemis-alueen. 

Mannyn tuu lenpesa Greuksen tilalta Rev lahdella 3 km Ruukin rautatieasemalta 
Oulttn HHini ss~i. 

Seka man_nyn etta kuusen tuulenpesia kutsuu kansa 1) paikotellen 
,teerenpuremaksi", mutta niiden synty ei ole missaan yhteydessa met
salintujen elintapojen kanssa. Naitten tuulenpesien aiheuttaja on tois
taiseksi kokonaan tuntematon, mutta nayttaa si lta, kuin olisivat ne 
luonteeltaan vallan toisenlaiset kuin kaikki aikaisemmin mainitut 
tuulenpesat. Professori Tubeuj (Mi..inchen) kerasi aikoinaan tuulen
pesissa kehittyneista kavyista siemenia, joista kasvoi useita tuulen
pesan kaltaisia puunalkuja. Tubeaj on taman johdosta arvellut, etta 
hayupuiden tuulenpesan syyna on n. s. silnuuwdatio. Talla sanalla 
me kasiUimme ilmiota, jonka syy meilta kokonaan peittyy arvelujen 

. hamaraan, mutta jonka tuloksena n virheellisella tavalla kokoon
pantu tumarakenne siina solussa, joka on muteerannut eli lajis
tansa muuttunut. jos tama selitys pita~i paikkan sa, niiri taytyy 
kaikkien niiden s lujen, jotka polveutuvat lajistaan muuttuneesta 
s lusta, lla tumarakenteeseen nahden samalla tavalla virheelliset, 

1) li si toivottavaa, etta htonnonystiivamm·e kerliis ivb\t kan san keskuud essa 
k iiyte ttyj ~i n'imityksHi yllamainii11ista epanntodostuk ista. 
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kuin heidan yhteinen alkuperainen emosolunsa, ja tallais·esta vialli
sesta solukosta ken·an syntyneiden suku solujen Uiytyy myoskin 
olla normalisista sukusoluista poik.keavia. Tuulenpesataudin taytyy 
tassa tapaukses sa siis olla perinnolli syyssaantojen alainen ilmio, 
jolle Tubeujin ylempana mainittu viljelyskoe nakyy antavan siksi 
paljon tukea, etta kokeiden jatkaminen nayttaa perin suotavalta. 
Olisi vastasanotun perusteella erittain toivottavaa, etta luonnon
ystavamme tahtoi sivat kerata , tuulenpesissa tavattavia kapyja ja 
lahettaisivat ne allekirjoittaneen kaytettaviksi. 

--···--
Ori mattilaisten kasvintuntemuksesta. 

K. Linlwla. 

Vleinen lienee se kasitys, etta van han kan san kiitetty kasvien 
tuntemisen taito jo on kutakuinkin tarkoin havinnyt ainakin Etela- • 
Suomen vauraista, edistyneista pitajista. Tama kasitys ei nayta 
olevan oikea. Siita sain viime kesana Orimattilassa mieluisia 
kokemuksia. 

Liikkuessani eri osissa pitajaa muutamien paivien · ajan otin 
toisinaan oikein urakalla puheeksi kasvien paikkakunnalli set nimet, 
nimien johdon, kasvien kaytOn, niita koskevat vanhat uskomukset 
j. n. e. Ylei svaikutus oli enimmakseen se, etta kasvilajien tuntemu s 
ja ' yleens~ harrastu s kasvimaailman moninaisuuteen on pieni. 
Erittairikin nuorempi polvi nayttaa useimmiten melko vahan valitUi
van luonnon yksityisseikoista. Kun kuitenkin ottaa lahemmin 
perehtyakseen vaeston suhtautu_miseen villin kasvimaailman edus
tajiin, tulee pian huomaamaan, ettei suhde silti ole niin v.alinpita
matoti kuin se ensi kokemalta tuntuu. Paljon sellaisiakin kasvi
lajeja, joilla ei ole mitaan hyotymerkitysta, tunnetaan ja nimitetaan 
maaratyilla nimilla. Luettelo nii sta villeista kasvi-,lajeista'', joita 
yleensa jokainen orimattilainen eri kasveiksi eroittaa ja joille mel
keinpa poikkeuksetta nimi tiedetaan, on havaintojeni mukaan 
laadittuna seuraava: 
filices coli. Picea excelsa 
Equisetum spp. Pinus silvestris 
Lycopod ium ann ., cl<w. Juniperu s communis 

Phleum pratense 
(Aiopecurus pratensis) 
Royhylliset Graminaceae· 

lajit 

' -
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Bromus secalinus 
Carex spp. 
Juncus filif.,congl., Scirpus 

pal.; y. m. 
Majanthem. bifol. 
Convallaria majalis 
Iris pseudacorus 
Salix spp. 
S. caprea 
S. rosmarinifolia 
Populus tremula 
Betula odor., ve rruc. 
(B. nana) 
Alnu s incana 
Urtica dioica 
Rumex dom., crisp. 
(R. acetosell a, acetosa} 
Chenopod ium album 
Viscaria vulgaris 
Stellaria media 
Nuphar, Nymphaca 
Anemone nemor. 
Ranunculus, acer, repens, 

auric. y. m. 

Ribes alpinum 
[R. rub rumJ 
R. nigntm 
Prunns padns 
Ulmaria pentap. 
Rubu s idaeus 
R. saxatili s 
R. arcticus 
R. chamaemoru s 
Fragaria vesca 
Rosa cinnamomea. 
Pirus aucuparia 
Trifolium prat. 
Tr. repens 
(Tr. hybrid um ) 
Vicia cracca, Lathyrus 

prat. 
Oxalis acetosella 
(Acer platanoides) 
Rhamnus frangu la 
Tilia cordata. 
{Epilobium angust. ) 
Carum carvi 
Angelica silvestris 

Anthriscus silvest ri s 
Led um palustre 
Vaccinium myrtillu s 
V. uliginosum 
V. vitis idaea 
V. oxycoccu s 
Calluna vulga ri s 
Galeopsis spp., (Lamium 

spp.) 
Plantago major 
(Galium "' Vaill. ) 
(Viburnum opul.} 
(Lonicera xylost.} 
Campanula rotund., pat. , 

persicif. 
Aniennaria dioica 
Achillea mill ef. 
Chrysanth., Matri c. in od., 

Anthem. arv. 
Matricaria discoidea 
Lappa spp. 
Cirsium arvense 
Centaurea cyanus 
Taraxac. offic, (Leontod . 

auctumn .) 

Yleinen kasvintuntemus Orimattilassa liikkuu siis noin 60- 70 
vi llin kasvilajin rajoissa, joista vajaa puolet on puita ja pen saita 
tai marjavarpuja ja -ruohoja, muut yleensa tavalla tai toi sella eri
koisesti silmaanpisUivia ruohokasveja. Vesi- ja suokasvien niukkuus 
luettelossa saa selityksensa vesien ja soiden vahai syydesta tai 
pienesta merkityksesHi pitajassa. 

U seimmat varttuneemmat henkilot tietanevat edellisten lisaksi 
edes joitakuita. muitakin nimellisia kasveja, keski-ikaiset yleensa 
useitakin. Lahinna nayttavat seuraavat kasvit olevan jokseenkin 
yleisesti tuttuja: 

Polypodium vulga re 
Phragmites comm. 
Nardus stricta 
Call a pal ustris 
Alnus glutinosa 
Urti a urens 

Coronaria flos cue. 
Caltha palustris 
Trollius eur paeus 
Pulsatilla vern. 
Sedum maxim. 
(Potentilla erecta) 

Daphne mezereum 
Arctostaph. uva msi 
Menta arvensis 
Artemisia absinth. 
Tussilago farfara 

j oskus joutuu tapaamaan jo nuorenkin vaen parissa lampimia 
kasvien y'stavia, joiden kasviharrastus ilmenee m. m. tavalli sta suu-
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rempana kasvinnimien taitona (m. m. eras 18-vuotias tytto Kiilion 
I. Markasuon salotorpassa). Keskipolven joukossa tallai sia kasvin
tuntijoita on useampiakin. Mutta varsinaisia taitoniekkoja tapasin 
vain vanhan polven keskuudessa. Melko harvinaisia he kuitenkin 
ovat ja Iienevat kaikesta paattaen olleet vahissa jo ainakin koko 
viime vuosisadan ajan. llmeises tikin ovat vain yksityiset erikoisen 
avosilmaiset ja tavallista lahjakkaammat henkilot omistaneet kas
veille niin suurta huomiota, etta taito on kaynyt huomiota herat
tavan varmaksi ja rakkaaksi. Melkeinpa poikkeuksetta nama par
haat kasvintuntijat ovat pikkuelajia, varatonta vakea, jonka erikoi
sen huomion kasvimaailma on vetanyt puoleen sa otaksutuilla 
Iaakitysavuillaan, osittain ruuanli sillaan j. n. e. ltsekin nama kasvin
tuntijat usein painostavat sita, etteivat ,rikkaat" kasveja tunne, 
kun eivat tarvit se tuntea, apteekeista naet voivat ostaa laaketar
peensa j. n. e. 

Kaikkein taitavin, terav~is ilmai s in ja harrastavaisin kasvintuntija, 
jonka Orimattilassa tapasih, on itsellinen Sera fi a Heino (7~-vuotias) 
Ammalankylassa Kulmalan torpassa. Kovin Serafiaa ujostutti, 
kun aloin hanta eraalta tyomiehelta saamani osviitan mukaan 
,tentteerata"; kylalle teki asiaa v_aittaen, ettei tieda kasveista miUian. 
Mutta en hellittanyt, ja pian oli kasviponttoni sisallys, etupaassa 
metsakasveja, tarkastettu. Melkein joka kasville nimi tuli. ]a lisaa 
kerttyi Jahipientarilta ja -pelloilta niin paljon, etta voinen arvioida 
Serafian kasvintuntemuksen n. 140 ,lajiksi", suurin osa niista 
ehdottoman varmoja, erehtymattom~isti tunnettuja, kuten erikoi s
kyselyilla sain selville; kaikki nimet ovat vanhaa muistotiet a, 
joskohta eraita nuorempia rinnakkai snimi ~i on eksynyt joukkoon. 

Serafian suuri kasvirakkaus ilmeni myos hanen pikkui sen 
mokkin sa ymparistossa, jota katselin ystavallisesti tarjottua kahvi
tusta odotellessa. Suuri pehko toukokukkai sia (Saponaria ojfici
nalis) koristi mokin ainoan akkunan alustaa, seinavierelle oli varta 
vasten tuotu Lyclmis alba'a Hollolan puolelta eraalta aholta ja 
erilaisia kori ste- ja ruokakasveja oli kylvossa perunamaan laidassa 
pikku penkeissa, muutamia yksiloita kutakin. Aitavierella oli 
useammassa kohdassa ryhma kihtipuuta _(Solanum dulcamara), 
jonka mokin emarita oli hakenut Vesijarven rannalta asti ja jota 
oli tarvitsevaisten varalle kuivattuna sai!Ossa mokin et isen katossa. 

Pieni tupanen oli sisa lta hyvin siisti; ainoana seinakoristeena 
oli sanomalehdesta leikattu kenraali Mannerheimin kuva. 
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Erinomaisen hyvataitoinen kasvintuntija on myos Pen nalan
kylan Anttilan vanha emanta Eriikka Serafia Salenius,s. Eerikin
tytar (Hakala). Huolimatta 83:sta ikavuodestaan han reippaana 
ja innostuneena kuljeksi talon ympariston piha- ja piennarkasveja 
tarkastelemassa ja nimitteli varsin varmasti metsakasvejakin, joita 
to in nahHivaksi; hyvin han suoriutui osasta herbaariokasvejakin, 
joita sain kylalta lainaan kasvivalikoiman taydennykseksi. Kun 
Eriikka-muori tiesi nimja useammille sellaisillekin kasveille, joita 
ei kiireessa saatu kasiin, pyysin hanen panemaan naita talteen, 
jos sattuu loytamaan, jotta parin viikon paasta saisin kayda katso
massa. ja kun palasin, oli hanella tuohisessa useita kuivaneita 
kasvinaytteita, joita osittain muutkin kylan vaimot olivat kerailleet; 
ja lisaa nimia sain, ja kahvit myos. - Kaikkiaan tunsi emanta 
Salenius · nimet n. 130 ,lajille" ja vaitti unohtaneensa ainakin 10- 15 
muun kasvin nimet. 

MieshenkiloisU1 ali etevin kasvintuntija, jonka tuttavuutta tein, 
torppari ~aile Kustaa Hollila (77-vuotias) jarvenkylassa. Kahtena 
eri paivana kuljeksimme yhdessa· Kylanjarven takaisia saloja, ja 
merkitsin ukko Hollilan taidot niin tarkoin paperille, etta han 
lopulta vakuutti olevansa aivan tyhja lisatiedoista. Kasveja han 
nimitteli 11. 110 lajia; joskus muisti vei vaaraan, niin etta yhteisin 
voimin piti hakeutua oikealla tolalle. Hollilan kasvintuntemuk
sessa on Jaakintaharrastuksilla kenties suurempi sija kuin kellaan 
muulla nimienantajistani. 

Kokki-Hennan kylassa osuin pariksi tunniksi kirvesmies 
Erland Tuomisen (57-vuotias) seuraan, joka omasta harrastuk
sestaan laksi sunnuntaipavana kanssani kavelemaan. Tuominen 
osoittautui herttaiseksi kasvienystavaksi, jonka kasvintuntemus 
on melkoinen, arviolta ainakin 115 ,lajia." 

Myos vaimoni aidinaidilta, emanta Emilia Sil lfor si l.ta (71-
vuotias), s. Simolin, Niemenkylan Anttilassa sain manta hauskaa 
vanhan kansan kasvinnimea. jo lapsuudestaan varakkaampaan 
vakeen kuuluvana ei han kuitenkaan ole kasvituttavuuksissaan 
joutunut niin pitkalle kuin edella mainitut. Mutta kasvintunte
muksensa on, silman teravyyden avulla, harvinaisen varma, joten 
sain era ita hyodyllisia · oikaisuja toisten antamiin nimityksiin. 

Ediiden muidenkin vanhusten ja vanhempaan keskipolveen 
kuuluvien kasvintuntijain taitoja olin tilaisuudessa koettelemaan. 
Vleishavaintona heidan kasvitiedoistaan totesin, etta tama vanhempi 
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kasvintuntija-polvi nayttaa edella lueteltujen kasvien lisaksi melko 
.. _ yleisesti tietavan nimet seuraavi lle lajeille: 

Lycopodium selago 
L. complanatum 
Potamogeton nat., perfol. 
Triticum repens 
Eriophorum spp. 
Paris quadrifoliu s 
(Salix pe"ntandra) 
Polygonum toment. 
P. convolvulus 
Silene vellosa 
(Dianthus deltoid es ) 
Spergula arvensis 

Actaea spicaia 
(Brassica campestri s) 
Thlaspi arvense 
Alchemilla vulgaris 
Hyperic. quadrang. 
(Cicuta virosa) 
Pyrola rotund., minor, 

chlorantha 
Myosotis p~I., caesp. 
(Solanum dulcamara ) 
Hyoscyamus !liger 

Rhinanthus spp. 
Melampyrum spp. 
Galium moll., bor. 
Linnaea borealis 
Succisa succisa 
Anthemis iindoria 
Tanacetum vulgare 
(Artemisia vulgaris) 
Cirsium lanceolat. 
C. heterophyllttm 
C. palustre 

SiUipaits i on heilla eri nimi Aspidium- ja Atlzyrium- ~ajeille 
yhdelta puolen ja ·Pteris'elle toiselta, joskus eri nimet myos 
Equisetum silvaticum'i ll a (aijanparta), E. arvenselle (karilanparta) ja 
muille kortteille, jotapaitsi Campanula persi~ifolia (iso kellokukkain) 
ero itetaan C. rotundifolia'sta ja C. patula'sta (molemmat: vaha 
kellokukkain). 

Vain harvoin sain nimen seuraaville kasveille, jotka ovat 
osittain harvinaisuutensa takia vallemman tunnettuja, paaosaksi 
kuitenkin useille kyllakin tuttuja, mutta nimetta jaaneita: 
Phegopteri~ dryopt. 
Botrychium lunaria 1) 

Equisetum hiemalc 1) 

Typha Inti folia 1) 

Spargan. simp!., ram . 
Sp. natans 1) 

Alisma plantago 
[Melica nutans] 
Carex rostr., vesic. 
Lemna minor. 
Allium olerac. 1) 

Polygonat. polyg. 
Orchis maculat. 
Polyg·onum avic. 
Stellaria gramin. 
Scleranthus ann. 
Anemone hepat. 1) 

Fumaria offic. 

Turritis glabra . 
Erysimum cheir. 
Capsella bmsa past. 
Camelina foetida 1) 

Sedum acre 
Geum riva le 
Comarum palu stre 
Potentilla anser. ? 
Geranium silv. 
[Callitriche vernal 
Entpetrum nigr. 2) 

Pimpinella saxifr. 
Trientalis cmop. 
Lysimachia thyrs. 
Lithospermum arv. 2) 

Stachys paluster 
St. silvaticus 1) 
Brunella vulgaris 

1) Harvinain n rimnttilassa. 

Verbascum thapsus 1) 

Linaria vulgaris 
Veronica chamn edr. 
V. officinalis 
V. longifolia 
(Galium uliginos.) 

. b reale 

. verum 
Valeriana offic. 
Campanula glom. 
[Erigeron acer, Senecio 

vulgaris] 
Gnaphal. silvat. 
[On. uliginosum.] 
Centaurea jac., phryg. 
C. scabiosa 1) 

2) Joks enkin harvinaincn tai vain pnikotellcn k:l svava. 
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Kaiken kaikkiansa kertyi esitettyjen luettelojen mukaan kan
sanomaisia nimityksia (muutamat nimisHi ovat vain tilapaisnimia) 
180 ,Iajille". Tab an tulee lisaa 4 lajia ( Lepidiuin ruderale, Rap han us 
raphanistrum, CusClda europaea, Hieracium pilosella), joille Rein
h o I m (Suomalaisia kas·vu-nimeja, Suomi 1850) tun tee nimen Ori
mattilasta, ja sitapaitsi viela 2 (Chrysosplenium, Trifolium spadi
ceum), joille mainitaan paikkakunnallinen nimi A. A. Parvelan 
luettelossa ,Kan sanomai~ ia kasvien nimia Orimattilassa" (Vanaman 
poytakirjat v. 1920). Kun viela otamme huomioon, etta vaitettiin 
nimen olevan olemassa eraille kasveille (Parnassia, Pedicularis 
palustris, Monotropa y. m.),joilta sita kuitenkaan ei enaan muistettu, , 
ja sen, etta osa pitajan kasvinnimitaitureista varmaan jai kuulus
telematta, voinee todeta, etta orimattilaisen rahvaan suussa 
on nimi n. 200:lle ,lajille", jotka kuuluvat pitajiin villiin 
putkilokasvistoon. Seudun kasvisto kasittaa jokseenkin tasan 
500 korkeampaa kasvia, joten rahvaan silma on niista eroittanut 
400/o. Enempaa ei hevin voine odottaakaan, silla suuri joukko 
.nimettomiksi jaaneiUi on satunnaiskasveja tai muuten niin harvi-
naisia, ettei kansanmies joudu niita koskaan huomaamaan; Ora
minaceae- ja Cyperaceae- heimojen kasveja, joiden parissa lajien 
eroittelu Iuonnolli sesti jaa vahaiseksi, on 79 lajia; j. n. e. 

Orimattilaisten eroittamien ,lajien" lukumaaraa on itse asi~ssa 
pidettava odottamattoman suurena. Kaikissa tuntemissani seu
duittaisissa kasvinnimiluetteloissa (ks. L. Y. 1920, s. 53), laajim
missakin, jaa lajiluku aile puolentoistasadan, lajit otettuna samoissa 
rajoissa kuin edella. Osittain tama johtuu siita, etta luettelot 
koskevat koyhakasvistoisempia seutuja kuin Orimattila on, mutta 
yleensa luultavasti vain keraysten vaillinaisuudesta, ylimalkaisuu
desta. Vain Ahvenanmaalta keratty ruotsalainen nimisto (J. I. L i r o, 
AHindska vaxtnamn, Acta Soc. F. Fl. Fenn. 40, 1915) vetaa laji
maarassa .- n. 170 villeihin korkeampiin kasveihin kuuluvaa ,lajia" 
-·- lahipitaen vertoja orimattilaiselle. 

Verraten harvat ovat ne Orimattilan kasviston jasenet, joiden 
nimen puuttumista . k~msankielesta suorastaan oudoksuu. Eraita 
niita kuitenkin on. Lahinna mainittakoon Viola-lajit (orvokki
nimitys alkaa nykyisin olla yleisesti tuttu, mutta on nuorta peraa), 
Euphrasia, Solidago, Sonchus ja Hieracium. Myos kasvit sellaiset 
kuin Luzula, Platanthera, Cerastium, Drosera (?), Potentilla ar
aentea, Menyanthes (?), Bidens ja Lampsana ovat jaanet nimetto-
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miksi. Oli si epailematta mielenkiintoista vertailevasti selvitella 
syita naihin suhteisiin, samatenkuin erinaisten yleisten kasvien 
(Geranium silvaficum, Veronica clwmaedrys) nimen harvinaisuuteen. 
Osittain ovat nama · ilmiot Orimattilassa sam at kuin moniahtaalla 
muuallakin, osittain taas paikalli sia. 

Tassa kirjoitelmassa on kokonaan sivuutettu viljeltyja kasveja 
koskeva nimisto, joka kasittaa useita kymmenia nimia, samoin 
alempia kasveja koskevat nimet, joiden luku kyllakin on sang-en 
pieni. Myos kysymys koulujen ja kirjalli suuden kautta leviavista 
nimista jaa tassa sikseen, vaikkakin se tarjoai si melko paljon mie
lenkiintoa. Mainittak0on vain, etta erinaiset uudemmat riimet 
kuten valkovuokko (vanha nimi kirskukkain, kylm ~inkukkain), 

sinivuokko (matakoi skanlehti) ja musta viinimarja (ojamarjanvarsi) 
ovat aivan havittarnai sillaan entiset' paikkakunnalli set nim t. Naita 
uusia nimia saavat kuitenkin· vain harvat kasvilajit. 

Tilanpuute on estanyt tassa yhteydessa kasittelemasta itse 
niita nimityksia, joita orimattilainen eri kasveille kayttaa. Toiv n 
voivani antaa niista joskus vastaisuudessa seikkaperaiset tiedot. 
Huomautettakoon tassa vain ohimennen, etta usealla kasvilla on 
paikkakunnalla odottamattoman lukuisia nimityksi~, jotka vaihtele
vat pitajanosien ja henki!Oidenkin- mukaan, allen eraat yleistenkin 
kasvien nimitykset jopa a ivan erilaisia eri osissa piHijaa ja tunte. 
mattomia toisille (Epilobium angusfifolium = horsmy, horsmyn
kukkain;; horma; palokukkain; tul'heina. Trollius europaeus = ju
hannuspumpula; pumpulakukkain; · pullokukkain; kellokastarin
kukkain. Cirsium lanceolatum = pisteliain; pirunpiiska; venhalainen; 
[ryssa]). Useimmilla yleisil!a kasveilla on ·kuitenkin sama tai 
jokseenkin sama nimi kautta koko pitajan. 

Kasitykseni mukaan on niiden monien vajavaisuuksien jbu
kossa, jotka koskevat maamme kasvinnimiston kerailya ja tutki
mista, erikoisen tarkeana seikkana todella tarkkojen tietojen puute. 
Tarvittaisiin valttamatta tieteelli sen nimiselvittelyn tarpeiksi y k s i
tyi skohtai sia, pirje stelmalli se n tarkoin k er attyja ti etoja 
yksityisilta paikkakunnilta eri osissa maata. Tiedot vaikkapa 
vain muutamistakin pitaji sta korjai sivat kipeaa puutetta paljon. 
Toivottavasti L. V:n Iukijain joukossa on niita, jotka haluavat 
palvella aidinkieltaan, kansaan sa ja tiedetta taman puutt en pois-
tamisessa. · 
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· Uusimpia kokeellisia tutkimuksia sammakko
eHiinten sikion kehityksesta. 

0 unnar Ekman. 

Kuten tunnettua riippuu luonnontieteitten kehitys suuressa 
maarin siita, miten tekniikka, s. o. kaytannolli set menettelytavat, 
ed istyy. Puhtaasti teoreetti set kysymykset , ovat sensijaan tana 
paivanakin jokseenkin ne sa mat, joihin jo van han ajan · viisaat 
mieti skellen ratkaisua etsivat, eika meidan aikamme etevammyys 
eritisyyteen nahden ole paljoa muuta kuin kehittyneemman tek
niikan tulos. Biologiankin ala.11a on tassa suhteessa paasty jo 

Kuva 1. 

sangen pitkalle. Eiavien oli
oitten rakennetta ja kehitysta 
tutkitaan nykyisin monin sel
laisin keinoin, joita viela 
muutarnia vuosia sitten pi
dettiin mahdottomina . . Nii
hin kuuluvat m. m. eri ruu
miinosien siirrot, tran splan
tatiot, joista seuraavassa 
muutamia esimerkkeja. 

Siita lahtien kun saksa
lainen Born v. 1897 e!aman 
arvoitu sta tutkiessaan ensi 
kerran naytti, miten helposti 

sammakoitten alkioita saattaa leikata kappaleiksi ja naita taas eri tavoin 
yhdistaa, on tata menettelytapaa runsaasti kaytetty erilai sten yksiiO
kehitysta koskevien kysymysten ratl<aisemiseksi. A ivan vii me vuosina 
ovat saksalainen Spemann ja hanen oppilaansa kehittaneet tekniikkaa 
tal!a alalia erinomaisen pitkalle, aloittaen kokeensa jo hedelmoite
tyilla munasoluilla. Hienolla hiussilmukalla on Spemamz kuronut 
vesiliskon (Triton) asken hedelmoitetyn munasolun kahtia siten, 
etta tuma jaa toiseen puoli skoon ja vain kapea silta munasolun 
eri puoli skoja yhdisUimaan. Tumallinen osa alkoi kohta kehittya. 
j akautumalla syntyi si ina yha uusia soluja ja tumia. Kuva 1 nayttaa 
valokuvan· tallaisesta kurotusta munasolusta, jossa oikea puolisko on 
alkan ut jakautua. Loysentamalla hiu ssilmukkaa saattaa nyt p~Uistaa 
yhde.n uusista tumista siirtymaan siltaa myoten Uihan saakka 
jakautumatta jaaneeseen munasolun puoli skoon ja sen jalkeen 
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taas silmukkaa kirisHimalla eroittaa ne taydelleen toisistaan. Nain 
menetellen on Spemann m. m. jakanut munasolun kahteen osaan, 
joista toiseen joutui .ainoastaan 1ft6 alkuperaisesta tumasta, muHa 
joka siita huolimatta kehittyi taydelli seksi yksiloksi. · Vanhastaan
han on jo tunnettua, etta irroittamalla munasolun kaksi ensimaista 
tytarsolua toisistaan voidaan aikaan saada saannolli set kaksoset. 
Se seikka etta viela 1/t6 munaso!un tumaa voi synnyttaa taysin 
muodostuneen yksilon on omiansa tukemaan sita muuallakin 
tehtya havaintoa,· etta tuma aina jakautuu kahtia siten, etta mo
lemmat tytartumat ominaisuuksiltaan taydelleen vastaavat emotu
maansa ja etta kaikki yksilon tumat ovat alkujaan olleet samallai set. 

.c~, - · ··.:):>-: .. ~. E©· . _:_::. :__:_·. : . ;_· :~ .:\.: 

'I J 

®f ro· 
3 ~ 

. 

. .. 
'· 

~ 

l<uva 2. 

· Mang·ofd, eras Spemannin oppi laista, on taaskin voinut muuttaa 
munasolun ensimaisten tytarsolujen keskinaista asemaa ja viela 
sulattanut yhteen kaksi eri munasolua, jopa eri lajiin kuuluviakin. 
Tama on mahdollista siten, etta munakalvosta keinotekoisesti 
vapautettu munasolu, jakautuu kuten kuva 2 A. osoittaa. Mo
lemmat ensimaiset tytarsolut, jotka kalvon sisassa pysyvat vas
takkain painettuina (kuva 2 C), erkanevat nyt ja jaavat vain 
kapean sillan valityksella toisiinsa kiinni. Talloin voidaan ne myos 
helposti eroittaa taydelleen, jolloin molemmat taas puolestaan 
jakautuvat yllaesitetylla tavalla. ]os kaksi kuvassa 2 A. es itettya 
kaks isoluastetta asetetaan paalleikkain ristiin, kasvavat ne yhteen 
ja . sit en saamme kuvassa 2 B. naytetyn kaksoismuodostuksen, 
joka nyt saannollisen neli soluasteen tapaan kehittyy edelleen ja 
synnyttaa yhden ainoan yksi lon. Tallaisia ri stitoukkia on saatu 
muodustumaan kahden eri lajinkin (Triton taenia/us ja cristatus) 
munasoluista, joskaan ne eivat ole elaneet muutamaa viikkca 
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vanhemmiksi. Kuvat 2 C ja D osoittavat taas miten nelisoluas
teella voidaan muuttaa alkuperaista solujarjestysta. Ensimaisen 
jakautumisen . jalkeen muodostavat viela C-kuvassa esitetyt solut 
1 ja 2 yhdess~i kaksi-osaisen solun toisen puoliskon ja 3 ja 4 
taas yhdessa toi sen. jos ne kurotaan irti toi sistaan, jakautuvat 
ne kuten kuvassa A. on tapahtunut, jolloin saamm~ kaikkiaan 
nelja solua. Asettamalla ne paallekkain ri stiin, muodostuu kuvassa 
2 D oleva soluyhdistelma, jossa solujen jarjestys on erilainen 

kuin saannolli se!Hi 
nelisoluasteella. Tal
laisista alkeista ke
hittyy josku s saan
nolli sia toukkia, toi
sinaan taas omitui
sia kaksois- ja kol-

Kuva 3. moismuodostumia. 
Naitten epamuodos

tu sten syntyminen on voitu selittaa olettamalla, ettajo munasolussa on 
tarkoin maaratty se paikka,jossa n.s.alkusuu sittemmin esiintyy, paik
ka joka kuvi ssa C ja Don merkitty paksulla viivalla. Munasolun kuro
tuessa jakautuu viela nakymattoman alkusuun aihe kahtia ja soluja 
siirrettaessa voivat sen puoli skot joutua eri paikkoihin . Nyt on 
huomattu, etta juuri alkusuunaihe suuressa maarin jarjes taa koko 

. myohaisempaa kehitysta, ennen kaikkea selkaytimen syntya, jolloin 
on helposti ymmarrettavaa, etta kaksi samassa alkiossa loytyvaa 
mutta eri osiin sattunutta alkusuunaihetta voi olla syyna kaksois
muodostumaan. 

Edelleen on Spematuz lasineulalla pitkin keskiviivaa halaissut 
kaksi nuorta vesiliskon gastrula-as tetta (aste joilloin alkusuu ru
peaa sisaanpainumalla syntymaan; kuva 2 E) ja liittanyt molemmat 
vasemmat ja molemmat oikeat puolet keskenaan yhteen, siten 
etta kummankin paapuolet ovat' joutuneet samaan suuntaan, kuva 
3 ja kuva 2 F. Talloin tulevat toi sen puoliskon vatsa- ja toi sen 
selkapuoli keskiviivassa vastakkain. Tama asento selvilHi kuvasta 
2 F, joka nayttaa poikkileikkauksen Hillaisesta yhdistelmasta. Va
semmanpuoleisella osalla on siina selka ylospain, oikealla taas 
painvastoin alaspain. Kaannetysta asemastaan huolimatta kasvavat 
eri puoliskot taydelleen kiinni toisiin sa ja voivat kehittya sangen 
pitkalle muodostaen omituisen, kahdella selkaytimella varustetun 
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alkion. Molemmissa naet vaikuttaa selkaydinaiheen puolikas 
viereen asetettuun vatsa-osaan pakottaen taman luomaan puuttu
van puolen. Kuvassa 2 f osoittaa viivoitettu ulkokerreksen ala 
alkuperaista selkaydinaihetta, pilkutettu taas si ta vatsa-ihoa, joka 
nyt muuttuu selkaytimeksi. Vllaolevista kokeista kay sii s ilmi, 
etta solujen kehityssuunta voi riippua ulkonaisista tekijoisHi. 

Samantapaisia kokeita on Spemann viela tehnyt liittama!Hi 
yhteen kahden eri lajiin kuuluvan alkion puoliskoja, jolloin han 

Kuva 4. 

sai syntymaan kaksoisolentoja, joitten toinen puoli oli Triton 
taeniatus, toinen taas Tr. cristatus, vielapa saattoivat eri osat olla 
eri sukupuoltakin. 

Nama nuorilla kehitysasteilla tehdyt erilaiset yhdistelmat 
(kompositiot) ovat omiaan selvittamaan monta tarkeata kysymysUi 
yksi lokehityksen alalta, eika niitten toimittaminen ole lainkaan · 
vaikeata, vaikkakaan kukaan ennen Spemannia ei ole tullut sellaisia 
yrittaneeksi. 

Lopuksi selostan lyhyesti muutamia sammakon sydamen 
kehitysta valaisevia kokeita, joita viime aikoina olen itse suori ttanut. 
jo vanhastaanhan on tunnettua, miten selkarankaisten sydan, jota 
yleensa ollaan taipuvaisia piUimaan kovin arkana elimena, itseasiassa 
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kestaa suuriakin leikkauksia · kado~tamatta tykytyskykyaan. Viela 
helpommin -saattaa kokeelli sesti muuttaa nuoren sikion sydamen 
elinehtoja. jo · sangen aikaiseen kehittyy alkion sydar;t ja heti 
alottaa se toimintansa. Sen aiheena esiintyy aluksi ruumiin keski 
viivassa keskikerroksesta syntynyt pieni solujoukko, joka vah itellen 
muuttuu putkimaiseksi. Taman molemmille puolin kuroutuu niini
kaan keskikerroksesta ontto sivusolukko, joka kummaltakin puolen 
kasvaa sydanputkeen pain sulkien· lopulta sen kokonaan sisaansa. 
Kuvat 4 A ja B esittavat poikkileikkauksena tata sydamen aikai
sinta kehitysta. Nain syntyy keskelle kaksiseinainen sydanputki 
ja sen ymparille sydanpuss i. Edellinen, joka aluksi on tasapaksu 
ja suora, erilaistuu vahitellen sydamen eri osiksi (laskimolaajennu s, 
etehinen, kammio ja · sydankeko), jotka: alkavat sykkia. · Kuva 4 C 
esittaa meille tallaisen valmiin sydamen. jos nyt silla asteella 
(kuva A), jolloin sydanaiheen sivu solukot viela ovat eri llaan, 
tyontaa niitten valiin pienen, ohuen las ilevyn, siten estaen yhteen
kasvamisen ja poistaa taman esteen noin vuorokauden kuluttua, 
saa helposti syntymaan kaksi sydanta, kuten kuvassa 0 on kaynyt. 
Nama saattavat kehittya aivan saannollisiksi ja ovat siina maarin 
toi sistaan ri ip pumattomia, etta sykkivat eri tahdissa. Aikaisemmin 
on samantapaisia kaksoissydamia" saatu kokeelli sesti aikaan kanan
sikioilla. Onpa kerran tavattu tayskasvuinenkin kana, jolla avat
taessa huomattiin olevan kokonai sta seitseman itsenaista sydanta, 
joka sii s todistaa, etta luonnossakin voi monisydamisyytta esiintya. 

Kauanhan on jo tiedetty, etta ruumiista irtil eikattu sydan voi 
so pivassa· ravintoliuoksessa elaa sangen kauan. Sen lisaksi olen 
saattanut osoittaa, etta syd~maihe ei yksin ela, vaan vielapa voi 
kehittyakin ruumiin ulkopuolella saannollisesti sykkivaksi syda
meksi. Jos nim. irroittaa taman aiheen sen ollessa kuvassa A 
esitetylla asteella suuremman ihokappaleen mukana, voi sen hel
posti kaaria tuon ihopalasen sisaan. Kuvat 4 E, f ja 0 nayttavat, 
miten tama leikkaus toimitetaan. Kuvassa E esittaa pienempi 
neW:> sydanaiheen rajaa, ja suurempi taas sita ihoa, joka irroitetaan 
t~m.~n mukana. f on keskiviivaa myoten tehty lapileikkaus sydan
aiheesta sita seuranneine ihonosineen, kun taas kuva 0 nayttaa, 
~iteru , tho~~ar9 rr.m~todostetaan. Tama ihokaaro kasvaa helposti 
~trnP.in~!o~ksL. · .. •:akktil'\k$ i,> ,jqka imernall a nestetta yrnparistosUian, 
P,ai,s q~F:s_a !lg~ 1J t ;S,qur~kf5i i ]a tuJ e~dfit?i nakyvaks i. Sen sisa lla kehittyy 
1j1yt · syda_n~i,h J.syc.ianp, 1tk~ksi ; jpkfl~l ~t :~rtt i\~enj alkeen tavanmukaisiin 
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sydanosiin ja alkaa sykkia, kuva 4 H. Tallaisessa lapikuultavassa 
kotelossa voi nyt helposti tutkia sydamen toimintaa ja sen riippu
vaisuutta erilaisista tekijoista, joten Hilla menettelytavalla voi olla 
kyatannollistakin merkitysta sydantutkimuksiin nahden. 

---···---
Metsanhoidon suhtautuminen metsalintujemme 

elinehtoihin. 
(Esitelma Va narno-seuran kokouksessa 18. Ill. 1922.) 

Mariti Hertz. 

Saattaa kuulla vaitettavan, etta metsanhoito olisi Iuonnon
suojelun vastustaja ja etta se erittainkin olisi ristiriidassa lintu
suojelu-aatteen vaatimusten kanssa. Tahtomatta kieltaa sita tosi
asiaa, etta 111etsanhoito nykyaikaisena kulttuurivoi111ana pakosta 
muuttaa n. s. alkuperaisen luonnon ole111usta kulttuuritarpeiden 
vaati111uksia vastaavaksi, vaikuttaen talloin huo111attavasti m. 111. 
metsalinnuston kokoonpanoon ja run sauteen, on sentaan sanottava, 
etta vasta mainitunlaatuinen yksipuolisesti negatiivinen arvostelu 
metsanhoidon ja lintusuojeluksen val isesta suhteesta on kokonaan 
vaara. Voidaksemme tasapuolisesti arvostella asiaa 111eidan on 
ajateltava, 111ita siita seuraisi, jos meilla ei metsanhoitoa olisi. 
johdonmukainen seuraus siita olisi 111etsanhavitys, Juonnonhavitys, 
lintujen tuho. Si lla juuri metsanhoitotaholta lahtivat ne alotteet, 
jotka johtivat ja edelleen tulevat johtamaan metsanhavitysta ehkai
sevien asetusten voimaan saatta111i seen. Vuoden 1917 asetus toimen
piteista 111etsanhavityksen ehkaise111iseksi poistaa vuosisataisen 
pelon 111etsie111me haviamises ta, se kun takaa m. 111. aarettoman 
Iaveiden maanviljelykseen sopiri1atto111ien karujen kankaitte111me, 
kallioitte111me ja rameitte111111e metsina pysy111isen - sikali tietysti 
kuin luontosuhteet sen sallivat. En luule liioittelevani kun sanon, 
etta v. 1917 asetus ja pari muuta metsa-asetu sta muodostavat 
meidan oloissam111e luonnon - erittainkin l intusuojelun tarkeim-
111an tuen, kaytannossa vielakin ene111m~in merkitsevan kuin itse 
lahiaikoina Iainvoiman saapa luonnonsuojeluasetu s. 

Kuka siis ylimalkaisesti vaittaa metsanhoitoa lintusuojelun 
vastustajaksi, han ei ole selvitellyt itsell een edes metsanhoito sanan 
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merkitysta, vaan han - omituista kylla - ilman muuta nakyy 
olevan valmis synonymisoimaan kaksi jyrkasti vastakkaista kasitetta: 
metsanho,idon ja metsanhavityksen. ja etta nama kasitteet todella 
ovat toisilleen vastakkaisia, se tosiasia ei toi seksi muutu si ita, etta 
jotkut metsanhoitomiehet aikaisemrnin ovat tahranneet katensa 
metsanhavityksessa tahi, etta metsanomistajat, puutavarayhtiot, 
sahat ja muut ovat metsia raiskanneet. 

Nykyaikainen metsanhoito on suunnannut toimintansa myos
kin soiden kuivattamiseen metsankasvatusta varten. Tassa suh
teessa metsanhoito nayttaa siis valittomasti uhkaavan mielenkiin
toisen suolinnustomme olemassaoloa. Luonnon suojelun kannalta 
ilahduttavaa -- kansantaloudelliselta kannalta valitettavaa! - on 
kuitenkin, etta lahestu lkoonkaan kaikkia soitamme ei epaedullisten 
viettosuhteitten tai liialli sen karuperaisyyden vuoksi voi edes metsan
kasvatusta varten ojittaa. Sitapaitsi, kuten prof. Homen on huo
mauttanut, soi llamme on tarkea tehUiva sademaaramme lisaajina 
ja tulvasuhteitten tasottajina. Todennakoisesti metsanhoito niin
ollen tulee jattamaan rauhaan suunnattomia suoalueita, ja metsan
hoidon taholta ei siis suolinnustonkaan olemassaoloa mikaan vaara 
uhanne. · 

Arvostellessamme siis s u uri n pi i r t e in metsanhoidon ja 
lintusuojelun suhdetta, toteamme, etta metsanhoito estamalla met
sanhavitysta ja mahdollisesti metsittamalla luonnostaan aukeita 
aloja, aktiivisesti tukee lintusuojelua, ja etta se suhtautumalla 
erai ssa tapauksissa kielteisesti soiden kuivattamiseen tukee sita 
passiivisesti. 

Taman jalkeen olisi lyhyest i kasiteltava sita, miten yksityiset, 
metsan olemusta muovailevat metsanhoidolliset toimenpiteet vai
kuttavat linnustoon. Mikali metsanhoito eri toimenpiteillaan ei 
muuta metsaa niin, etta Iinnuilta sen kautta riistetaan tarpeelliset 
edellytykset riittavien suoja-, pesima- ja ravinnonsaantipaikkojen 
saanti in, sikali n 1etsalinnusto suurelta osaltaan voi mukautua ela
maan hoidetuissakin metsissa. Lintujen elinehtoihin kuuluu muita
kin tekijoita kuin vasta mainitut niin sanoakseni peru sedellytykset, 
mahdollisuus riittavien ja sopivien suoja ·, pesima- · ja ravinnon
saantipaikkojen saantiin. Noil1in muihin, toi sarvoisiin tekijoihin 
palaan myohemmin. Ensin on vastattavanamme kysymys: miten 
metsanhoito suhtautuu metsalintujen elamisen perusedellytyksiin 
yksityiskohtaisesti? 



M elsa n hoidon su h fa u tum in en metsalintujenune elineh toih in. 79 
- - ------

Mita tiheampi yksityinen puu on ja mita tiheampi metsikko, 
sita paremman s uo j a 11 ne tarjoavat linnuille. Metsikon vanhe
tessa yksityisten puiden alem mat oksat kuolevat ja putoavat pois, 
ahdi stetut puut kuolevat kokonaisuudessaan, ja metsa niinol len 
vuosi vuodelta muuttuu yha harvemmaksi: yks ity isten puiden ja 
metsan tarjoama suoja v~ihence samalla, ja Uirna tapahtuu si is 
hoitamattomassa luonnonmetsassakin. Kun metsanhoito apuhar
vennuksineen ja valjennyshakkuineen viela avustaa Iuonnol li sta 
harventumista, vahenee metsan suoma suoja entisestaankin, jos 
kohta toi saalta nama toimenpiteet Ii saamalla oksien valokasvua 
kehittavat latvukset suuremmiksi ja tuuh eammiksi. KielUimatta 
varsinkin vahva apuharvennus ja valjennyshakkaukset enemman 
tai vahemman rii stavat metsalta sita suojaa, jonka se Iuonnon
varaisena tarjoaisi linnuille. Vahemmin koskee tama kuusimetsia, 
jotka hakkuuikaan asti pysyvat varjoavina ja suojaavina; harventa
mattomat, ylen tiheat kuusirikeikot taas ovat yhta vahan lintujen 
elinehtojen kuin metsanhoidon vaatimu sten mukaisia. M etsan
hoidolli sten harvennushakkausten epasuotuisaa vaikutusta linnus
toon on omiaan vahentamaan se, etta metsanhoito suos ii aina
kin paremmilla metsatyypeilla pensaita ja varjoa sietavia puulajeja, 
kuten kuu sta, lehmusta ja harmaata leppaa, joista viimemainituista 
varsinkin ensimmaisella on erittain huomattava merkitys Iinnuill e. 
Meikalaisista puulajeista tarjoaa parhaimman suojan juuri kuusi; 
onhan tunnettua, etta yopollot mielellaan istuvat paivan ajan 
tuuhean kuusen suojassa. Yksityisten puiden tarjoamaa suojaa 
vahentaa valitt0mimmi11 oksien karsiminen, mutta tasta 011 metsan
hoidossa - meidan oloissamme ---- yleens~i luovuttu, se kun ei 
ole osottautunut tarkotustaan vastaavaksi muualla kuin puistoissa. 

Se mita edella 011 mainittu metsalintujen suojasta, koskee 
paaasiassa myos metsalintujen p es i m i s p a i k k o j a, silla lintu
han tavalli sesti sijoittaa pesan sa s~llai seen paikkaan, missa se 
itsekin on turvattuna. Puidef1 merkitys lintujen pesimapaikkoina 

· vaikuttaa ratkai sevasti monen lin nun olemassaoloon, vaikka kohta 
on olemassa valitta·Jia lintumuotoja, jotka voivat pesia maahan
kin. Pun as i i pi r as t as esim., kuten tunnettua, pes ii mil loin 
puuhun tai pensaaseen, milloin kannon paalle tai suorastaan maa
han. 

Puiden oksille pes ivat linnut ovat enemman tai vahemman 
tarkkoja seka pesapuun lajin etHl koon valintaan nahden. Nuoret 
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kuuset ovat monen pikkulinnun suosimia pesimispaikkoja; tyy
pillisin nai sta lienee I au Iura s t as; jotenkin sam a merkitys kuin 
nuorella kuu sella on katajalla, jolla sitapaitsi on kaksi omaa tyy
pillista suosijaansa, h erne k e r t t u ja hem p p on en. Yah em
man sopivia ja harvemmin pesimispaikoiksi kaytettyja ovat mannyn
taimet ja nuoret . lehtipuiden vesat. Milloin taas Ribes-, Rubus-, 
Rosa-, Salix- y. m. pensaat ovat kehittyneet kyllin taajoiksi, ovat 
ne, kuten tunnettua, varsin suosittuja pesimispaikkoja monelle 
pikkulinnullemme. -- Tyydytyksella on todettava, etta metsanhoito 
suosii, kuten edellakin jo mainittiin ainakin paremmilla tyypeilla 
alikasvuna kuusta, ja missa luontosuhteet sen sallivat, maapeitteen 
suojana myos taajaa lehtipensastoa. Missa mannikko on noussut 
tuoreelle kankaalle, muutetaan se usein kuusikoksi kehittamalla 
kuusialikasvusta myohemmin - mantyjen tultua hakatuiksi -
paametsa. Metsanhoidolliset uudistustavat taas puolestaan takaa
vat sen, etta pesimispaikoiksi sopivaa nuorennosta aimi tulee ole
maan riittavasti. 

Katajalle ei - . sen hitaan kasvun· vuoksi - ole metsanhoi
dossa annettu juuri minkaanlaista arvoa. Kun siita toiselta puolen 
ei sanottavaa haittaa ole metsanuudistumiselle, ja varsinkin kun 
se usein esiintyy kallioilla y. m. niin sanotui lla joutomailla, s.aa se 
myos enimmakseen olla rauhassa metsanhoidolliselta hakkuulta. 

Keski-ikaisia ja vanhoja puita kayttavat pesimapuikseen omat 
Iintulajit. Ei ole syyta tassa yhteydessa lahemmin selostaa eri 
puulajiemme merkitysta tassa suhteessa, koska metsanhoito ei 
meilla sanottavasti tule muuttamaan metsiemme puulajikokoomusta 
alkuperaisiin luonnonvaraisiin metsiin verrattuna ja siten vaikutta
maan metsalinnustoon. Mannyn suhteen olkoon kuitenkin sanot
tuna, etta ' sen merkitys linnuille vanhimmalla, honkaika-asteella 
kasvaa senkautta, etta latvus muodostuu lakkapaiseksi; kiverat 
oksat tarjoavat erinomaisen mukavan ja kestavan alustan varsin
kin suurimmille ja raskaimmille pesille; lisaksi oksaton, silea runko 
on pesan omistajalle tarkeana turvallisuustakeena. Eraiden suu
rimpien petolintujemme sailyminen riippuu valittomasti kiveraoksa
honkien olemassaolosta. Kun tallaiset hongat usein kasvavat 
kallioilla ja muilla vaikeasti metsittyvilla paikoilla ja kun niilla 
Iisaksi on huomattava kauneudellinen arvonsa, olisi niita metsan
hoidon taholta mahdollisuutta myoten s~iastettava. 

Mielenkiintoisen k u hank e itt a jan suojaamiseksi oli si tar-
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keata saada varsinkin Karjalassa mahdollisimman runsaasti suuria 
koivuja metsissa saastetyiksi. 

Yleisesti ovat lintuystavat pelanneet sita, etta metsanhoito 
havittamalla lahot puut ja kannot tekee ennen pitkaa niihin pesi
vien lintujen elinehdot mahdottomiksi. Eika tama pelko ole aihee
ton, joskohta tiedetaankin, ettei metsanhoito meidan extensiivisissa 
oloissamme viela tata nykya voi - vaikka tahtoisi - puhdistaa 
lahopuista ja kannoista muuta kuin haviavan pienia osia maamme 
metsista. Periaatteen vuoksi on joka tapauksessa nahdakseni 
syyta kasitella tata kysymysta suhteellisen perusteellisesti tassa 
yhteydessa. 

Puhdistushaakkuussa ja apuharvennuksissa pyritaan mahdolli" 
simman tarkkaan poistamaan m. m. kaikki sydanlahot ja koloiset 
puut ja intensiivisissa oloissa my6s lahokannot. Mutta jos metsan
hoidossa pidetaan kiinni periaatteesta: ei mitaan turhaa havitysta! 
- - tullaan huomaamaan, etta Iahopuiden ja -kantojen havittami
sesta ei eraissa tapauksissa ole mitaan hy6tya, tai voi saavutettu 
etu o11a niin vahainen, ettei se pysty korvaamaan sita vahinkoa, 
joka arvattavasti on seurauksena puukoloihin pesivien hy6dyllisten 
tiaisten y. m. haviamisesta metsasta, tai niita kustannuksia, joita 
tuollainen havittamisty6 kysyy. 

Lahopuut ja kannot ovat kaapasienien levittajina metsille 
vaarallisia, mutta tiettavasti ainoastaan sikali, kuin niissa elavat . 
sienet todella kykenevat kaymaan kasiksi e!aviin puihin. Sensijaan 
on yksinomaan saprofyytteina elavia lajeja kai pikemminkin pidet
tava hy6dyllisina, ne kun tehokkaasti my6tavaikuttavat hylkypuun 
maatumiseen; jarkiperaisen metsanhoidon vaatimuksiin taas kuuluu 
arvopuun poistaminen metsasta, ennenkuin se joutuu saprofyyttien 
saaliiksi. 

Luonnollisinta on, etta tuhokaapien havitystoimenpiteet koh
distetaan paaasiassa kaapien ,isantiin", lahopuihin ja -kantoihin. 
Tassa on huomautettava, etta kaavista ei aina paasta eroon silla, 
etta kannot kaadetaan nurin, silla era·at kaavat, etenkin Piptoporus 
ja Fomes fomentarius kehitHivat maassa makaavissa lahopuissa 
uusia iti6emia. jos siis mainittuja tuhokaapia vastaan tai stellaan 
siten, etta havitetaan niiden ,isannat" s. o. lepan ja koivun kannot 
ja lahot rungot, on nama katkaistava juurestaan ja peitettava 
maa11a tai havitettava. Tallainen havitys taas tulee liian kalliiksi. 
Kun kaksi hy6dyllisimmista tiaisistamme, h 6 m 6- ja m u s t a-
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t i a in en, pesii melkein yksinomaan juuri koivun ja lepan kan
toihin, ja kun naiden kantojen tarkka havittaminen varmaan 
karkottaisi ne metsistamme, olisi koivun ja lepan kannot metsan
hoidon taholta osaksi ,rauhotettava" siUikin suuremmalla syylla, 
kun naissa kannoissa ei kehity mitaan todellisia tuhohyonteisiakaan. 
Tama koskee myos haapaa, jonka kantoja linnut tosin kayttane
vat pesimiseen :jonkun verran harvemmin kuin koivun ja lepan 
kantoja. Haavan vaarallinen vihollinen F'omes igniarius esiintyy 
suhteellisen harvoin kannoissa. Viela vaarattomampia ovat tuomen, 
pihlajan ja raidan kannot, ja olisi niita siis myos saastettava. -
Sen vahingon, joka olisi seurauksena lahokantojen saastamisesta, 
korvaisivat tiaiset varmaankin moninkertaisesti · hyodyllisyydellaan. 
jossain maarin voidaan sitapaitsi tuhokaapien vahingollisuutta 
rajoittaa havittamalla apuharvennusten yhteydessa kantojen kylkiin 
kasvaneet kaavat. . 

Mannyn ja varsinkin kuusen kantoja kayttavat linnut verrat
tain harvoin pesimapaikoikseen. Kun nama kannot sitapaitsi ovat 
eraiden metsan tuhohyonteistoukkien· (Hylobius abietis, Blastop
hagus piniperda) tyyssijoja, ei ole mitaan syyta niita metsissa saas
taa. Niillahan sitapaitsi on Iahella kulutuskeskuksia valiton talou
dellinen arvonsa. 

Kasvavat Iahovikaiset puut ovat ainaisena uhkana metsien 
hyvinvoinnille, ja senvuoksi kuuluu metsanhoidon tehtaviin niiden 
havitHiminen apuharvennusten ja puhdistushakkuun yhteydessa. 
Ennen muita on kaapaiset mannyt kaadettava. Karakteristisia 
mantyjen koloihin pesivia lintuja ovat eraat t i kat, I a pint i a i
n en ja salomailla t e r v a p a ask y n en. Naista Iinnuista ei kui
tenkaan yksikaan liene ehdottomasti mannysta riippuvainen. Kun 
sitapaitsi huolellisinkaan metsanhoito ei koskaan pysty havittamaan 
muuta kuin osan lahoista mannyista, ja kun Iisaksi eraat tikat 
kaivavat pesakolonsa todennakoisesti terveisiinkin puihin siten 
valmistaen myoskin edella mainituille pikkulinnuille pesapaikkoja, 
ei lintusuojelun kannalta Iiene tarpeellista saastaa lahovikaisia 
mantyja linnuille pesapuiksi. Sarna koskee lahokuusta, jonka 
ornitologinen merkitys on pienempi kuin mannyn. 

Vanhoissa koivuissa aiheuttaa, kuten tunnettua, tavallisesti 
F'omes nigricans tai F.jomentarius lahon, usein molemmat yhdessa. 
Piptoporus betulitws ahdistaa etupaassa nuoria puita. Lahoilla 
koivuilla on tarkea merkitys· metsalinnuille, mutta katsoen niiden 
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vaarallisuuteen sienitautien levitHijina ei niiden · saastamrsta voi 
suositella. Onneksi voidaan lahokoivujen tarjoamat pesakolot 
useimpiin niihin pesiviin lintulajeihin nahden metiestyksella.korvata 
pesimispontoilla. jotkut koivujen koloihin pesivat linnut naytta
vat tyytyvan myos koivunkantoihin, joiden saastamis.en tarpeelli
suudesta edella jo oli puhe. Suotavaa olisi kuitenkin, etta puis
toissa ja puutarhoissa sailytettaisiin -- tarkan silmallapidon ja 
hoidon alaisina - vanhoja lahokoivuja. Sen kautta saataisiin m. m. 
hyodyllisimman tikkalajimme, pi k k uti k an olemassaolo turva
tuksi, tikkoja kun on melko vaikeata saada pesimaan pesimapont
toihin: 

Kaikkialla, missa vanhoja haavikoita kasvatetaan, on haavan 
vaarallisin tuhosieni, Fomes igniarius tavattoman yleinen lahottaeri 
ainakin vanhimmat rungot saannollisesti. Koska tallaisten, verrat
tain harvinaistert haapametsikkojen ornitologinen merkitys on 
varsin huomattava, ja kun mainittu tuhosieni ei helposti tartu 
muihin puulajeihin, olisi suotavaa, etta siella taalla · saastettaisiin 
vanhoja Iahosisuisia haapoja, ·mieluimmin useampia yhdessa ryh
massa. Lahohaapojen olemassaolosta riippunee osittain sellaisten 
mielenkiintoisten linnustomme edustajien kuin harm a at i k an ja 
met sa k y y h k y sen olemassaolo meilla. Ohimennen muistutan 
mieliin, etta niinikaan ·varsin mielenkiintoinen pikkunisakas, s i i pi
o r a v a, halusta pesii paksujen haapojen koloihin. 

Samaa kuin haavasta, voidaan sanoa myos puolijaloista ja 
jaloista lehtipuistamme. Missa vanhoja jaloja lehtipuita tavataan 
yksitellen tai pienissa ryhmissa, ovat ne sinansa siksi arvokkaita 
luonnonnahtavyyksia meilla, etta ne jo silla perusteella olisi laho
vikaisuudesta huolimatta sailytettava, niin kauan kuin niissa eloa 
on jaljella: 

· Kun ilman muuta voidaan oil a varmat siita, etta taisteltiinpa 
metsanhoidon taholta miten tarmokkaasti hyvansa metsan tuho
hyonteisia vastaan, naita aina tulee olemaan hyotiteissyojalintujen 
ravinnoksi riitHivasti, ei ole syyta pelaUi, etta metsanhoidon vaikutus 
hyonteissyojalintujen r a vi n nons a anti m a h d o IIi s u u k s i in 
olisi epaedullinen, Kokemus on painvastoin osottanut, etta mita 
korkeammalle kartnalle metsanhoito kehittyy, sita runsaammin 
tuhohyonteiset esiintyvat. Tania johtunee paaasiassa siita, etta 
hoidettujen metsien tasaikaiset kulttuurit tarjoavat parempia edel
lytyksia tuhohyonteisten joukkoesiintymisille kuin enemman luon-
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nontilaa Hihentelevat eri-ikaiset metsat. Ajoittaisia ,nalkakausia" 
sattuu kuitenkin meilla talvilinnuillemme erinaisten ilmastollisten 
tilanteiden yhteydessa. Runsas lumentulo ja oksia peittava jaa
kuori voivat tuntuvasti haitata varsinkin tiaisten ravinnonsaantia. 
Talloin olisi nahdakseni metsanhoitomiesten asiana tukea noiden 
metsan hyvantekijain toimeentuloa ja e!amaa keinotekoisella talvi
ruokinnalla. 

Metsien siemensyojalinnuilta ei metsanhoito liioin riista ravin
nonsaantimahdollisuuksia. Useat naista linnuista hakevat siemen
ravintonsa pelloilta ja yleensa aukeilta mailta. Metsanhoidon vaati
musten mukaista taas on marjapuiden ja -pensaiden suosiminen 
metsissa - onneksi marjansyojalinnuillemme ja esim. tiaisille, 
jotka etenkin talvisina ,nalkakausina" mielellaan syovat pihlajan
marjoja. 

Kosketeltuani siten eraita puoiia metsanhoidon 9uhtautumi
sesta metsalintujemme olemassaolon perusedellytyksiin, nimiWiin 
suoja-, pesimis- ja ravinnonsaantimahdollisuuksiin, tahdon lyhyesti 
kasitella metsanhoidon suhtautumista eraisiin niin sanoakseni 
merkitykseltaan sekundaarisiin edellytyksiin, joilla niillakin saattaa 
olla ratkaiseva merkitys metsalinnuston laatuun ja runsauteen. 

Naihin sekundaarisiin tekijoihin kuuluu varsinaisen met sa
m a an k o s t e u s. Lieva soistuminen on aina omiaan rikastutta
maan metsalinnustoa, monet linnut kun nakyvat mielellaan valitse
van kosteita, soistuvia kangasmetsia ja korpia pesima- ja olin
paikoikseen. Tahan on omat patevat syynsa, joskin peritylla 
tottumuksella lienee myos oma osansa siihen. Puukoloihin pesi
vat linnut esim. loytavat suoperaisista metsista runsaasti pesa
paikoiksi soveltuvia kuolleita puita ja kantoja. Varsinkin Jabot 
harmaalepan kannot ja Piptopurus-kaavan tappamat koivut, n. s. 
pokkelot, ovat sellaisilla mailla yleisia; tasta johtunee h om o t i a i
s en mieltymys kosteihin metsiin. 

Kuivien kankaiden Japi juoksevia metsapuroja reunustaa usein 
kuusikorpireunus. Kun kuusi yleensa on mantya Uirkeampi orni
toloogisessa suhteessa, seuraa siita, etta tamanlaatuisten korpien 
linnusto on ymparoivien karujen mantykankaiden linnustoa tuntu
vasti rikkaampi. Mutta yhtajaksoisissakin kuusimetsissa . on huo
mattavissa eroa kuivien korkeampien kohtien ja tuoreempien laak
sonnotkelmien linnuston valilla. Kallaveden seudulla tapasi maist. 
Suo m a I a in en alavissa, kosteissa kuusimetsissa 17, korkeampien 
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maiden kuusimetsissa 13 pesivaa lintulajia. Ainakin seuraavat 
metsalintulajit ilmeisesti suosivat kosteita metsia ja korpimaita: 
I au I ura s t as, hom o t i a in en, p u u k i i pi j a, p o h jan s ir k k u, 
p a I o k ark i, v a r pus h auk k a, m e t so, met sa kana ja I e h to
k u r p p a. 

Samoin kuin maaperan kosteus vaikuttavat erilaiset v e s i s t 6 t 
rikastuttavasti metsalinnustoon. Vesistojen rannoilla pesii lahinna 
vesi lin tuja ja kahlaajia. Suurempi osa niista tosin lienee metsasta 
riippumattomia, mutta osalle on rantapuiden ja -pensaiden tarjoama 
suoja tarpeellinen. Paitsi vesi lintuja ja kah laajia tavataan varsi
naisten kuivan maan lintujen joukossa sellaisia, jotka erikoisen 
balukkaasti pesivat rannoilla, missa niille tavalli sesti on run saammin 
ravintoa tarjolla, ja missa rannikkojen monasti reheva kasvullisuus, 
varsinkin pensaat, tarjoaa pikkulinnuille oivallisia pesimispaikkoja. 
joku rannoilla pesiva petolintu taas kayttaa ravinnokseen vesi
lintuja, kahlaajia ja kaloja. 

Metsanhoito suhtautuu edella puheena olleihin tekijoihin 
jotenkin indifferentisti. Metsankasvulle ei maaperan lieva soistu
minen yleensa ole haitaksi, painvastoin voi se olla eduksikin, jos 
pohjavesi on virtaavaa. Metsanhoito ei sii s vaadi ornitoloogis sti 
tarkeiden, lievasti soistuneiden kangasmaiden ja korpien kuivaa
mista. Tallaisia maita, varsinkin edellisia, kyllakin eraissa tapauk
sissa ojitetaan, mutta tarkotuksena ei talloin tavallisesti ole varsi
naisesti maaperan kuivattaminen - eika harva metsaojitus sita 
pystyisi tekemaankaan - vaan on tarkotuksena ehkaista suon 
progressiivinen kehitys ja suon leviaminen ymparoiville kankaille. 

Katsoen siihen tarkeaan merkitykseen, mika rantakasvullisuu
della on linnustoon, olisi suotavaa, etta rantametsia ja pensaikkoja 
entista tehokkaammin suojeltaisiin ja istutettaisiin aukeiksi havite
tyille rannoille. Metsalakimme mukaan on. _rantapuita muutenkin 
eraissa tapauksissa saastettava. 

Toisena lintujen olemassaoloon vaiku ttavana sekundaari sena 
edellytyksena mainittakoon erilaiset met sa nta h teet. Keloilla ja 
pystyyn kuivuneilla puilla on oma arvonsa. Paitsi sita, etta monet 
suuret petolintumme monena vuonna pesiyat samoihin kelohonkiin, 
mainittakoon etta us eat vi k I a I a j it tarkotuksella etsivat istuma
puikseen lampien rannoilla kasvavia . kuivia ja alastomia puita, 
koska ne niista paremmin voivat tarkata ymparistoa ja ajoissa 
huomata uhkaavan vaaran. Pi k k u k u o vi istuskelee niinik~Hin 
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tavallisesti kuivis sa suomannyissa ja -kuusissa ja nailta tahystys
paikoiltaan se hyvissa ajoin antaa koko suon linnustolle ~ianekkaan 
varotuksen Jahestyvasta vaarasta. jokainen Lapi11kavija on huo-
111annut iso111111a11 I e pi 11 k a is e 11 halusta etsivan tahystyspaikoik
seen kuivia keloja. Samoi11 tekevat 111onet pet o I i 11 nut y. 111. -
Olisi siis suotavaa, etta 111etsanhoito mahdollisuutta 111yote11 koet
taisi saastaa ainakin korkei111pia keloja, varsinkin harjuje11 ja kallioi
den laella, Pohjois-Suomessa ja Lapissa ramelampie11 rannoilla 
j. 11. e. - Risuilla on joissaki11 tapauksissa huo111attu olevan o111a 
111erkityksensa 111etsalinnuille. P e u k a I o in e 11 viihtyy parhaiten 
sellaisissa 111etsissa, joissa on run saasti risuja, niihin se useasti 
rakentaa pesa11sakin; o111asta kokemuksestani tiedan kuite11kin, etta 
peukaloinen voi olla jopa yleinenkin, vaikka metsa ei ole erittain 
risuinen. Pie n e 111 pi 1 e pink a i n en ja I e h toke r t t u k i n 
pesivat joskus risukasaa11. - Metsanhakkuun jaljilta jaa usein 
hakkuualalle suuretkin maarat risuja, jotka metsanhoidon . vaati
rnusten mukaisesti on hajoitettava hakkausalalle tai poltettava. 

Mita hienompiin karikkeihin tulee, on niiden tarkein merkitys 
se, etta ne metsamaan ,parantajina" vaikuttavat metsan ja varsin
kin. alakasvillisuuden, pensaiden ja ruohojen laatuun ja runsauteen; 
taman kautta ne valillisesti vaikuttavat myos linnustoon. Sita
paitsi on karikkeilla valito~kin ornitologin en 111erkitys. Toht. 
K i vir i k k o on esittanyt ·sen todenmukaisen oletta111uksen, etta 
k e It as irk k u mielellaan rakentaa pesansa sellai seen paikkaan, 
jossa ymparilla on runsaasti kuivia leht ia, siksi etta hiipivan 
vihollisen lahestyessa lehtien rapina hyvissa ajoin varottaa hautovaa 
lintua uhkaavasta vaarasta. Met sak i r vise n olen huomannut 
mielellaan rakentavan pesansa 111aaha11 pudonneiden kaarnan
kappaleiden, oksanpatkien y. m. suojaan . - Sanomattakin on selvaa, 
eWi metsanhoito suhtautuu metsakarikkeiden olemassaoloon taysin 
indifferentis ti. 

Vihdoin on sanottava, etta lintujen laji- ja yksilOrunsaus riippuu 
usein s e II a is i s t a t e k i j o i s t a, joita tutkijan on sangen vaikea 
tai mahdotonkin keksia. Luontosuhteet saattavat meista olla 
kahdessa metsikossa aivan identtiset, mutta toisen linnusto silt i 
on runsaampi kuin toisen. Viime kesana Iaskin eraalta lf4 ha 
s'uuruiselta akkia vetistyneelta korpisuolta 49 lahopuuta ja kantoa, 
jotka minun kasittaakseni oli sivat sopineet hyvinkin pesimispai
koiksi pikkulinnuille. Ainoastaan yhdessa oli tuore homotiaisen 
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pesa ja yhdessa sitapaitsi joku vanha, tuntemattomaksi lahonnut 
pesanjate. Olin toki odottanut loyHivani useampiakin pesia, kun 
olosuhteet kaikin puolin nayttivat linnuille suotuisilta. Seli tykseksi 
ei kelpaa lintujen eripuraisuus, joka muka esHiisi toista lintua. 
pesimasta toisen alueelle, silla tunnetaanhan paljon tapauksi.a, joissa 
pesat saattavat olla aivan lahekkain, ja asianomaiset pesan omistajat 
silti elavat sovinnossa. Maist. Mer i k a IIi o· on kertonut tapauk
sen, jossa homotiainen ja harmaa paarmalintu pesivat sarnaan 
kantoon! 

Niin kauan kun ei ole selvitetty niita hienoimpia syita. jotka 
viime kadessa usein ratkaisevat metsalinnuston laadun ja run sau
clen - on tyydyttava vain painostamaan sita, miten erinornaisen 
tarkeata lintusuojeluksen kannalta on se, etta metsassa liikkuja 
aarimmaisen huolellisesti valttaa kaikkea turhaa havitysta ja met
san ko lhimista. Kun metsatyomiehet esim. jatUiv~it evaspaperinsa 
maahan, voivat ne jo saikyttaa arimpia lintuja. ja miksi linnut 
eivat saikkyis i niita, kun esim. hevonen voi niita peljata. Ne 
todi stavat joka tapauksessa linnullekin, etta epaluotettava ja usein 
julrna ihminen on ollut tai on edelleenkin Jahistolla. · 

Kaikki toimenpiteet, jotka aiheuttavat kirjaimellisesti ,luonno
tonta jalkea" metsassa, hairitsevat epailematta metsalintuja. Tassa 
suhteessa vaikuttaa metsanhoito ehdottomasti epaedullisesti metsa
linnustoon, ja Uissa suhteessa luullakseni on myoskin jyrkin risti
riita olemassa metsanhoidon ja lintusuojeluksen valillii - ristiriita, 
jota tosin hyvalla tahdolla voi jonkun ven·an lieventaa mutta ei 
poi staa. Raikean loistava ja niin sanoaksemme luonnottoman 
tasainen kannon sahau spinta tai pitkat lastut kuorirnisen ja!jilta 
- si ina jo kenties saattaa olla arimmille linnuille riittavasti syyta 
poistua vuosikausiksi ,,luonnollisemrnan" nakoisille maille. Useat 
linnut onneks i ovat rohkeampia, vapaamielisempia ja osottavat 
venyvampaa mukautumiskykya. 

Edella esitHirnallani olen tahtonut kiinnittaa huomiota siihen 
jokaista luonnonystavaa ilahduttavaan tosiasiaan, etta metsanhoito, 
josta nyt ja vasta tavallaan riippuu maamrne luonnon Hirkeimman 
osan, metsamaiden kohtalo, ei taloudelli sista paamaaristaan huoli
matta ole idealistisen lintusuojelun vastustaja vaan pikemminkin 
sen puoltaja. ja tama onkin luonnolli sta, silla metsan puut ja 
metsan linnut kuuluvat sarnaan kokonai suuteen, jonka olernassa-
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olo perustuu samoihin yleispateviin bioloogisiin lakeihin. Tasta 
voimme jo sinansa vetaa sen johtopaatoksen, eHa metsalintujen 
torkea sortaminen merkitsee metsanhoidollisten vaatimusten Iaimin
lyomista, samoin kuin metsanhavitys merkitsee metsalintujen elin
ehtojen tuhoamista. Toisaalta olen esittanyt muutamia ajatuksia 
yksityisten metsanhoidollisten toimenpiteiden suhteesta metsalintu
jen elinehtoihin. Olen tahtonut osottaa, etta tassakaan suhteessa 
ei monia ja vaarallisia ristiriitoja ole olemassa metsanhoidon ja 
lintusuojelun valilla. Eraissa kohdin voidaan kuitenkin metsan
hoidon etuja loukkaamatta suosia metsalinnustoa tehokkaammin, 
kuin mita on tehty. Paakohdat naista seikoista lausumistani 
ajatuksista saanen lopuksi esittaa yhtee11vetona: 

1.) K o t k i e 11 y. m. pet o I in t u j e 11 mo11ivuotiset kasvavat 
ja keloutuneet pesapuut olisi poikkeuksetta saastettava hakkuilta 
11iinkauan kuin asianomaisen linnun huomataan kayttava11 pesaa 

2.) Va11hoja, korkeita ·puita - etenkin mantyja olisi siella 
taalla elinijaksi rauhotettava suurempien pet o I i n t u j en pesa
ja tahystyspuiksi. 

3.) Erikoisesti k u h a 11 k e itt a jan suojaamiseksi olisi ainakin 
Karjala11 metsissa rauhotettava suuria koivuja. · 

4.) Lepa11, koivu11 ja muide11 lehtipuide11 ka11toja olisi saas
tettava metsissa hyodyllisten li11tujemme, Iahi11na t i a is t e 11 pesima
paikoiksi. 

5.) Paksuja lahohaapoja olisi yksitUii11 tai pienissa ryhmissa 
saastettava ete11ki11 Lansi-Suomessa Iahinna harm a at i k an ja 
met sa k y y h k y sen suojaamiseksi. Sarna koskee puolijaloja 
ja jaloja puulajejamme koko maassa. 

6.) Talvisina ,11alkakausi11a" olisi mahdollisimma11 laajalti 
jarjestettava keinotekoista talviruoki11taa tiaisille. 

7.) Marjapuita ja pensaita olisi entista enemman metsissa 
suosittava. 

8.) Vesistojen rannoilla olisi saastettava puut ja pensaat ja 
tat·peen vaatiessa niita rannoille keinotekoi sesti hankittava. 

9.) Kaikki metsa11hoidolliset toimenpiteet olisi suoritettava 
hellavaroin, niin vahan loukaten metsa11 yleista ulkomuotoa ja 
luonnetta kuin mahdollista. 

Taman lisaksi olisi vihdoin sellaisista pienemmista metsikoista, 
jotka nayttaytyvat luontosuhteiltaan tarkotukseen erikoisen sopiviksi, 
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muodostettava er ityisia pesimispuistoja, joiden hoitamistavan m~Hi
raisivat lahin11a li11tu suojelu11akokohdat. Tarpee11 vaatiessa oli si 
Hillaiseen puistoon hankittava ulkolaisia puulajeja, alikasvuksi 
tiheita pe11sastoja, puihin runsaasti pesimaponttoja y. m. samaan 
tapaan kuin esim. Be r I e p s c h'in Seebach'i11 tilalla Saksassa. -
Piakkoin ilmestyvan luonnonsuojelu lain myonUimaa laill ista rau 
hottamisoii<eutta oli si myos tarpeen vaaties sa hyvaksi ldiytettava. 

--- ···--
Tietoja kasvistosta erailla rautatieasemil1a ja 

· satarnaradoilla kesalla v. 1921. 

1/mari /-Iiden. 

Viime kesana matku stae$sani tein siella taalla merkintOja rauta
tieasemille ja satamaradoi lle liikenteen mukana kulkeutuneista 
kasveista. joskin nama merkinnat ovat hajanaisia ja vaillinaisia, 
antanevat ne sentaan jonkinmoisen kuva11 niilla esiintyvan kasviston 
kokoumuksesta. 

Kuten 1(. Linlwla jo 011 huomauttanut (Medd. Soc. F. Fl. 
Fen11. 45, s. 16 - 22), on v:sta 1915 alkaen seurauksena yhdys
liikenteesta Venajan kanssa tavattu runsaasti venalaistu lokkaita 
11. s. rautat iekasvistossa. Nyt, kun tallainen liikenne on v:sta 
1918 alkaen ollut suurimmaksi osaks i keskeytyneena, ei tietenkaa11 
enaa ole voinut ta11ne saapua uusia lajeja idastaka si11, vaan ne, 
jotka viela tavataan, ovat siis sailyneet edelli silta vuosilta. Nain 
allen lienee selvaa, etta nykyaan esiintyvista tulokkai sta useimmat 
ovat itane~t jo vuosia sitten saapuneista, mutta nyt vasta esiin 
tulleista siemen ista. Vain harvat lajit ovat nim. monivuotisia ja 
voivat saada pysyvankin jalansijan tanne tultuaan. Useimmat 
laj it sensijaan- allen yksivuotisia haviavat vahitellen kokonaan; 
vain muutamat harvat voivat tehda siemenia ja jattaa jalkelaisia. 
Meidan on naet otettava huomioon, etta tarkeimpana syyna, 
mika estaa yllamainitun kasvi ston lisaantymisen, on se s ikka, 
etta useimmat asema-alueet perataan kiitettavan tarkasti kaikista 
rikkaruohoista. Useimmiten sentaan voidaan on11eksi loytaa edes 
jotain mielenkiintoista syrjempa11a sijait sevissa paikoi ssa, varsinkin 
sivuradoilla, joilla joskus on vaunuja purcttu. 
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Mainitunlaisia havaintoja tein seu raavilla asemilla ja pysakei!Hi, 
toisinaan vain ohimennen: 

Antrea, Ka. (4/9), Hanko, N. (26/6 ), Hiitola, Kl. (to/7, 4f9), 
lnkila, Kirvun pit., Ka. (4/9), lmatra, Ruokolahden pit., Sa. (6/g), 
Kaitjarvi, Luumaen pit., Sa. (tOh), Karja, Ab. (4/6), Kiviniemi, 
Sakkulan pit., I k. (27/s), Kouvola, Valkealan pit., Sa. (t 0/7 ), Kaki
salmi, Kl. (to/7, 4/9), Kapyla (Kottby), Helsingin pit., N. (27/9), 
Lappvik, Tenholan pit., N. (12/6, 30/6), Luumaki, Sa. (10/7), Simola, 
Lap peen pit., Sa . . ( t 0/7 ), Tammisaari, N. ( 4/6, 5/6, 7/7), Vuoksenniska, 
Ruokolahden pit., Sa. (9/9), Viipuri, Ka. (10/7). Satamaradoilla 
kavin Hangossa, Tammisaaressa ja Viipuri ssa. 

Seuraavassa olen laatinut havainnoistani yhdistelman, jossa 
ilmeisten tulokaskasvien li saksi kasittelen myos monia muitakin, 
joiden esiintyminen tutkimillani paikoilla nahdakseni yksinomaan 
t:iippuu rautatieliikenteesta. Sensijaan lajit, joiden esiintyminen 
todennak. riippuu muista seikoista, olen asettanut hakasiin. 

Setaria viridis - Hanko: Lansisatam. ratapenker. pee. v. 
1920, ei enaa v. 1921. - Kapyla: sp. (= hajallaan). 

Apera spica venti - Hanko: ratavarr. siella taalla (lyh. s. t.) 
yksit. t. pe. - Hiitola: sp. - Kakisalmi: pee. - Lappvik: pe. 
- Tammisaari: Pohj. satam. sp. - Viipuri: 1 yks. 

Avena sativa - Hanko: paikot. st. pe. - st. ep. (etup. v. 
orientalis). - Seur. paik. sp.: Hiitola, Kiviniemi, Kapyla, 
Tammisaari, Viipuri y.m. 

Holcus lanatus - Tammisaari: Pohj. satam. 1 yks. 
Bromus inermis - Lappvik: ratavarr. 1 yks. - Tammi_saari: 

Pohj. satam. ratavarr. 4- 5 yks. yhdessa. 
Br. secalinus - Hanko: Korkeasaarella (= rautat. paa•tekohta 

laivasatamassa) parissa kohd. pe. - Karja: 1 yks. ~ Tammi
saa ri: Pohj. satam. pe. - Vuoksenniska: 1 yks. 

Br. arvensis -- Hanko n i em i: ratavarr. 1 yks. v. 1920. 
Br. mollis - Hanko: asem. ja Lansisatam. s. t. - Tammi

saari: Pohj. satam. pee. 
Br. unioloides - K a p y Hi: radalla 2 yks. 
Secale cerea!e - Hanko: asem. ja Lansisatam. sp. - Karja: 

st. ep. - Kiviniemi, Kapyla, Tammisaari (satam.), Viipuri 
y. m. sp. 

Triticum vulgare - Hanko: Lansisatam. pari yksit. yks. -
Tammisaari: Pohj. satam. luona 1 yks. 
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Loliumperenne - Hanko: !ant. rad. 1 yks. - Kouvola: 1 yks. 
L. multifloram - Hanko: Korkeasaar. 1 yks. - Kapyla: 

sp. - f. mutica - Kapyla: paamuodon seassa.- Tammisaari: 
Pohj. satam. 1 yks. 

Hordeum murinum - Tam m i saa ri: Pohj. sa tam. st. pe. 
H. jubatum - Hiitola: 1 yks. 
Rumex obtusifolius v. agrestis - Hanko: Lansisatarn. rata vall. 

juur. 1 yks. 
R. confertus - Vii pur i: as em. 2 yks. 
[P~lygonum persicaria - Tammisaari: Pohj. satam. luana 

yks.] 
[Lycluzis alba - Vii pur i: as em. Ia h. st. ep.] 
AgrostemmagithaO'o - Hanko: Lansisatarn. 1 yks. - Kapyla: 

rad. rnuutarna yks. 
Papaver sommferum - Hanko: Korkeasaar. 2 yks. 
Barbarea vulgaris - Antrea: 1 yks. ~- Hanko: Korkeasaar. 

yks. *arcuata - Hiitola: sp. (tyyp.). - Tammi saa ri: Pohj. 
satam. 1 yks. (tyyp.). 

Conringia orienta/is - Hanko: asern. 2 yks., !ant. rad. 1 yks. , 
Lansisatam. pe., Korkeasaar. 1 yks. - Kapyla: 3 - 4 yks. -
Vuoksenniska: 1 yks. 

Sisymbrium officinale - Hanko: s. t. - Tammisaari: Pohj. 
sa tam. pe., lah.· st. ep. - V u o k sen n is ka: 1 yks. 

S. sinapistrum - Hanko: asem. 1 yks., !ant. rad. ja Uinsi
satam. s. t. - Hiitola: 4- 5 yksit. yks. - Lappvik: ratavarr. 
yksit. - Simola: yksit. - Tammi saa ri: Pohj. satam. yksit., 
laheis. rata vall. 5- 6 yks. - Vii pur i: radalla asemalta satamaan 
3:ssa kohd. pe.-pe.-st. ep. - Vuoksenniska: sp. 

S. sophia - Hanko: eri paik. cp.-epp. - Tammi s aari: st. 
fq. - Vii p uri: asem. Ia h. st. ep. 

Brassica campestris - Hanko: as em. ja Uinsisatam. s. t. -
Karja: 1 yks. - Kiviniemi: pee. - Kapyla: us. yks. -
Vii pur i: rad. 1 yks. - V u o k sen n is k a: pee. 

Sinapis arvensis - Hanko: as em. ja . Korkeasaar. 1 yks. 
Lansisatam. sp. - Hiitola: 4- 5 yks. - Kapyla: 3 yks. - Lapp
vi k: sa tam. 1 yks. - Vu o ksen n is ka: pee. 

v. orientalis - Ant rea: 1 yks. - Lap pvi k: sa tam. 1 yks. 
Tammisaari: Pohj. satam. 1 yks. 

Came/ina* macrocarpa - Hanko: Korkeasaar. 2 yks. 
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C. sp. (juv.) - Ha nko: Uinsisata111. 1 yks. - Vuok se nni ska: 
yks. 

Lepidium ruderale - Hanko: er i paik. -- Viipuri: ase111. 
lah. ep. y. 111. 

L. densijlor11m - Hanko: seka Jan t. rad. etta Korkeasaar. · 
parissa kohd. pe. - Hiitola: st. pe. - Kaki sa lmi: 4 yks. 
Ta111111isaari: Pohj. satam. rad. st. ep. - Vuok se nni s ka: us. yks. 
ibid. K. Linkola). 

Berteroa incana - ' l111atra: pee. - [Viipuri: jo kotiutu 
neena epp.] 

Bunias orietdalis - lnkiHi: pe. - Viipuri: aseman luana 
2:ssa kohd. pe. - [Hanko ja Tammisaari: itse kaup.] 

Rap han us raphanistrum -- Hanko: I ant. rad. pari yks. -
Hiitola: 1 yks. - Lappvik: satam. yksit. - Tammisaari: asem. 
pe., Pohj. satam. sp.-st. ep. - Vuok se nniska : pee. 

R. sativus f. nigra - Hanko: Lan sisatam. ratavarr. 1 yks. 
Reseda luteola - Tammi saa ri: Pohj. satam. pe. 
Potentilla norvegica ad f rutlzenicam - S i mol a: 1 yks. 
P. intermedia - Hanko: Korkeasaar. pe. - Vii pur i: asem. 

luana 3 yks. 
Lotus corniculatus f. hirsuta - Hi ito I a: 1 yks. 
Melilotus ojjicinalis ·- Vii p uri: asem. 2:ssa kohd., toi sessa 

cp. - V u o k s e n n i s k a: st. pc. 
M. albus - Hanko: asem. st. ep., Lansisatam. pc. - Tammi-

saari : satam. 1 yks. 
Trifolium arvense ~ K i vi n i e 111 i: pe. 
Tr. agrarium - K i vi n i em i: 1 yks. 
Vicia angusfijolia - Ka pyla: 1 yks. - Vuok se nni ska 1 yks. 
Lituun usitatissimum - Hanko: Lan sisatam. 2 kohd. cp., 

muuten siell a taalla yksit. - Ka p y I a: st. cp. - V u o k se n n is ka: 1 yks. 
Epilobium (roseum?) - Kakisalmi: 1 yks. 
Pastinaca sativa - Vii pur i: asem. luana 4 yks. 
Heracleum sibiricum ~ Antrea: yksit. - Hiitola: 1 yks. -

[Muuallakin, kuten Hanko, Ta m111i saa ri, Viipuri, mutta kauem
pana radasta, st. cp.] 

D aucus carota - Hanko: Lansisatam. 2 yks. 
Convolvulus arvensis - Hanko: ase111. pe. - [Viipuri: asem. 

lah. pe.] 
Echinospermum lap pula - Hanko: Korkeasaar. sp.-pc. -
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Karja: yks. - KapyHi: 1 yks. - La ppvik: pc. - Vuok se n-
n is ka: yks. 

Solanum sp. (maaraamatUi) - -Hanko: Lan sisatam. ratapenker. 
yks. v. 1920, ei enaa v. 1921 ; 

[S. nigrum - Tammi saa ri : Pohj. satam. pe.] 
S. tuberosum - Tam m is a a r i: asem. pe. [sa tam. Ia h. pee.]. 
[Hyoscyamus niger - Tam m is a a ri: sa tam. luona 1 yks.] 
Verbascum nigrum - Vii pur i: as em. 1 yks. 
[Plantago lanceolata - Tam m is a a r i: Pohj. satam. luona pee. 

(tyyp.); Iabella 1 yks. v. sphaerostac!tya.] 
Tussilago jmfarus - Monin paikoin, kuten Antreassa, Hiito

lassa, Kiviniemesta 'Pyhajarvell e (I k.), sielta Myllypeltoon (Raisalan 
pit., I k.), Tammisaaressa y.m., .levinnyt pitkin ratavarsia ep. 

Senecio viscosus - Vii pur i: satamarad. asem. luona st. pe. 
- Vuoksenniska: 1 yks. 

S. vulgaris - Ratavars. ep.-epp. seur. paik.: Hanko, Hi ito I a, 
Kaki salmi, Tamnii sa ari, Viipuri y. m. 

Filago montana - Hiitola: pee. - Kaitjarvi: sp. - Kak.i
s almi': st. ep. - Luumaki: sp. - Tammi saa ri:ratavall.asemalta 
Ian teen 2:ssa kohd. st. ep. - Vii pur i: 1 laikku. 

Artemisia absinthium - Hanko: Lan sisatam . pe., IUisatam . 
. sp. - Lappvik: satam. sp. _:_ Viipuri: 1 laikku. 

Achillea pfarmica - Antr ea : sp. 
Anthemis tinctoria - li anko: Lan sisatam. 1 yks. Kaki-

sa lmi : asemanurm. 1 yks. 
A. arvensis - Lappvik: satam. 1 yks. - Tammi saa ri : 

Pohj. satam. luona pee. , 
Matricaria chamomilla - Kada: 1 yks. 
Ciclwrium intybus - Hanko: Korkeasaar. 1 yks. - I mat r a: 

pee. -- [T ammisaari: Pohj. satam. 1 yks.] 
Tragopog-on pratensis - Karja: ratavarr. st. ep. - La ppvik : 

ratavarr. st. pe. 
Son elms oleraceus - Ant rea : 1 yks. 
Kuten ede!Hi olevasta huomaamme, esiintyy sellainen ilm inen 

venalaistulokas kuin Sisymbrium sinapistrum sangen monella 
asemalla; sensijaan en 5. Loeselii'ta tavannut missaan. Et·ikoista 
huomiota ansaitsee Lepiditu~t densijlorumin loytyminen eri tahoilla 
maatamme. Se on siis- ilmeisesti leviamassa ja tode tinak" isesti 
monessa muu ssakin paikassa tavattavissa, joskin se Hihan asti on 
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useimmiten jaanyt huomaamatta, koska se melkoisesti muistuttaa 
L. ruderalea. Rumex conft rfus kuuluu myos niihin venalaistu
lokkaisiin, joita vasta vi ime vuosina on si lloin Ui lloin tavattu. 

Sita kirjavuutta, jonka edellamainittujen kaltaiset kasvi lajit 
aikeuttavat rautatieasemillamme ja satamaradoi llamme, lisaavat 
suuressa maarassa omalta osaltaan ne paikalla alkuperaiset tahi 
aivan radan valittomasta laheisyydesta sille si irtyneet kasvilajit, 
jotka ovat edelli sten vaarallisia kilpai lijoita ja usein ennen pitkaa 
tukahuttavat ne. Mainitsen tassa lyhyesti tallaisista radoilla ja 
niiden varsilla viihtyvista kasvilajeista seuraavat: 

Phleum pratense eri paik. sp.-cp. 
Dacty lis glomerata (Tammisaari y.m.). 
Fesluca elaiior p. (= mnutam. paik.) -

pseudololiacea r. (1-liitol a, Lappvik 
yksit.). 

Triticum repens eri paik., jopa cp. 
Elymus arenarius rann. Hih. (Hanko). 
Carex arenaria samoin kuin ed. 
Rumex crispus .p., vain pc. 
R. domesticus eri paik. sp. 
R. acetosella eri paik. 
Polygonum convolvulus p,. vain sp. 
P. amphibium mf. terrestris st. i : 

P.lapaihifolium p., usein f . incanescens. 
- f. incana st. r. 

P. aviculare eri paik. 
Chenopodium album samoin cp. 
Atriplex patulwn r. (Tammisaari pc.). 
Spergula arvensis eri paik. st. cp.-cpp. 
Spergularia campestris r. (t-lanko). 
Barbarea stricfa r . (Ha1-1ko, Tarnmi-

saari pc.). · 
Nasturtium palustre p ., 'a in pc. 
Erysimum cheirantlwides p. yksit. 
Stenophragma thaliaml!ll r. (Hanko). 
Tlz!aspi arvense p., vain sp. 
Capsel/a bursa pa toris eri paik. cp. 

f. aptttalar. (Hanlw pc , Tammisaari 
pee.). 

Potentilla arg·mtea eri paik. - v. in-

canescens r. (Tammisaari st. pc., 
Viipuri · pcc. 

Trifolium hybridum p. 
Tr. repens. 
Tr. pmtense. 
Carum em-vi. 
Lamium albtim (Tammisaari). 
Oa/eopsis"' bijida p. yks it.-pc. 
Scroplwlaria nodosa . r. (Hanko pc.). 
Linaria vulgaris eri pat!<. cp: 
Plantago major samoin. 
Oalium mollugo p., vain pc. 
0. verum p. 
G. mol/ugo x verum st. r. 
Lappa tomentosa p. yksit. -pc. 
L. minor: Tammisaari ja Vlipuri s.t. pc. 
Cirsium arvense eri paik. st. pc.-cp. 
Carduus crispus : Viipuri st. cp. 
Centaurea jacea st. r. 
Senecio silvaticus Hih. merenrant. 
Tanacetum vulgare eri paik. cp. 
Artemisia vulgaris samoin. 
A. campestris : K•viniemi pc., Viipuri 

cpp. 
Matricaria discoidea eri paik. cp. 
M. inodora toisinaan st. cp.-cp. 
Chrysanthemum leu canthemum. 
Leontodon ltispidus r. (Antrea st. p<;.). 
Taraxacum ojjicina/e (coli.). 
Crepis tectorum eri paik. cp.-cpp. 

Lisaksi tapasin radoille ja niiden Jaheisyyteen joutuneina aivan 
yksityisia yksiloita m. m. seuraavista kasvi lajeista: 
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Myosotis inlrrmedia (Hanko). 
[Oaleopsis "'tetrahit (Tammisaa ri)] . 
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A nthoxantluun odoratum (Tamm isaari). 
Dianthus deltoides (Viipuri). 
Si!eneinjlata (Hanko, Hiitola ja Viipuri). 
Cerastium *triviale f. g!andu!osa (Vuok-

se nniska). 

0 spcciosa (Hiitola ja Tammisaa ri). 
Oalium "' Vai!lantii (Hanko ja T:saa ri). 
Centnurea cyanus (Antrea, Hanko, 

Sc!eranthus annuus (Tammi~aari) . 
Vida hirsula (Hanko). . 
Epi!obium *co!!inum (Hiitola). 

Kaikesta huomaamme. etta 

Hiilola). 
Erigeron •acer (Hanko, Hiitola, I< arja). 
Sonchus arvensis laevJiJe (TammisCla ri). 

edellamainitun kasviston kokoon-
panossa on ollut osallisina sangen erilaista alkuperaa olevia aineks ia. 
Tarna kokoumus ei ole kiintea eika maaratty, vaan vaihtelee eri 
paikkakunnilla ja samallakin paikkakunnalla eri vuosina riippu en 
ulkonaisista tekijoista, joista tarkein on kieltamatta ihrnisen ja 
hanen mukanaan kulttuurin vaikutus. 

· Lopuksi mainitsen viela tassa yhteydessa seuraavat tiedot 
samoilla matkoilla tapaamistani ilmeisista , karkulaisista." 

Berberis sp. (juv.) - Tammisaari: Pohj. satam. 1 vaiv. yks. 
Hesperis matronalis - Ibid. 1 yks. 
Coc/zlearia armoracia - Ibid. 1 yks., lahella toinen. 
Sorbaria sorbifolia - Viipuri: Hovinmaahan pain ratavarr. 

2 kohd. cp. 
Lavatera thuringiaca - Tammi saa ri: tienvier. lah. Pohj. 

satarn. 1 yks. 
Sambucus racemosa - Vii pur i: aseman Ia h. pari pens. 
Calendula ojjicinalis - Tarn m i s a a r i: Pohj. sa tarn. eri tahoilla 

2yks. 

- · --· .. -
Suomalaisia linnunnimia keraaniaiin. 

Einari M erikallio. 

Kesa on jo aivan ovella ja te pian hajaannutte - olitte sitten 
oppilaita tai opettajia, ylioppilaita tai entisia ylioppilaita - pitkin 
Suomea kesaa viettamaan, palataksenne syksylla uusin voimin 
toitanne jatkamaan. Huonosti olette kuitenkin kesanne vietHineet, 
jos taysin toimettomina olette olleet, ilman korttanne ,Uuden 
Suomen" rakentamisessa. · 

Vksi keino, jolla luonnontieteita harrastavat voivat rn aataan 
mukavasti lepohetkien lomassa hyodyttaa, on kerata kan san kayt-
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Merl!kien seli tys 

e yli 50 nimitie too 

• 21-50 

• - 20 

•. 

Himia elain- ja kasvinimia. Eri eliolajeilla oq naet eri osissa maa
tarnme erilaisia nimia, jotka ovat vieHi aivan puutteellisesti tunnetut. 
jokainen voi siis helposti olla tieteelle uusien nimien onnellinen 
loytaja. Kun kulttuuri uhkaa mainitut nimet unhoon painaa, on 
aika naissa tutkimuksissa kiireelli sta tyota tehda. 

All ekirjoittanut on harra tanut erikoi sesti linnunnimien ker~iy s ta. 
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Mainitun kerayksen tuloksena, siihen liitettyna myos varemmat, 
kirjallisuudessa esiintyvat nimef, on no in 10,000 nimitietoa ja no in 
2150 erilaista n imea eri puolilta maatamme. 

Linnunnimien kerays ei ole suinkaan katsottava loppuun 
suoritetuksi. Viela on mania paikkakuntia aivan tutkimatta. Uusia 
nimia loytyy varmaankin viela suuri joukko, ja ennestaan tunnettu· 
jen nimien leveneminen kaipaa viela manta taydennysta. 

Niiden opastukseksi, jotka haluavat vastai suudessa nimikerayk
sia tehda, on mukaan liitetty kartta, josta kay ilmi, missa ja kuinka 
runsaasti varemmin on nimia keratty. Pienet pyoreat pi steet 
merkitsevat paikkoja, joista on keratty vain vahan nimia (1 - 20 
nimea). Neliskulmaiset kuviot osoittavat kohtalai sen run saita 
kerayksia (21 - 50), ja suuret pyoreat runsaita kerayksia (yli 50). 
Kuvion sivussa olevalla viivalla kuvioon yhdistetty piste, osoittaa 
kirjallisuudessa loytyvaa keraysta. 

Kuten kartasta kay ilmi on Lappi ja varsinkin Suomen keskiosa 
muita vahemmin tunnettuja. Nailla seuduin olisi niinollen ensi 
sijassa saatava tietoja. Erikoisesti mainittakoon viela, etta samalla 
paikkakunnallakin on erittain hyodylli sta saada monelta henkiloiW 
tietoja, koska nimet jo eri kylissa voivat olla erilai sia. 

Asian harrastajia huvittanee Jopuksi kuulla, etta niilta noin 
200 eri henkilolta, joilta allekirjoittanut on kerannyt tietoja, on 
keskim. saatu yli 30 nimitietoa kultakin. Jos jokaiselta olisi kai}<ki 
nimet saatu keratyksi, olisi Juku nahtavasti noussut kaksinkertai
seen maaraan tai ylikin. 

Runsaimmat nimimaarat on saatu seuraavilta henkiloilta: 

Hatunen, julw ja Aappo, Haapaves i 107 *) 
Moysiiri, Arnetti, Petsamo 101 
Mauniemi, R6vaniemi 95 
Tormiilii, jaaklw, Raahe 94 
Luomajoki, Alex, Karsarnaki 92 

Kehoitamme Luonnon Ystavan lukijoita ensi kesan aikana 
tayttamaan vieressa olevassa kartassa esiintyvia aukkoja. 

- -···-- ·-

•) Luku osoittaa lintulajien maa raa. Nimimaara on hiukan suurempi, 
koska joillakin laj eilla on useita nimia. 
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Lintutietoja Maaningalta. 

Kedinnyt 0. Kyylzkynen. 

Opettaja 0. Kyyhkynen on allekirjoittajalle lahetUinyt koko 
joukon tekemiaan lintuhavaintoja tai keraamiiian lintutietoja Maanin
galta. Koska useat nii sta ovat sangen mielenkiintoisia, ansaitsevat 
ne tulia mainituiksi L. Y:n palstoilla. Seuraavassa esitamme nii sta 
tarkeimmat: 

Lants minutus: KesaWi 1920 tapasi opettaja K. veljenpojillaah 
ammutun linnun, joka kaikesta paattaen on ollut pikkulokki. Mai
nittua lajia oli Hyttilan kylassa, Lapinjarven rantamilla pesinyt 
monisatainen parvi. Pesat olivat olleet kapeita, korkeita heinakekoja. 

Turdus visdvorus: Tavannut lajin Ok:ssa * ja Sb:ssa. Kay 
syksyisin syomassa pihlajanmarjoja ikkunan alta. 

Sylvia salicaria: Kesalla 1920 monin paikoin laulua Ok:ssa. 
Locustella sp. : Kesalla 1909 kuuli opettaja K. Suomussalmella, 

Kiannanniemella yhdessa prepar. 0. Sorsakosken kanssa ,,hyrraavan" 
aanen ruispellosta. Kesalla 1920 mainitsi prepar. S. samasta 
havainnosta allekirjoittajalle, otaksuen lajin olleen Locustella naevian. 

Anortlzura troglodytes: Pesinyt ennen Maaningan Kinnulan
lahdessa. 

Paras cinctus: Nakynyt parina talvena Poljalla, toi sena aika 
usein. 

Parus cristatus : Ei ole harvinainen Poljalla. 
Certlzia familiaris: Kaksi kpl. nahty Maaningan Kinnulan 

lahdessa 5/J 1910. Samoin PoljalUi pari kertaa, ainakin kerr an ~ 
toisten seurassa. 

Cynchramus rusticas: joks. varmasti kolme kertaa Ok:ssa 
kesalla 1920. 

Corvus corax: Poljan tienoilla hyvin harvinainen. Nahnyt 
vain pari kertaa 9 vuoden aikana. 

Nucijraga coryocatactes: Vuosi 1911 oli huomattava vaellus
vuosi ja nakyy se tuntuneen Maaningallakin. Opettaja K. kertoo 
poikien kivittaneen yhden yksilon kuoliaaksi syksylla 1911 ( 191 2?). 
ltse han oli myos nahnyt muutamia kertoja. 

Accipiter nisus: Kerran tavannut metsakanaa repimassa. 

*) strobottnia kajanensis ja Savonia borealis. 
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Pandion haliae-tus: Pesi ennen saan nolli sesti kahdessa pai
kassa Maaningalla Kortesuon varrella (ehka vielakin ?). Pesan 
tavannut myos Suomussalmella. 

Nyctea scandiaca: Monta kertaa tavattu. 
Syrnium /apponicum: Ammuttu Maaningallakin. 
Synzium uralense: Kuopion pit. Kolmisopella ammuttu lintu 

talvella 1919. 
Perdix perdi.':: Poljalla useimpina vuosina joks. tavalline11. 
Cotunzix coturnix: Kuultu Maa11ingalla muutamia kertoja, 

viimeksi elok. alussa 1920 (Hyttil~nkylan Airaksilan pellossa). Ok:ssa 
Puolangan Poskimaessa aanteli se myos hyvin ahkerasti ruis
pellossa 2111 1920. Eukot olivat aanta (,kvikvidi kvikvidi") ihme
telleet ja kayneet lintua etsimassakin. 

Vanellus cristatus: Lapinjarven rantamil la ja muuallakin useina 
vuosina kertomusten mukaan tavattu. 

Numenius phoeopus: Poljalla tavannut vain kerran kevaalla, 
Suomussalmella Merilaissuolla monena kesana. Kesalla 1920 etela
Puolangalla, naht. pesivana. 

Scolopax rusticola: Maaningalla monin paikoin. Poljallakin 
2- 3 paikassa. Paltamon Kerasenvaaralla (Melalahden takalistolla) 
nahnyt kevatkesalfa 1920 nuoren li11nu n mattaalle painautuneena 
hyvin likelta. 

Oidemia jusca: Nahnyt vain Suomussalmel la ja Hyrynsal
mella (Matalanjarvi). 

Podiceps crista/us: Nahnyt Maaningalla vain Pitkassajarvessa. 
Einari Merilwllio. 

---···----
Pienia tietoja. 

Omitulnen luonnonymppays mannylla ]oroisissa. Matkoillani 
joroisten pitajassa vii me elokuussa (1921) kuulin Kotkanhovin 
(omist. Ferd. Taskinen) kartanossa kerrottavan merkilli sesta kah
den mannyn yhteenkasvettumasta. Kun puut kasvavat vain 11. 200 n1 
paassa talosta, lahella taloo11 tuovaa tieta, kavi11 niita katsomassa, 
ottaen niista valokuvan. Ma11nyt kasvavat taalla puolukkaisessa 
kangasman11ikossa. Toinen puista, jo11ka paksuus on ri1111ankor
keudelta 11. 7 tuumaa lapimitassa, on latvasta kuollut, mutta yhteen-
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ka s vettumakohdasta 
alaspain terve. Sita 
hieman ohuempi kas
vinkumppani taas on 
tyviosasta laho ja li 
saks i noin rinnankor
keudelta aivan poikki, 
niin etta koko tyvi
puoli ri.ippuu vapaana 
yhteenkasvupaikasta 
alaspain; latva sen
sijaan on taysin terve, 
saaden tama ,ymppi
puu'' vetta ja ravinto
suoloja toi sen puun, 
,perusrungon", tyvi
osan valityksella. Vie
res sa oleva kuva 
nayttaa nama suhteet 
melko selvasti. 

M. Liuttula . . 
. Agronoomi. 

Muutamia Pohjois
Savolle uusia kasveja. 
Retkeillessani kesa ll ~i 
1920 Kuopion seu-
dulla otin talteen 
seuraavia Pohjois-

. Omituinen lu onnonymppays mannylla. Savasta mainitsemat-
tomia kasveja. 

Polygonum fagopyrum 3 yks. Maaherran puisto 2. 7. 20. 
Lycluzis alba, pun a k u k k a in en yksilo rautatiepenkereella 

Kasarmin luona 7. 6. 20. 
Lepidium apeta/e 2 yks. Maaherran puisto 15. 7. 20. 
Potentilla verna. jokseenkin yleinen rautatiepenkereella Uuden 

hautau smaan kohdalla 7. 6. 20. Tata ennen on maist. Lonnbohm 
loytanyt sen Puijolla. . 

M edicago /alcata I yks. Kirkolla 3. 7. 20. 
Vida tetrasperma muutamia yks. Varvisaarella Iabeiia kau

punkia maist. Lonnbohm ja allekirjoittanut 2. 9. 20. 
Nepeta cataria, Maaherran puisto 1 yks. 2. 9. 20. 
Brunella vulgaris f parviflora seka tata muunnosta myos 

val k o k u k k a i s i a yks. Maaherran puis to 1. 9. 20. 
I. F'orsius. 
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Lapin polio (Synzium lapponicum Sparrm.) vierailemassa Heino
lassa. 12. If saapui luokseni tyomies Kon sta Enden tuoden ampu
man sa suuren pollon, jota luuli huuhkajaksi. Han oli sen tavan
nut kaupungille kuuluvan Rainion torpan metsassa. Huomattuaan 
linnun lennossa oli han herattaakseen sen huomiota heittanyt 
lakkinsa hangelle, jolloin se oli istahtanut laheiseen mantyyn saaden 
rintaan sa kuolettavan haulipanoksen. Saman otuksen oli hammas
laakari, neiti Eira Nylund muutamia minuutteja varemmin yllatta
nyt suuren rusakkojaniksen kimpu ssa. Kykenematta kulettamaan 
nain suurta saalista mukanaan, oli polio sen jattanyt kuoll eena 
hangelle, joutuen kohta sen jalkeen itse, kuten edella mainittiin, 
metsastajan saaliiksi. Tama kaikki oli tapahtunut keskella kirkasta 
paivaa. Nalkako lienee saanut taman yopollon, joka tavalli sissa 
oloissa pyydystetee pikkujyrsijoita ruuakseen, nain suuresti poik
keamaan totutuista tavoi staan! Lintu on nyt taytettyna kokoel· 
massani. V. L. Luotola. 

Rytyn linnustoa. (Rytty on noin 18 km. Sortavalasta pohjoi
seen. ,Rytyn salon" omistaa Rytyn kunta. Pinta-ala noin 600 
heht. Rautatie jakaa salon kahtia). 

Maalausretkilla oll essani olen tehnyt seuraavat havainnot 
(v. 1921): 

Vaihtelevain seutujen linnustosta on mainittava nsin 
Pe Ito s i rkku (Emberiza lzortulana), joka Suom. Luurank. maini

taan tuntemattomaksi Kaakkois-Suomessa. Olen loytanyt kaksi 
pesaa, joista toisessa oli 3 munaa ja 2 poikasta (23. V), toi sessa 
5 melkein hautomatonta munaa (25. V). Pesat olivat (noin 30 
mtr. valia toisistaan) mattaissa samalla lehtorinteella, jota alapuo
lelta rajoittaa joki ja ylapuolelta pellot. -- Aikai semmin olen loy
ta_nyt 1 pesan Tuokslahdelta (Sortav. piUija) 11. VI. 1917 ja Kar
malasta (Sortav. pitaja) pesan, jossa 3 munaa 26. V. 1920. Pesat 
samallaisessa seudu ssa kuin ensin mainittu. 

Pun avarpun en (Carpodacus eryt!Jrinus) joks. yleinen. 
TikI i a (Carduelis carduelis) olen tavannut pariskunnan kaksi 

kertaa karviaispensa ikossa 20- 26. V. Arvelen sen pes ivan naiiW 
seuduilla, silla soveliaita pesimapaikkoja on run saasti. 

Harmaa tikka (Picus canus) on nahty usein vv. 1916- ·19. 
Viime vuonna en ole sita tavannut. 1 kpl. on aikaisemmin 
ammuttu. 

Ra uti a·i n en ( Accenfor modularis) istui usein kevaalla pellon 
laidassa kasvavien nuorten mantyjen latvoissa, laskien aivan puun 
juurelle vahaakaan pelkaamatta. Pesaa en onnistunut loytamaan, 
vaikka ties in sen varmasti pesin een taalla. 

Pohjan sa t aki eli (Erithacus philomela) laulelee , joka suun
nalla'', samoin vihreakerttu (Phylloscopus sibilafor) , heli stelee ra
hojansa" vanhoissa sekametsissa. Kumpikin ylei sempia kuin esim. 
, poikamies" (Fr. coe/ebs). 
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Pyrstotiainen (Aegithalus caudatus) yleinen. Olen tavannut 
2 pesaa 18-·24. V . . (Toisessa 11 poikaa, toisessa 9). Pesat 
olivat kumpikin vaivaiskasvuisissa kuusissa kaden ylettyvilla. 
Liikkuu talvisin lukuisissa parvissa. .. _ 

Kultarintaa (Hypolaisplilomela) olen joskus tavannut, mutta · 
arka kun on, on siUi taytynyt vain kiikaroida. 

Isompi taivaanvuohi (Oallinago gallinago) on jokapaivai
nen tuttava ,jik jak" tervehdyksineen. 

K u han ke itt aj a a Ori!us (galbula) olen myos tavannut, mutt a 
en pesivana. 

,Rytyn salossa" (vanha, koskematon, havu- ja sekametsaa 
kasvava) olen tavannut seuraavat lajit: 

P e u k a I o in e 11 ( Anortlzura troglodytes) elelee ojie11 varsilla 
.vanhoissa risukoissa. Olen loytanyt yhden n. s. valepesa11, mutta 
en varsinaista pesaa. 

K o I m iva r paise 11 t i k a 11 (Picus tridactylus) tapaa joskus 
muitten tikkojen asu mapaikoilla. 

Metsastysretkilla olen nahnyt harvinaisen viirupollon (Syrnium 
uralense). Se liikkuu sangen tiheissa kuusikoissa, joissa on vaikea 
kulkea ja joissa vallitsee ainainen hamaryys. Luultavasti se myos 
pesii taalla. 

Aikaiseftlmin (vv. 1914- -17) on saloss_a ollut ja pesinyt 
huuhkaja (Bubo bubo), mutta nykyisin ei. 

Rytty on en immakseen harvaan asuttua seutua, joten harvi
naisuudetkin ovat loytaneet taalla rauhaisat pesimapaikat. · Ehkapa 
taalla loytyy mielenkiintoistakin, kun han korpeen p~iasen paremmin 
kotiutumaan. 

Sortavala 2. Ill. 1922. 
Daniel}. Pesu. 

Mansikka (Fragaria vesca) · kukki Rytyssa (kuten monessa 
paikoin maatamme) syyskuussa 1921, mutta vain makien etela
rinteilla. Viimeisen tapasin 16. X. 1921. 

D.}. P. 

Toimitukselle Uihetettya kirjaiJisuutta: 

liiinten ystava 1- 2; Finlancls jakttidskrift 2; Maatalous 4- 7, Mehilainen 
2- 4; Metsataloudellinen aikakauskirja 1- 2; Nuori Voirna 3 - 7; Nuorten toveri 
3 - 4; Puutarha 2- 3; Pyrkija 2 - 3; Suomen kalatalouslehti I 0 - 12 ( 1921) ja 
(1 I Q22); Tapia 2 - 3. 
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Tvarminnen eUiintieteellinen asema. 

Ensi kesana tarjotaan tutkijoille ja ylioppilaille tilaisuutta 
tyoskennella Tvarminnen elaintieteellisella asemalla. jos riittava 
maara osanottajia ilmoittautuu, on aikomus kesalla pitaa seuraavat 
opintokurssit: 

12 p. kesak. -· 8 p. heinak. Dosentti E. Hayren: Erinaisten 
kryptogami-ryhmien systematikan kurssi, johon liittyy mikros
kopisia harjoituksia ja retkeilyja. 

10- 31 p. heinak. Prof. Alex. Luther: Vesielaimist'omme tar
keimmat tyypit. 

2- 5 p. elok. Prof. /(. M. Levander: Maa-artropodien biologiaa 
ja anatomiaa. 

Taysihoitoa (johon ei lueta pyykinpesua) tarjotaan eH:iint. 
asemalla 600: - Smk.:sta kuukaudelta. Moottorivenematkoista on 
erikseen maksettava. Lakanat, pyyhin- ja tyynyliinat seka peite 
on otettava mukaan, ell'ei allekirjoittaneen kan ssa ole toisin sovittu. 

Ilmoituksia (jotka pyydetaan tekemaan mahdollisimman pian) 
vastaanottaa ja Jahempia tietoja antaa 

A lex. Luther. 

Tavataan elaint. labo a tori ossa (K01i stantininkatu 8) 
maanant., tiist. ja keskiv. klo lfz 10 - 1/2 12 a. p. 

Helsin g-issa, maalisk. 29 p:na 1922. 

- .. ·---
Kokouksia. 

Suomalaisen EUiin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon kokouk
sessa 18. Ill. 1922 piti mets~inhoidon yliopp. M. Sydanhcimo es itelmiin 
mctsa nhoidon suhtautumisesta metsalintuj emm e elinehtoihin. Esitelma julkais
taan kokonaisuudessaan luonnon Ystavass~i. - Esitelman johdosta virinnee
seen vilkl<aaseen l< eskusteluun ottivat osaa m. m. seuraavat henkilot: Maist. 
E. Mer i k a IIi o: kiinnitti huomiota l< elom~\ntyj en merldtyksecn linnuill e varsin
kin Lapissa; huomautti siitii, miten tikat usein valmistavat pes imiipaikkoja 
muill e linnuill e; l<ertoi tavanneensa kerran samassa haavassa yhtaikaa metsii
kyyhkysen ja helmipollon pes~in; huomautti siiHi., miten erinomaiseu :trka lintu 
hann aahanhi on, joten se aina heittaii pesiinsa jos tata hiukankin Hih cstyy, 
ell ei se jo kauan ole hautonut muniaan. - To Itt. K. E. K i vir i k k o: hu omautti 
eWi vaikka monet linnut ovatkin, kuten es itelmoitsijii oli maininnut, hyvin 
arkoja ja pakenevat esim. me ts~Hi n jii tettyja papcreita, jotkut voivat tcltda 
poil<kcuksen, kuten es im. muuan rosorastas, joka oli tehnyt pesiinsii suureksi 
osaksi vanhoista karam ellipapercista. -·- Prof. J. I. Liro: hu onwutti mit enka 
toiset linnut ovat enemman tottun eet ihmiseen lwin toise t sekii rnitenka metsiin-
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hoito voi, paitsi lintuihin, vaikuttaa myoskin lintuj en vih ollisiin joko ed istavasti 
tai ehldiisevasti. - Maist. V. Rasanen: huomautti miten puissa jakalat usein 
kasvavat siina, mi ssa linnut tava llisesti istuvat. -- Maist. V. Krohn: kertoi, 
etta eraan huvilan vinniiHi palol<iirki saannollisesti vuodesta vuoteen oli pesinyt. 

Kalastu sneuvos E. H e II eva a r a piti esitelman vesimyrkytyksen vaikutuk
sesta kalastoon seka n. s. biologisen analyysin merkityksesta sen vahingolli
suud en selvittelemisessa. - Esitelman johdosta syntyneessa 'keskustelussa 
kayttiv~it puheenvuoroja m. m.: Maist. V. Krohn, joka kertoi, etta Kymin
tehtaat vuosittain tyontavat veteen 90,000 tonnia IipeaHi. m. m. runsaasti rikld
hapoketta, mutta etui siita huolimatta myrkyttava vaikutus veteen on verraten 
pieni muu alla paitsi va littomasti likatorvien edessa, syysta eWi Kymijoen juoksu 
on nopea, sekii huomautti, etta sulfatitehtaiden vahingollinen merkitys on 
paljon sunrempi kuin sulfititehtaitten; maist. I. V a I i k an gas, joka kiinnitti 
huomiota toht. Hayrenin askeisiin tutkimuksiin likavesien vaikutuksesta Helsingin 
ymparistossa seka kertoi omista tutkimuksistaan, jotka osoittivat miten suuresti 
vede:1 happipitoisuu s vaikuttaa planktoniin, mainiten myos eraan esimerkin 
siita, miten Oscillatorian aiheuttama veden vihrea varitys akkia n. 6:ssa tun
nissa kokonaan havisi; kalastusneuvos P. B r of e I d t, joka kertoi, miten suun
nattomat maarat paperia virtaa Kymijokea myoten mereen. 

Yliopp. I. Hid e n jatti seurall e kertomul<sen viimekesaisesta stipendimat
kastaan Sakkulaan. SiiHi ilmeni m. m. etta han oli loytanyt seuraavat erityi
sesti mainittavat kasvil: Epilobium adenocaulon (Suomelle uu si), £. obscurum 
x palustre (samoin ), Antlzemis arJ,ensis x tinctoria (samoin), Chaerophyllum 
aromaticum (valtioll. Suomelle uusi), Viola arvensis x tricolor (Suomesta ei 
ennen mainittu ), Alnus incana f. variegata (samoin), Polygonum nodosum (Suo
mesta ei ennen varmuudella tavattu ). Maakunnalle Jk uusista kasveista maini
taan: Scirpus paucijlorus, Carex"' oedocarpa, Salix aurita x depressa, Rumex 
"'aurimlatus, R. aquaticus x obtustfolius ja Oalium mollugo x t•erum seka 
seuraavat sienet: Puccinia Epilobii ja Pucciniastrum Circaeae. Kerayksensi\ 
tuloksena jattaa yliopp. Hiden seuralle 264 arkillista putki lokasveja ja 156 
naytetta alempia kasveja. 

Yliopp. A. J. H u u s k o se n puolesta jatettiin selll·an arkistoon kokoelma 
l<ansan ' kayttamiii kasvinimia Pielav ed e 1~ ja Keiteleen r·ajoilta. - Yliopp. H. 
R o ivai n e n jatti painettavaksi: Tietoja put kilo- . ja Jehtisammalkasvistosta 
keskisen Luttojoen varsilla. - Kesastipendit jttlistettiin ha ettav iksi ennen huhti· 
kuun IS paiva~i. -- Uusiksi jaseniksi valittiin ylioppilaat Henrik V~iananen ja 
N. Malmstrom. 

H b • sisaltava yli 3000 arkkia (m. m. 400 Carex'ia er aa fl 0 kaikista maanosista) kaappineen myytavana. 
Hinta 4000 mk. 1 kpl. Engler-Prantl: Die nati.irl. Pflanzenfamilien, 
taydellinen painos, sidottu 15 osaan. Hinta 1500 mk. 

Os!wr Brander. 
os. fredriksbergin asema. 
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Havaintoja dyynikasvillisuudesta eriHiiUi 
Laatokan hietaranna11a. 

Mauno }. l(ofilainen. 

Aina Venajan rajoilta Kakisalmen seuduill e on Laatokan 
lantinen rannikko laakeaa, matalaa hiekkarantaa, jota vain pai
kottain rnoreeniranta katkai see. Paikoitellen ulottuvat hiekka
kankaat aina rantaan asti muodostaen jyrkan penkereen, toisin 
paikoin on taas syntynyt, varsinkin lahdelmiin, leveahko hi eta
ranta, jossa tavataan useampia sarkkajonoja. Kakisalmen seu
duilla sen sijaan rannikko muuttaa selvasti luonnettaan; moreeni
rannat kayvat yha yleisemmiksi ja pian muuttuvat rannat kivikko
ja kalliorannoiksi, jotka ovat niin ominaisia Pohjois-Laatokan 
rantamille. Rajana voimme pitaa Vuoksen suuhaaraa Kakisalmen 
luana; suuhaaran pohjoispuolella ovat hietaran nat vahapatOisia 
ja yksittaisia. 

Kesalla 1919 jouduin muutamiksi paiviksi Kakisalmeen. 
Taalta kasin tein eraita retkia Laa tokan rannall e. Oppaanani oli 
piirilaakari 0. W. Levander, joka innokkaana luonnonystavana 
tuntee nama seudut hyvin ja jolle olen kiitollisuuden velassa 
monesta arvokkaasta, seudun Juonnon suhteita koskevasta tiedos ta. 

Heti Vuoksen suuhaarasta etelaan avautuu n. 2 km. pituinen 
n. s. · ,Narsniemen hiekka''; myoskin kutsutaan sita ,,Haminan
hiekaksi". ,Hiekan'' ranta on aivan aava, joten tuulen vaikutuk
selle ei ole mitaan es teita; aaltojen vaikutusta vahentaa kuitenkin 
veden suuri mataluus pitkalla matkalla, silla ranta kohoaa loivana 
vedesta. Kevaalla ei tavata jaiden pinoutumista rantasarkalle, niin
kuin es im. pohjoi sempana moreenirannoill a, joissa matalan vesi-
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vyohykkeen kapeus ei esta jaiden pinoutumista (0. W. Levander). 
Mita muuten tulee aaltojen vaikutukseen kasvupaikkaa muodos
tavana tekijana, on selvaa, etta hietajyvaset vesivyohykkeessa 
eivat ole paikallaan pysyvia, vaan pohja alinomaa jossain maarin 
muuttuu, samoin rantaviivakin (0. W. Levander) . Paitsi aaltoja 
vaikuttanee tahan myoskin rannanmyotainen vesivirtaus Laato
kassa. (Levanderir.- mukaan on sangen vahva virtaus huomat
tavissa Laatokassa juuri Vuoksen suun kohdalla.) Hiekan 
kasaajana on mainittava myos Vuoksen suun lahelle rakennettu 
aallonmurtaja, jon_ka tilille on pantava osallisuus rantaviivan 
muuttuvaisuuteen, niinpa ulottuu ranta aa llonmurtajan ulkopuo
Iella n. 20 m. ulommaksi kuin allonmurtajan sisapuolella. Sarnoin 
kuin pohja ja rantaviiva muuttuu, niin muuttaa myos muotoaan 
varsinainen dyyniranta. Taman huomaa m. m. siita, etta ran
nalla, ensimaisen matalan rantasarkan takana olevat matalat alli
kot, ,laguunit", syntyvat, haviavat ja muuttavat muotoaan jo 
muutamien vuosien aikana. Taman olen itsekin ollut tilaisuu
dessa toteamaan. Kavin nimittain paikalla jo v. 1911. Silloin 
oli olemassa hietarannalla suuri, pitkahko laguuni, josta nyt 
viime kesana oli jaljella vain pieni jate aallonmurtajan puolei
sessa paassa. Samaten vaikuttaa, kuten . tunnettua dyynirannan 
muuttuvaisuuteen dyynien liikunto tuulen vaikutuksesta. Dyynien 
kulkunopeudesta ja yleensa rannan geomorfologiasta on !ahem
pia tietoja A. Laulajaisen tutkimuksessa ,Lentohiekkasarkka
muodostuksista Laatokan rannikolla Venajan rajan ja Kakisalmen 
valilla" (,Terra" 1914). 

Kulttuuri on jattanyt rannan jokseenkin koskemattomaksi. 
Aallonmurtajan vaikutuksesta mainittiin jo aikaisemmin. En 
kuitenkaan luule, etta yksinomaan sen aihetrttaman hietakasaan
tumisen kautta olisi havinyt edellamainittu suuri laguuni, si!Hi 
juuri lahinna aallonmurtajaa oleva paa oli sailynyt. SiHipaitsi 
Vuoksen pohjoispuolella ,Pienella- hiekalla'' oli saman ajan 
(1911 - 1919) kuluessa havinyt saman lainen Iaguuni, eika mikaan 
kulttuurin aiheuttama tekija tata ole saanut aikaan. Muilta kult- . 
tuurin vaikutuksilta on tama taloudellisesti arvoton ,Narsniemen
hiekka" saanut olla aivan rauhassa. Kasvien levenerni sb iologi
selta kannalta katsoen ansainnee kuitenkin mainita, etta lehmat 
joskus rantaayraalla kayvat janoaan sammuttamassa paattaen 
,,visiittikorteista" ja jalista hiekassa. 
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MiUi rannan yleiseen topografiaan tahi konfiguratioon tulee, 
niin eroittaisin rannalla nelja eri paavyohyketta: 

1) silkan ve~en vyohyke, 2) matala hi etarat~ta, 3) kumpu
vyohyke, 4) hyvaa metsaa kasvava kangas, joka on tasainen, 
ja n. 5 m korkeammalla Laatokan pintaa. Kaksi keskimaista 
vyohyketta tavataan pitkin Narsn iemen-hiekkaa; ainoastaan leveys 
vaihtelee eri osissa. Pohjois-osassa, lahinna sataman suuta, ovat 
vyohykkeet lcveimmillaan, kapenevat vahitellen etelaa kohti, kun
nes lahdelman luona (kts. karttaa !) kangastoyras alkaa a ivan 
rantaayraalHi muodostaen korkean penkereen Laatokkaa vastaan. 

Kaydessamme tarkastelemaan vyohykkeita kasviekologiselta, 
ehkapa paremmin statiologiselta, kasvupaikkaopilliselta kannalta, 
voimme niissa eroittaa koko joukon eri ryhmia, jotka eroavat 
toisistaan kasvilajikokoomukseen, yksilorunsauteen j-1 kasvupaikka
tekijasuhteisiin (faktorikonstellatio) nahden. 

I. Silkan veden vyohyke. 

Ei minkaanlaista kasvillisuutta. Tata aiheuttaviin syihin 
nahden viitattakoon siihen, mita jo edella mainittiin hi etapohjan 
Iikkuvaisuudesta aaltojen ja vesivirtojen vaikutuksesta. Rantaayrasta 
reunustaa kapeahko vyo vesiruton (Elodea canadensis) varsi
kappaleita. 

II. Matala hietaranta. 

a) A ivan steri li rantavyohyke, leveys keskimaarin n. 10 m., 
ei mitaan kasvillisuutta, muodostaa sarkan laineita vastaan ja on 
n. 20-30 em korkeampi kuin seuraava vyohyke, b. Syyna 
kasvillisuuden puuttumiseen lienee tassakin hietapinnan, ranta
viivan Jiikkuvaisuus, myoskin myrskysaiden aaltojen huuhtelu 
yli tyynen veden rantaviivan. 

b) Laguunivyohyke. Siina tavataan kaksi laguun ia (b), 
joista toinen on aivan aallonmurtajan tyvella, muodostunut vasta 
aallonmurtajlln rakentamisen jalkeen; toinen on pieni jate en tisesta 
suuresta laguunista, joka vuonna 1911 oli n. 300 m pitka. 

Laguuneissa on vedensyvyys syvimmilla paikoilla n. 1 m. 
Scirpus acicularis kasvaa niiden pohjalla aivan yhtenaisena peit
teena, sen tiheysarvo 9. Paitsi sita tavattiin aallonmurtajan ty
vella olevassa laguunissa seuraavat kasvit: Sparganium simplex 2, 
Patamogeton natans 1, P. gramineus 6, A/ism a plantago 3, 
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Elodea canadensis 6, Scirpus palustris 4, Olyceria fluitans lai
kuttain. Sagittaria sagittifolia kasvaa eraassa paikassa ryhrnassa 
hieman, matalassa vedessa laguunin reunalla. Samalla reunuk
sella tulee Scirpus palustris yksilorikkaammaksi, tiheysarvo 7; 
myoskin kasvaa siina Epilobium patustre 1, ja a ivan rantaviivalla 
Myosotis caespitosa 7. Toisessa, jatelaguun issa on kasvillisuus 
melkein samanlainen; Sagittaria kuitenkin puuttuu. 

Laguunin selvasti huomattavan rantavyohykkeen mittasin 
keskimaarin 6 m levyiseksi. Tassa rantavyohykkeessa osasi 
selvasti eroittaa seuraavat kolme toisarvoista vyohyketta, joidenka 
kasvillisuuteen laguunin laheisyys, s. o. veden laheisyys vaikutti. 

1) Laguunista kauimpana oleva vyohyke. Hiekka pinnalta 
aivan kuivaa, havaintopaivana kaivettaessa tuli kostea hiekka 
vastaan keskimaarin n. 10 em syvyydessa. 

Alopecurus geniculatus 7, Agrostis can ina 3, ]uncus a/pinus 1, 
Rumex sp. 2, Sagina nodosa 1, Nasturtium palustre 1, Fragaria 
vesca 1, Myosotis caespitosa 1, Matricaria inodora 3. 

2) Toinen vyohyke alkaa siita, missa hiekka jo paalta on 
kosteaa. Kasvillisuus on myoskin suures1i erilainen. 

]uncus bufonius 6, ]uncus a/pinus 3, Ranunculus reptans 4, 
Palygonum minus 7, Myosotis caespitosa 6, Oalium palustre 1. 

3) Rantaviivavyohyke, joka tuskin kohoaa lagu unin pinnasta. 
Pinta peittynyt 1- 2 em paksuisella hienolla mutakerroksella, sen 
alia aivan kostea, puhdas hiekka . 

. Alisma plantago 2, Scirpus acicularis 9, ]uncus a/pinus 4, 
Alopecurus geniculatus 2, Ramuzculus reptans 7, Mentha arvensis 1. 

Muun osan laguunivyohyketta muodostaa etupaassa vanhan, 
suuren laguunin pohja. Pohja on tasainen; aikoinaan syntynyt 
mutakerros on huuhtoutunut pais, silla hiekka naytti puhtaalta. 
Pohjavesi lahella pintaa. Vyohykkeessa tavataan runsas kasvilli
su us. Syyna tahan otaksuttavasti pohjan liikkumattomuus (ei 
mitaan huomattavampia kumpumuodostumia) ja pohjaveden 
laheisyys. Vyohykkeen raja seuraavaa vyohyketta (c) vastaan 
on sangen jyrkka. Alnus incana, noin 1 mtr korkeita yksiloita, 
reunustaa vyohyketta. Kuitenkin leppien ulkopuolella, n. metrin 
levyisalla kaistaleella, kasvaa viela Sagina nodosa 6, Matricaria 
inodora (var. maritima?) 3. 

Varsinaisesta vyohykkeesta (b) merkittiin seuraavat lajit : 
Equisetum limosum 3, Alopecurus fulvus 2, Calamagrostis 
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stricta 1, Carex Ooodenaughii 1, }uncus alpin us 4, Salix acutifolia 
5 (varpumaisia pensaita), Sagina nodosa 5, Comantm palustre 1, 
Trifolium reperzs 1, Veronica scutellata 1, Matricaria irzodora 3. 

SE:hon mennessa maa kohoaa, vyohyke kapenee ja lajiluku 
ja yksilorun saus vaher.ee. Niinpa vyohykkeen 11. 30 rn pitkasta 
karjesta merkittiin: }uncus a/pinus 4, Elymus arenarius 1, Salix 
acutijolia 1, Rumex acefoseLla 1, Sagina nodosa 5, Nasturtium 
palustre 1, Leon to don autumn a lis 1, Crepis tecto rum 1, Matricaria 
itzodora 1. Rajaosalla a:ta vastaan on sama11lainen lajikokoomus 
kuin tassa kuvatussa karjessa. 

c) Suuri kasvito11 vyohyke. Vyohyke on no in 30 - 50 em 
korkeammalla kuin edellinen vyohyke. Hieta kokoontunut mata
liin kumpuihin, pohjavesi syvalla. Hiekka kaikesta paattaen liik
kuvaa. Siina syyt kasvillisuuden puuttumiseen. Leveimmillaan 
on vyohyke lahella aallonmurtajaa, noin 50 m. SE:ta kohti vyo
hyke kapenee tasaisesti. 

Ainoat kasvilajit ovat r es fuca ovina 1 ja Elymus arenarius 1. 

III. Kumpuvyohyke. 
d) Salix acutijolia-kummut. Kummut ovat 2- 5 m korkeita 

verrattuina edelliseen vyohykkeeseen ja · sijaitsevat 10 - 15 m 
p~H.issa toisistaan ran11anmy6Hiisessa viivassa. Kummuilla kasvaa 
muutamia, 11. 3 m korkeita, puumaisia Salix acutijolia-pensaita 
ja parin metrin korkuisia mantyja. Ruohokasveista oli edustet
tuina seuraavat Jajit: rectuca ovina 3, Elymus arenarius 2 (kum
pikaan laji ei kasva tasaisesti siroteltuina, vaan laikuttain), Crepis 
tectorum 1 ja Artemisia campestris 1. 

Noin 15 - 20 m paassa edellisista kummuista on uusi kum
pujono. Nama kummut eroavat edellisista seuraavasti: 

Vacdnium uliginosum ja Arctostaphylos uva ursi muodosta
vat kumpujen laelle tihean varpupeitteen (9). Kummuilla leiman
antavana puuna on Prunus padus, suuria yksiloita (5 m). Salix 
acutifolia on yksilokoyhempi. Myoski11 kasvaa naiiHi kummuilla 
suuria juniperus-yksiloita (2 m). Kumpujen rinteet paljasta, 
kasvuto11ta hiekkaa. 

e) Vlimenovyohyke tiheaan kangasmetsaan. Kumpumuodos
tus loivaa. Varpupeite tihenee, laskeutuu myos loivia kumpu
rinteita alas. Empetrum ilmestyy ja rnuuttuu yha runsaammaksi. 
Paljaat hietalaikut vahencvat ja katoavat viimein. Fecluca ovina 
muuttuu yha yksitUiisemmaksi, haviten metsanrajassa. 
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IV. Kangas. 

f) Runsas puukasvillisuus (manty). Pohjakasvillisuus etu
paassa: Vaccinium vitis idaea 5, Calluna vulgaris 2, Melampyrum 
pratense 1, Empetrum 5. 

VIla esitetyn nojalla voimme esittaa muutamia otaksumia 
kasvillisuuden ja yksityisten lajien suhtautumisesta kasvupaikkaan, 
s. o. tassa tapauksessa dyynirantaan. Seuraavat faktorit ovat selvia 
vaikutuksessaan kasvillisuuden jakautumiselle ja esiintymiselle. 

1) Mita maaperaan tulee, niin helpoittaa tutkimusta suuresti 
maaperalaadun suuri samanlaisuus eri osissa dyynirantaa, ja 
ravintoalusta on kasveilla niinollen sama muutamia poikkeuksia 
lukuunottamatta. Rantaviivalla, siis vyohykkeessa a, on hieta 
karkeampirakeista kuin rnuissa vyohykkeissa riippuen siita, etta 
aaltojen kuljetuskyky on suurempi kuin tuulen. Tassa vyohyk
keessa on kasvien esiintyminen rnahdotonta jo ennen esitetyista 
syista. Ainoastaan Iaguuneissa on huomattavissa jonkunlaista 
humusmuodostusta, joka 'ohuena kerroksena on laskeutunut 
niiden pohjalle. lama,· noin 2 em paksu humuskerros selvitta~i 

syyt muutamien lajien esiintymiseen rannikolla, nimittain kasvien, 
joilla on hyvin lyhyet juuret ja jotka rnuuallakin kasvavat hurnus
pitoisella alustalla. Naista on ensimaisessa mainittava Scirpus 
acicularis, samaan luokkaan kuulunevat Ranunculus reptans, 
Epilobium palustre, ehkapa muitakin. Vanhan laguunin pohjalla 
ei huomaa pinnalla humusta (ehkapa se on huuhtoutunut sy
vempiin maakerroksiin). Muuten sen pohjalla tavattavasta kas
villisuudesta mainittakoon, etta se on viela kehittymassa, silla 
sehan on viela sangen nuori. Salix acutifolia nayttaa hyvin 
kehittyvalta ja rehevalta. 

La u I a j a i n en on yllamai"nitussa tutkielmassa lyhyesti 
kosketellut dyynien kasvillisuutta esittaen m. m. sen otaksuman, 
etta kasvillisuuden leveneminen Laatokan rantadyyneilla tapah
tuisi suurimmaksi osaksi suvuttoman lisaantymisen kautta, siis 
kasvullisten osien kautta. Han tukee otaksumaa silla, etta dyyni
hieta on epasuotuisa alusta siementen itamiselle. Tama ei mie
lestani kokonaisuudessaan pida paikkaansa; silla jos muot olo
suhteet ovat suotuisat, niin harvinaisen lyhyen ajan kuluessa 
syntyy dyynialueelle runsas kasvillisuus siemenista. Siita on 
todistuksena aallonmurtajan luona oleva Iaji- ja yksilorikas Ia
guuni (ika enintain 8 vuotta) samoin vanha laguunipohja. 
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2) Kasvillisuuden levHimista estaa etupaassa jo ennenmainittu 
faktori, kasvupaikan muuttuyaisuus veden ja tuulen takia. Veden 
ja aaltojen vaikutuksesta ei rantaviivalle voi syntya kasvillisuutta. 
Syyna kasvillisuuden puuttumiseen c- vyohykkeella on tuuli, joka 
kuljettaa hiekkaa. Pohjavesi on siksi syvalla, etta se ei kykene 
kostuttamaan s. o. sitomaan hiekan paallimaisia kerroksia. Hiekan 
kuivuuden takia on myoskin kasvillisuuden puuttuminen luon
nollista. 

3) Mita hiekkaasitoviin kasveihin tulee, niin on niista mie
IesHini Salix acutifolia ensimaisia, Otaksun, etta d-vyohykkeen 
kumpujen sijalla ennen rannankohoamista on ollut matala vyo
hyke, jossa pohjavesi on ollut Hihella. Salix acutifolian siemenct 
ovat itaneet tassa. Maan kohotessa on S. acutijolia kasvanut 
ja koonnut juuristoonsa hietakumpuja. Kumpuja vastaan kuljet
taa tuuli hietaa e -- vyohykkeesta, jopa ylikin, mutta kulkeva 
hiekka ei ole voinut mitaan pajulle. Maan kohotessa syntynee 
nykyiseen laguunivyohykkeeseen uusi kumpuvyohyke, siksi elin
voimaisia ovat siina nuoret pajuyksilot. Muut kasvit tulevat 
haviamaiin hiekan aile, mutta S. acutitolian tulevasta tehHiviisHl 
ovat selvana vittauksena n. 20 em korkeat hietanyppyliit nuorten 
pajuyksiloiden ymparilta. Elymus kasvaa rannalla niin vaha
valtaisena, ettei silla ole suurempaa merkitystii hickansitojana. 
Laulajainen pitaa Empetrumia parhaana hiedansitojana. Puoles. 
tani en voi yhtya tahan, tekemieni havaintojen perustalla. 
Ensiksikin ainakin Nousniemen-hiekalla kasvaa Empetrum lahinna 
kangasta, taydelleen tahi melkein levossa olevilla kummuilla, 
joissa hiekka ei enaa sanottavasti ole liikkeessa. Tahiin on 
todenniikoisimpana syyna se, etta etumaiset, korkeat Salix 
acutifolia-kummut antavat niille tuulensuojaa, joten tihea Empetrum
peite ei Iuultavasti ole syyna hiekan liikkumattomuuteeen, vaan 
painvastoin kumpujen Ievossaolo on edellytys Empetrum'in 
kasvamismahdollisuudelle. Tois~ksi, jos laji olisi hyva hiedan
sitoja, olettaisi sen kasvavan Salix acutifolia-kummuilla, joilla 
tuulen vaikutus ja hiekan kulku on suurin. Kolmanneksi ei 
Empetrum nigrum'in kasvumuoto (Lebensform) edusta ensiluo
kan hiekansitojaa. 

Edella olen esittanyt muutamia piirteita kasvupaikkatekijois
ta eraiilla Laatokan dyynirannalla; Iuultavaa on, etta edellasanot
tu pitaa paikkansa suurin piirtein katsoen myoskin muilla Laa-
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tokan suomen puoleisilla dyynirannoilla, joskaan rannat eivat 
muualla ole niin vaihtelevia ja vyohykkeiltaan taydellisia, kuin 
juuri kuvatulla Narsniemen-hiekalla. 

Monet muut seikaf kasvipeitteen ja kasvupaikan valisis "a 
suhteissa dyynirannalla ansaitsisivat lisatutkimusta. Mielenkiin
toista olisi m. m. tietaa, mitenka edellakosketeltujen lajien kasva
mismahdollisuudet ovat riippuvaisia juuriston laadusta- ja mitta
suhteista kokoomukseltaan jokseenkin samanlaisilla, (homogeninen 
dyyniranta) mutta kosteussuhteisiin nahden erilaisilla kasvupai
koilla (vaihteleva kuivan hietakerroksen paksuus). 

--···--
Koululaisten kokemuksia petoeHiimista. 

M artti V. Kurki. 

Suuret petoelaimemme karhu ja susi kayvat meilla kuten 
muissakin sivistysmaissa yha harvinaisemmiksi. Edellinen asuu 
etupaassa itaisissa rajametsissamme Laatokasta Lappiin asti, 
jotavastoin susi kylmina talvina ulottaa ryostoretkensa Lansi
Suomeen asti. Viime vuosien tapahtumat lienevat tuntuvasti hai
rinneet ja vahentaneet mainittujen suomalaisten petoelaintemme, 
varsinkin karhun, sukulais- ja kantajoukkoja ltakarjalan metsissa. 
Otaksuttavasti Muurmannin rataa rakennettaessa manikin karhun 
talvimajaryteikko tuhottiin. ja tana talvena Vienan-Karjalassa 
kaytyjen taistelujen aikana lienee sikaHiisia metsia ollut samoile
massa useampia pyssymiehia kuin nallen kannalta olisi ollut 
toivottavaa 

Koska uskon etta meissa ja meidan tuttavissamme, niin metsa
miehissa kuin ei-metsamiehissakin on enemman niita, jotka 
eivat ole nahneet suttakaan vapaana luonnossa, otaksun keski
ja Jansisuomalaisia huvittavan kuulla mita kokemuksia Suomen 
itaisimman, Venajan rajalta linnunteita 16 km. paassa olevan 
oppikoulun, Salmin keskikoulun oppilailla on naista pedoista. 

Noin 25 sanotun koulun 90 oppilaasta on nahnyt suden, 
ainoastaan 3 karhun. Sellaisia tapauksia, joissa lapset ovat olleet 
hamarassa tahi ilman aika-ihmisten seuraa, tahi joissa yleensa · 
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saattaa epailla, oliko nahty elain todellakin peto, jatan mainitse
matta. Merkitsen oppilaitten nykyisen ian taysissa vuosissa seka 
milia Iuokalla oppilas nyt on. 

1. Silvennoinen (II lk. 11 v.) oli Eino Silvennoisen (viime 
vuonna V lk. 18 v.) ja neljatoista karhua ampuneen isan sa A. 
S:n kanssa elokuussa v. 1919 kalastamassa noin 15 km. Tule
man sillasta jokea ylospain. Nakivatpa silloin likella leiripaik
kaansa karhun uivan yli joen. Huudettuaan pojat katsomaan, 
ampui isa Silvennoinen uivaa haulikolla. Karhu kohottautui 
puoleksi vedesHi, ravisti paristaen paatansa seka Ioi yhteen etu
kapallinsa. Sitten se jatkoi uintiaan vastakkaiselle rannalla, jossa 
painui metsaan. Se ei ollut nahtavasti huomattavasti haavoittu
nut, silla haulit oliv~t pienia ja ampuma-matka pitkanlainen. 

2. julia Sorsa (Ill lk. 14 v.) naki kesalla 1918 Uuksun kylan 
Riihiselka-nimisessa salopaikassa vanhempiensa ja tatiensa kans
sa · marjaretkella karhun rauhallisesti juosta lonkyttavan avonai
sella rinteella maen aile. 

3. jegor (I lk. 13 v.) ja Nikolai Ivakoff (I lk. 11 v.) olivat 
syksyl!a 1921 puolukassa n. 3 km. paassa kotoansa Orusjarvella, 
koira mukanansa. Oli keskipaiva. Pojat kulkivat jo kotiin pain 
ja koira kapperehti siina jaloi'ssa. Ilmestyi metsasta susi poikien 
sivulle n. metrin p~Uihan heista. Pojat saikahtyivat ja koira tun
kih~ heidan jalkojensa valiin kovasti vapisten. Kuului Iinnun
ampujain pyssyn pamahdus laheisyydessa. Silloin susi lyyhistyi 
maahan ikaankuin siihen olisi sattunut. Pojat rohkaisivat luon
toansa ja ottivat seipaat kasiinsa. Nain varustettuja mi hen
alkuja ei susi enaa uskaltanut hatyyttaa, vaan hyppasi Rovio"n 
aituukseen. Susi oli ollut takkuirten, laiha, pitkasivuinen ja 
kiiluvasilmainen. 

4. Leevi Krasilnikoff (I lk. 13 v.) ja Eino Kokko (I lk. 13 
· v.) paimensivat lehrrtia heinakuussa 1920 Siikaojan varrella n. 4 

km. Tulemalta. Paimenet pitivat tulta ladon luona. Metsasta tuli 
susi, joka istuutui ojan taakse ja ulvoi pitkaan pieksaen maata 
hannal!aan seka katseli mielien lehmia, jotka olivat tulen luona 
marehtimassa. Lehri1 ~it tulivat levottomiksi. Pojat yrittivat ampua 
sutta omatekoisella pyssy!Hian, kuitenkaan onnistumatta. Sitten 
pojat heittivat viisin kappalein sotilaskivaarin patruunia tuleen, 
itse juosten aina ladon taakse. Susi pakeni pauketta, mutta Ieh
mat juoksivat ympari hannat pystyssa. 
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5. Vasilei Rabina (I lk. 12 v.) naki muitten matkassa olles
saan s'uden juoksevan poikki tien Raimalan ja Tuleman valilla 
talvella 1921. 

6. Mirjami (I lk. 12 v.) ja lmpi Hukkanen (VI lk. 18 v.) 
nakivat kesalla 1921 Syskyjarvella suden mennessaan kauppa
puotiin. 

7. Santeri Sokoloffin (I lk. 13 v.) heratti hanen isansa 
Manssilan kylassa eraana amuna kevattalvella 1920 ikkunasta 
katsomaan, miten susi otti kauppias Roppasen koiran (talossa 
ei ollut minkaanlaista pyssya). Susi kaatoi koiran allensa ja puri 
kurkun poikki. Sitten otti se koiran etujalat leukojensa valiin, 
heitti koiran yli paansa niskansa varaan ja meni niine hyvineen. 

8. Kun julia Sorsa (Ill lk. 14 v.) talvella 1920 ajoi vanhem
piensa kanssa Uudestakylasta Uuksulle, ahdisti susi heidan koi
raansa. Koira hyppasi rekeen ja saatiin susi ainoastaan piiskan 
avulla pysymaan tarpeeksi laitolla. Ampuma-aseita ei ollut 
mukana. 

9. Yrjo Aarnio (Ill lk. 14 v.) · naki kerran talvella v. 1920 
koulumatkallaan sudenajon kirkkojoella. 

10. Nikolai Stepan off (II lk. .1 4 v.) ajoi kyytimiehensa Arvi 
Dorojeffin kanssa talvella 1920 Tulemalta Peramoon. Susi ahdis
teli heidan hevostansa. Sutta peloteltiin piiskalla, mutta ei saatu 
siihen sattumaan. 

11. Maria lahtinen (II Jk. 14 v.) herasi kotonansa Uuksulla 
eraana yona talvella 1920 siihen, etta koira porstuassa kovasti 
haukkui. Mari oli aitinsa kanssa kahden kotona. Katsottiin 
ikkunasta. Susi istui pihalla. Se tuli akkunan aile ja takajaloillaan 
seisten katseli tupaan. Kun koputettiin ikkunaan, poistui susi 
siita. Aamulla oli laavan y.mparys taynna suden jalkia. 

12. Pekka Jonninen (II lk. 14 v.), Nikolai Tuutti (II. 13 v) 
ja Tauno Silvennoinen nakivat talvella 1920 eri paikoissa, miten 
susi tappoi ja vei koiran. 

13. Vihtori Ahponen (II lk. 13 v.), Risto Ahponen (IV lk. 
15 v.), Onni Ahokas (IV lk. 16 v.) seka Nikolai Petro (Ill lk. 
15 v.) olivat kesalla v. 1919 mukana susijahdissa Mantsinsaarella. 
Oli komennettu kustakin talosta niin monta miesta kuin oli leh
mia. Kuljettiin ketjussa tuon 15 km. pitkan · saaren paasta paahan. 
Susi paasi pari kertaa ketjun lapi. Susi ahdistettiin muutamaan 
niemeen. Niemen juureen viritettiin viisi suurta talvinuottaa. 
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Soudettiin niemen karkeen ja Jahdettiin ketju ssa ajamaan sutta 
nuottaan, josta se viimein saatiin. liomma kesti kokonaista 
vttst patvaa. Ajojahdissa ammut'tiin myoskin kolme kettua. 

Kahtena viime talvena ovat jaat olleet yleensa leudommat 
ja susia on liikkunut vahemman. Kun salmilaiset isannat ja 
emannat tulevat puodista ostamaan sukkia ja lankoja, selittavat 
he, jos ken kysyy, miksi he itse eivat villaa kasvata: ,ga', hugat 
revideldih meija lambahat". 

---···---
Pienia tietoja. 

Sepelrastas Tamperella. Viime hutikuun 26 p:na olin kavele
massa Tampereen n. k. Kaupinojanmetsassa ja Pirunvuoren Jahis
tolla. Tarkastellessani kesalintujamme, jotka juuri olivat saapu
neet synnyinseutu ihinsa, kiintyi huomioni eraaseen kokolailla 
etaalla kuusessa istuvaan lintuun, joka oli rakattirastaan suurui
nen ja muodoltaan rastaslintu, mutta si lmaan pisti heti mu sta 
varitys, ja si ivilla nakyi vaha vaaleata varia, kun katsoin kiikari lla. 
Nyt aloin astella lahemmaksi, mutta lintu oli arka, laksi pois 
paikaltansa, lenteli eparoiden jonkun aikaa puiden ylapuolella ja 
lopulta tulia tupsahti eraasen koivuun noin 40 mtr. minusta. Tal 
loin nostin kiikarin silmilleni ja nain tosiaankin oudon linnun; 
ensinnakin nakyi hyvin selvasti kaulan ja rinnan valilla suuri, 
levea, aivan valkea, puolikuunmuotoinen lautuma, mutta muuten 
lintu oli musta, siivilla vaalea. Nain taman seurassa toisenkin 
samankokoisen linnun, mutta sen kokonaisvaritys oli ru skeahko. 
Puoltakaan minuuttia en saanut naita tarkastaa, · silla kohta ne 
olivat tipotiessaan, lentaen metsan katko.ihin. Mitaan aanta en 
kuullut, paitsi si lloin kun olin etaammalla, lienevat ehka huilu 
telleet erehdyttavasti samaan tapaan kuin punasiipirastas, silla 
viimemainittuja oli useampia lahistolla. - Nakemastani paattelen, 
etta linnut olivat Sepelrastaspari, muuttomatkalla Lapin p rill e." 

Yl;'o H. Aatinen. 
Tampereen Kattohuopa- ja paperitehtaan tyomies. 

tlarvlnainen kaupunkivieras. 1) P e Ito v a r i s (Corvus frugi
legus) pesii keskella Porin kaupunkia, Pohjoispu istokadu n 2:n 
(ent, Ahlbergin kahvila, nyk. Rosenlewin talo) pihakoivussa. Koi
vun hoikkaan latvaan mustatakkipari on pesansa rakentanut pari-

1) Myohastynyt uutinen. 
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na kolmena viime viikkona. Nyt lienee pesassa munat. Muuta
mia muitakin pesia nayttaa olevan tekeilla, mutta epatietoista on 
toistaiseksi, tuleeko niista valmista. Peltovariksia nakee kaupun
gissa juuri naihin aikoihin runsaasti. Olisi syyta antaa taman 
nahtavyyden olla rauhassa, se on siksi harvinainen nain ihmis
asunnoilla. Kokemaen jokilaakson seudut ovat muuten Suo
messa melkein ainoat, joissa peltovaris pesii. Nykyaan on suuri 
yhteiskunta Saaren kartanon metsassa, toinen, pieni on Friitalas
sa Ala-Rantalan metsikossa radan varrella, kolmas on myos 
Friitalassa (kaikki Ulvilan pitajaa), neljas, Suomen ehka vanhin 
on Koylionsaaressa, josta se viime kevaana ajettiin pois mante
reelle. Myoskin Vaanin kartanon alueella Kiokaisissa sanotaan 
peltovariksen pesivan, mutta taytta varmuutta ei pesimisesta viela 
ole saatu. Muualla Suomessa peltovaris on pesinyt vain Isossa
Kyrossa, muita varmoja ei tunneta. Mutta se nayttaa olevan 
maassamme lisaantymassa ja levenemassa. - ·· Peltovarikset pesi
vat yhdyskunnittain, joissa voi olla satoja pesia. Tavallisesti 
rakennetaan pesat korkeisiin mantyihin, joiden latvassa vain on 
oksia. Samassa puussa voi olla pesia useampia, 3- 5 kappaletta. 

Vahingollinen lintu peltovaris on, se syo naet siemenviljan 
pelloilta ja kaivelee perunat maasta. Tasta kaivelemisesta, kuten 
tunnettua, nokantyvi kay hoyhenettomaksi vanhemmiten. Saaren, 
Koiviston, ja Koylion kartanoiden -omistajat ja monet muut tie
tavat kertoa suurista vahingoista, joita peltovarikset ovat heidan 
maillaan tehneet. Mutta tokkopa tuon kaupunkiimme uskaltaneen 
parin vahingoista suuriakaan kuulune. 

Myotkin t a v a II in en v a r i s pesii tana kevaana tavallista 
lukuisammin Porin kapungissa. Pesa tahi kaksi on tosin silloin 
talloin aikaisempinakin vuosina huomattu. Nyt on pesia aina
kin 6 tiedossa, naista pari keskella kaupunkia, Pohjois· ja Etela
Puistokadulla. Elainsuojeluksen harrastajat niita karsain silmin 
katsovat, aikovat havittaa pesat, luullen etta varikset pesima
pontoista pikkulintujen munia ja poikasia soisivat. Tuskinpa, 
mutta sen sijaan ne tappavat aamulla varhain kyyhkysen poikia, 
pesista akkunalaudoilta ne pudottavat ne maahan, jossa sitten 
raa'alla tavalla repivat. - N a a k k a pesii Porissa suurin maarin, 
melkein joka talon savupiipuissa. Mutta harakka ei uskalla kau
punkiin muuta kuin talvella, silloinkin suhteellisen harvoin. 

Pori 3. V. 1922. 
E. W. S. 

Havaintoja kaen munimisesta. Englantilainen tiedemies Oeo. 
j. Scholey on tehnyt erinomaisen tarkkoja havaintoja kaen muni
misesta ja poikasten kehityksesta. Ne ovat julaistuna lintutieteel
lisessa aikakauskirjassa ,British Birds" XV, 8, 1922, siv. 180- 186: 
,Another Cuckoo Record". Kesakuun puolivalissa 1919 huomasi 
S. alueelleen ilmestyneen vieraan naaraskaen, joka nahtavasti oli 
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karkoittanut siella aikaisemmin oleskelleen naaraan. Tama oli 
ollut hyvin vaihtelevainen pesien valinnassa; seitsemasta munas ta, 
jotka se v. 1919 oli muninut, se ol i vienyt niittykirvisen, kelta
vasHirakin, keltasirkun ja kai slakertun pesiin , yhden kuhunkin, 
loput 3 pienen kai slakertun (A crocep!Lalus scirpaceus = A. slrepera) 
pesiin. Uusi tulokas-kaki sensijaan pysyi pienelle kaislakertulle 
uskollisena, silla ainoastaan taman pesiin vei se v. 1919- 6, 
1920- 16 ja 1921 - 19 munaansa ! Viimeksimainitut se muni jok
seenkin saannolli sin valiajoin, nim. toukokuun 14, 16, 18, 24, 26 
ja 28:na, kesakuun 2, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 20, 23, 27 ja 29:na, 
heinakuun 4 ja 6:na. Aluksi, toukokuun 26 paivaan muni kaki 
sellaisiin kai slakertun pesiin, joissa oli vasta 2 ensimmaista mu
naa; myohemmin, . kun valinnanvara oli suuri , haki se melkein 
vain sellai sia pes ia, joiden munapesue jo oli taysi (4). Aina se 
heitti puolet pesan munista maahan. Kun kaki oli valmis muni
maan, havisi se ruohikkoon, muutaman metrin (10- 20 jalan) 
pa~ihan valitsemastaan uhripesasta, ja viipyi siella noin 20 minut
tia. Aina sita seuraili joku tahi pari sen koiraista. Koiraat koet
tivat kiinnittaa ,isantalinnun" huomion puoleensa silla aikaa kun 
naaras oli munimispuuhissa, mika aina sattui aikaiseen iltapaivalla. 
Pienen kaislakertun pesassa kesti kaenmunain hautominen 13 
paivaa, joten nuori kaki syntyi aina paivaa aikaisemmin kuin sen 
sisaruspuolet. Nama heittaa kaenpoikanen, ollessaan 36 tum1in 
ikainen, ulos pesasta. 

Scholeyn havainnot ovat mielenkiintoiset ja arvokkaat erino
maisen tarkkuutensa takia. Meilla Suomessa on tehty verrattain 
vahan tamantapaisia huomioita, kaen muniakaan ei erikoi semman 
runsaasti tunneta. Huomiota ansaitsevaa on, etta suomalai sten 
kaenmunien vari on yleensa sininen, muut varit ovat paljoa har
vinaisempia. 

E. W S. 

Osaksi valkean keltasirkun (E. citrinella) tapasin Teuvalla elo
kuun 10 paivana. Seitseman kappaleen parvessa oli yksi, jonka 
kyynarsu lat olivat valkeat, minka linnun Jentaessa hyvin huomasi. 
Sen istuessa muodostui siiville suuri valkea laikka. Vleisvari ja 
erittainkin paa, ... oli hyvin vaalea, miltei vaalean viherianharmaa. 
Usealla muu llakin linnulla kysymyksessa olevassa parvessa oli 
vari hyvin vaalea. 

}. Seppii. 

Punarintasatakieli (E. rubecula) nakyy yleistyvan Etela- Poh
janmaalla, silla kuluneena kesana nain kaksi kappaletta (poikuetta) 
toisen Teuvan pohjois - toi sen etelaosassa. Linnut asustivat 
jokitorman kataja- ja havupuupensastossa. Ennen olen vain ker
ran kuu ll ut mainitun linnun taalla. 

}. Seppti. 
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Harmaapainen tikka (P. can us), naaras, nayttaytyi Teuvalla. 
Mahdollisesti on se ennenkin seudulla asustanut, vaikka se ei ole 
tullut huomatuksi. Lintu oleskeli harvahkossa sekametsassa ta
helta pitajan pohjoisosassa olevaa Harjausnevaa. 

]. Seppa. 

Peukaloinen Kemissa. Tunnettu lintujen ystava, taiteilija 0. 
Wallenius, naki huhtik. 30 p:na peukaloisen (Anortlzura troglody
tes) juoksentelevan aidalla Kemijokisuun rannalla. 

M. E. H. 

Muuttolintujen tulo Ouluun kev. 1922. Ei ollut kevaan saapu
misella naille maille Uina vuonna sellaista kiiretta kuin vuosi 
sitten. Talven valta ali vaikeampi voittaa. Ensimaiset muutto
linnutkin saapuivat niin allen tavalliseen aikaan, paria, kolmea 
viikkoa myohemmin kuin viime vuonna. - Pulmusia (Plectrop/za
nes nivalis) nahtiin ensi kerran kaupungin lahi stolla 5/IV. Kotta
raisia (Sturn us vulgaris) nahtiin 1 0/IV (eraan yht. lyseon oppi
laan ilm. mukaan 2/IV rautatien takana), koiras peipponen (Fringilla 
coe!ebs) saapui 15/IV ja leivonen ( Alauda· arvensis) 17/IV. Sam ana 
paivana nain jo vastarakinkin ( Motacilla alba) (eraan oppil. ilm. 
muk. 14/IV). Hanhia (Anser sp.) lensi kaupungin yli 13/IV. 
Tornihaukka (Falco tiununculus) nahtiin kaupungin pohjoispuo
lella 9/IV ja Kanatiaukka ( Astur palumbarius) 24/IV. Kurkien 
(Orus gnts) juhlallinen kiila halkoi ilmaa kaupuc1gin ytapuolella 
20/IV (27/IV nain 10 kpl. kasittavan parven). KeltavasUirakin 
(Motacilla /lava) nain 18/IV, ensimaisen kivitaskun (Saxicola 
oenanthe) 22/IV ja pensastaskun (Pratincola rubetra) Oritkarissa 
25/IV. Leppalintu (Ruticilla p!zoenicurus) ilmestyi kaupunkiin 21/IV. 
Kuovi (Numenius arquatus) saapui 24/IV (toisia 6/V). Sorsia 
( Anas sp.) ilmoitettiin nahdyn 27/IV. - Rakattirastaita (Turdus 
pilaris) nahtiin rautatien takana 21/IV ja laulurastas (T. musicus) 
tai punasiipirastas (T. iliacus) 3/V. Kirvisia ( Anthus pratensis) 
nahtiin 22/IV. Uunilintuja (Pizylloscopus trochilus) nain ensi ker
ran 14/V Nuottasaaressa, mutta lienevat jo vahan aikaisemmin 
saapuneet. Samana paivana nahtiin myos lokkeja (Larus sp.) 
ja vikloja (Totanus littoreus). Ensimaiset haarap~askyset (Hirun
do rustica) nain 15/V (er. oppil. ilm. mukaan 12/V), Torma
paaskysia (Clivicola riparia) nahtiin myos samana paivana ja 
raystaspaaskysia (Chelidonaria urbica) 16/V. 

Oulussa 17/V. 1922. 
Kaarlo Metstivainio. 

Muuttolintujen saapuminen Kurkijoelle kevaalla 1922. 14 p:na 
huhtikuuta saapui kottarainen; 16 p:na peipponen, kalalokki, kurki 
ja joutsen; 17 p:na leivonen, kuovi, vastarakki ja punarintasakieli; 
18 p:na pulmunen (ehka jo ennemminkin); 22 p:na naaraspeippo
nen ja metsakyyhkynen; 28 p:na t6yht6hyyppa ja valkea vikla; 2 
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p:na toukokuuta pikkukoskelo, kalasaaski ja kaislasirkku; 3 p:na 
rantasipi ja keltavasti; 4 p:na kaki, kaenpiika ja pensastasku; 5 p:na 
leppalintu; 6 p:na harmaakerttu ja haarapaaskynen. 22 ja 28 
p:vain vali ssa huhtikuuta tulivat telkld, sinisorsa ja harmaahanhi. 
- Lintuhavainnot on varmistettu hyvalni kiikarilla ja on n tehty 
Maamiesopiston ymparistossa. Talvehtivia lintuja ovat seuraavat: 
varis, korppi, naakka, kotivarpunen, urpiainen, viheriavarpunen, 
hippiainen, tikli, punatulkku, isotikka, pikkutikka, pal karki, pakas
tiainen homotiainen, harakka, helmipoll o, varpushaukka ja kelta
sirkku. 

V. R. 

Raystaspaaskysen pesassa metsavarpunen (Passer montanus) 
pesinyt. Tama mieles tana outo tapaus sattui kevaaiW 1921 Rytyn 
pysakilla (Sortav. piHija). Raystaspaaskynen pesi runsaasti pysa
ki11a ja edHista ratavahdin talossa olevasta pesasta huomasin pojat 
pudonneiksi maahan. Lahemmin tarkastettuani, nai nkin varpu s
naaraan ja uroksen vuoron peraan pujahtavan pesaan ja ulos, 
iloisesti rakisten. jatin pesan rauhaan. 

Noin kuukauden kuluttua menin jalleen pesalle ja silloin oli 
siina 4 pienta varpuspoikasta. Oudolta tuntuu tapaus, kun viela 
tietaa, etta paikalla on runsaasti halkovarastoja, soveliaita varpus
pesimapaikkoja. Onkohan Uillaista muualla tavattu? 

Daniel}. Pesu. 

Til hi ( Ampelis garrulus) pesinyt Rytyssa? Rytyn sal ossa 
luulen varmuudella sen pesi neen, koskapa tapas in poikueen, 6 kpl. 
18. VII. 1921. Eihan lintu nain aikaiseen eteHUin saavu. 

Daniel }. Pesu. 

Kaksitahkainen ruis (Secale cereal e) . Ollessani janisjahdilla 
Ristijarvella (Sortav. pit.) !Oysin yllamainitun eraan talon pellolta 
kuhilaasta. 

Pahaksi onnettomuudeksi meni se taskussa aivan kappaleiksi. 
Kumpikin tahka oli noin 9 em pitk. 

Kutilon mukaan on Rytyssa tavattu sellaisia, joskaan niihin 
ei ole kiinnitetty sen enempaa huomiota. 

D . ./. P. 

Rukiln lovitahkaisyys on ilmio, johonka maamiestemme, sen 
aiheuttamien vahinkojen vuoksi, pitais i kiinnittaa aivan er ikois
ta huomiota. , Maatalouden" 6:nnessa numerossa kerr taan ko
keista, joita Suomessa on tehty rukiin Iovitahkaisyys- ilmion 
selittamiseksi ja poistamiseksi. 

---···----
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Hirven puolesta. 

Laajenevan ihmisasutuksen tielta haviaa alkuperainen luonto 
pelottavaa vauhtia kaikkialla, myos meidankin maassamme. Tama 
on kuitenkin valttamaton seuraus maailman kehityksesta, vaikka 
tassakin olisi ihmisen arvon mukaista, etta han kohtelisi luontoa 
hellavaroen ja jattaisi siita kappaleita aivan alkuperaiseen asuunsa 
luonnon muistomerkeiksi tuleville sukupolville. 

Usein sentaan ihminen havittaa alkuperaista luontoa aivan 
ilman mitaan todellista syyta, ajattelemattomuudessaan vaan ha
vittaakseen. Moni kasvi ja eHiin on jo ikuisiksi. ajoiksi havinnyt 
pois maapallolta: ihminen on kevytmielisyydessaan ja oman voiton 
pyyteissaan tappanut ne viimeista yksiloa myoten. Mutta mita 
oikeutta on ihmisella ainiaaksi tuhota luonnon mestariteoksia, 
jotka ehka ovat miljoonien vuosien kehityksen tu los. 

Esimerkkina omasta maastamme havitetyista elaimista mai
nittakoon vain villipeura seka hienoturkkinen majava, joka n. 50 
vuotta sitten ammuttiin sukupuuttoon. 

Hirvi, tuo rameisten metsiemme uljas kruunupaa kuningas, 
on nykyaan mita vaarallisimmassa asemassa, aivan haviamaisillaan 
Suomesta. Tiedammehan, miten yleinen se oli viela n. 20 vuotta 
sitten ja tiedamme myos, miten aarettoman harvinainen se on 
nykyaan. Miksi hirvi katoaa Suomesta, vaikka se on rauhoitettu 
isoimman ajan vuotta? Laillinen metsastys ei hirvea havita, vaan 
hapeallinen sa I a-am m u n t a, jota lukuisat salakytat harjoittavat, 
henkilot, joille lain pyhyys on arvoton. Miksi hirvea metsastetaan? 
Voitonhimosta ja metsastyshalusta. Onhan sen nahka ja liha 
arvokasta ja tekeehan se lisaksi viljelysmaille vahinkoa, sanotaan. 
Se pieni vahinko, jonka . hirvi joskus vi ljelysmaille aikaansaa, on 
varsin mitatonta, ja korvaahan valtio sen arvion mukaan. Hirven 
sala-ammunta on selvaa Jaista piittaamattomuutta, jota ei voi kyllin 
ankarasti arvostella. Se on rikos koko maatamme ja kansaamme, 
sen lakia ja hyvia tapoja kohtaan. Miten ankarasti tulevat suku
polvet meita arvostelevatkaan, ellemme saa hirvea pelastetuksi. 

Viela tama onneksi voidaan tehda, jos heti rivakasti toimiin 
ryhdytaan. 

Suojeluskuntalaiset, jotka ovat maamme ja lakiemme us
kolliset, vapaaehtoiset vartijat, ottakoot koko luonnonsuojeluksen 
ja erikoisesti hirven suojelemisen omaksi asiakseen ja pelastakoot 
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maamme kunnian. jokainen sk:lainen, joka rehellisesti tahtoo 
isanmaatansa palvella, pitakoon kunnia-asianaan, ettei yhtaan hirvea 
hanen paikkakunnallaan salametsastyksen kautta tuhota. Kaikki 
sellaiseen rikokseen syylliset saatettakoon rikoksestaan karsimaan 
lain maaraama ankarin rangaistus, vankeuttakin, jos voidaan todeta 
ammunnassa elainraakkaysta tapahtuneen. Asiaa koskeva laki
pykala, R. L. 43 Juku, 5 §, kuuluu seuraavasti: ,Joka on elainta . 
kohtaan osoittanut julmuutta, olkoonpa rikos tahallinen taikka 
torkeasta tuottamuksesta aiheutunut, rangaistakoon enintaan 500 
markan sakolla tahi vankeudella korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi." 

Maamme tukkiyhtiot, jotka omistavat isoja osia maamme 
metsapint~-alasta, voivat sangen tehokkaalla tavalla huolehtia 
alueillaan hirven sailyttamisesta. 

Kansanopistot, kaikki maatalouskoulut, kansakoulut 
seka o p pi k o u lu t teroittakoot asian tarkeytta laajoille oppilas
piireilleen. 

Luonnonystavat ja metsastysseurat eri osissa maatamme 
tuntevat hyvin hirven hadanalaisen aseman ja ovat tietysti valmiit 
pitamaan hirven puolta. 

Sanomalehdet voivat vaikuttaa mahtavasti yleiseen mieli
piteeseen. 

Kuopion Luonnon Vstavain Yhdistys toivoo talla kiertokir
jeellaan jokaisen suojeluskuntalaisen, metsastysseuran, tukkiyhtion, 
kansanopiston, luonnonystavan ja jokaisen kansalaisen, jolle isan
maa ja luonto on rakas, sydammelleen ottavan taman vakavan 
tilanteen, jossa metsiemme uhkein sarvipaa elain, hirvi, on. Ai
noastaan pikaiset toimenpiteet ja tarmokas toiminta voivat pelas
taa kunniamme ja tuottaa tuleville sukupolville ilon nayttaa 
maailmalle, miten Suomi on metsissaan voinut sailyttaa uljaan 
hirven. 

Kuopion Luonnon Vstav~iin Vhdistys. 

---·· 
K i r j allis u u tta. 

Uunio Saalas: Nuoren !tyiinteistieteilijdn opas. Toinet1, uudistettu pai
nos. - Etevan tiedemiehen laatima hyonteistutkimuksen ldisikirja on tar
koitettu ennen kaikkea nuorill e opiskellijoille, mutta soveltu.u se pemsteelli-
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suutensa ja tieteellisen patevyytensa vuoksi l<okeneemmankin Juonnontutkijan 
kaytettavaksi. - Hinta 12 mk. - Kuuluu Tieto ja taito sarjaan (n:o XVII). 

jussi Seppd: Lintujen iiiiuet. - Hartaan luonnontutkijan uusi teas joh
taa Jukijansa oudoille, mutta si ta viehattavammille aloi lle. Lintujen Jaulua 
ja kutsuaania ei meilla ennen ole nain perusteellisesti kasitelty. - Teoksesta 
on pari tieteellista asiantuntijaa antanut mita parhaan Jausunnon huomaut
taen ennen l<aikkea havaintojen omaperaisyydesta ja tarkkuudesta, mika on 
paikoin johtanut aivan uusiin tuloksiin ta lla varsin vahan viljellylla, mutta 
erikoisen mielenkiintoisella luonnontutkimuksen alalia. Kirjan esitystapa on 
vilkasta ja eloisaa, ja teksWi. elavoiWia tekijan laatima runsas kuvitus. - Hinta 
20: - . Naiden kirjain kustantaja on Werner Soderstrom Osakeyhtili. 

Jiimejelt H., Untersuchungen tiber die fische und ihre Nahrung im 
Tuusulasee. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 52, N:o 1, 1921. 
160 siv., 5 kuvaa, 5 karttaa, 18 diagrammia ja 29+ IX taulukkoa. Yliopistol
linen vaitoskirja. 

Meidan aikanamme pyrkivat luonnonti eteet yha enemman palvelemaan 
kayUinnollista eHi.maa :;elvittelema!Hi kysymyksiii, jotka ovat perustana tarkoi· 
tuksenmukaisemmalle ja taloudellisemmalle elinkeinoeliimalle. Meillakin 
ovat tasta esimerkkeina monet maataloustieteelliset, metsatieteelliset ja tekni l
liset tutkimukset. Luonnontieteiden sovelluttaminen kalataloudellisia perus
kysymyksia palvelemaan on uusi, oikeastaan vasta viime vuosisadan lopulta 
polveutuva ajatus, joka Suomessa vasta viimeisina vuosikymmenina on paas
syt alkuun ja seloste ttavassamme teoksessa ensi kerran esiintyy yliopistolli
sena vaitoskirjana. Tekija esittaa siina eraan etelasuomalaisen pikkujarven 
kokoonpanon ja elamansuhteet nahtyina monipuolista jarven luononsuhteiden 
muodostamaa taustaa vastaan. 

Teoksen alkuosassa (,jarven kuvaus ja bonitoiminen") on ensin maan· 
tieteellinen esitys Tuusulanjarven asemasta, ymparist6ista, vesiyhteydesHi, 
koosta, syvyyssuhteista seka veden fysiikasta ja kemiasta. Sitten seuraa kar
talla varustettu kuvaus jarven kasvillisuudesta, jonka jalkeen tekija siirtyy 
tutkimuksiensa ensimmaiseen varsinaiseen aluepiiriin, jarven pohjalietteen ja 
Uiman mukaisesti sopeutuvan pohjaelaimiston selostamiseen. Naita tutki
muksia varten on jiirvessa toimitettu 309 pohjaharausta, oteHu 65 asemalta 
kvantitatiivisia pohjaniiytteitii n. s. Ekmanin koneella seka tutkittu pohjaliete
l<erroksia n. s. Naumannin profiililuodilla. Taman jalkeen tehdaan tarkasti 
selkoa pohjanlaadusta eri osissa jarvea ruotsalaisen Hampus von Postin 
tutkimuksiin perustuen ja Naumannin tutkimustapaa kayttiien ja tullaan siihen 
tulokseen, etta Tuusulanjarven vallitseva eloperainen hienoliete, on n. s. 
Iiejua (gyttja). ' 

Lyhyen katsauksen jalkeen jarven kasvillisuusvyohykkeen elairnistoon ja 
planktoniin tekija siirtyy tarkemmin tutkimiinsa vapaan veden pohja-alueen 
elaimiin. Pohjaelaimisto nayttaa olevan runsaampi toisi lla pohjanlaaduilla 
kuin toisilla, viihtyvan erittiiin yksilorunsaana siella, missa pohjaliete on 
orgaanisista ravintoaineista rikkainta, mutta kaikkein rikkaimpana siella, 
missa navettain, talvitien y. m. vaikutuksesta pohja on ikaiinkuin lannoitettua. 
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Tammoisia paikkoja harrastavat varsinkin n. s. likavesimuodot I. saprobiot 
(Tubificidae, Chironomidae, Bithynia, Valvata, Splzaerium, Pisidium) kun 
taas toiset (Unio, Anodonta) pitavat vahemman hoystetysti"i pohjasta. Vertailu 
toisten jarvien kanssa osoittaa, etta Tuusulanjarvi Iiejupohjaisuudestaan 
huolimatta on verraten pohjaelainkoyha (1.7 yksil. 5 dm 2, Pyhajarvessii T. I. 
20.4). 

Kirjan toisessa osassa kasitellaiin sitten varsinaisesti Tuusulanjarven 
kaloja, ·joita siina on 14 lajia. Yksityiskohtaisesti tehdaan sellwa eri kalalajien 
ravinnosta ja kasvusta, vertailemalla Tuusulanjarven suhteita tekijiin tiissa , 
ensi kerran julkaisemiin Pyhajiirven (T. 1.) ja Puruveden Sorvaslahden tutki
musainehistoihin sekii 111uiden tutkijain tuloksiin. lisaksi kiisitellaan kalalajien 
esiintymista, kutua, sukupuolien valisHi Jukusuhteita, loisia y. 111. - Tutki-
111uksista kay selvtlle, etta usei111met Tuusulanjarven kalat elavat h. s. hiiHi
ravinnolla ja kasvu on sen mukaan huono, 111ika on yhteydessa jarven 
pohjaeHiimiston niukkuuden kanssa. Vertailevat tutkimukset kuitenkin osoit
tavat, ettei jarven yleisen ravintokoyhyyden ja kalojen huonon kasvun valiiHi 
ole suoranaista korrelatiota, vaan ettii kalojen kasvu pikemminkin on yhtey
dessa niiden mieliravinnon runsauden kanssa. Tamakaan ei yksin selita 
kalojen kasvusuhteita, vaan vaikuttavat siihen kutupaikkojen sopivaisuus, 
pyynnin voimaperiiisyys y. 111. suhteet. Tasta ovat Tuusulanjiirvessiikin 
todistuksena hauki ja lntha, joilla petokaloina on kyllii ravintoa saatavana 
sekii salakka, jolla ei plankton- ja ilmaravinnon sy6jana ole 111itaan ravinnosta
kilpailijoita ja jotka slita syysta kasvavat kohtalaisesti, vieliipii hyvinldn. -
Lopuksi annetaan kirjassa edeWiva ede~Hi selosteltuihin tutkimustuloksiin 
perustuva kalastuksen hoitosuunnitelma Tuusulanjarvea varten. 

!(.]. v. --···--
Kokouksia. 

Suomalaisen Eliiin- ja Kasvitietee11isen Seuran Vanaman kokous 
28. IV. 1922. Dos. K. Link o I a piti esitelmiin rikkaruohojen ja ruderaatti
kasvien talvehtimisesta Helsingin seuduilla. Havainnot koskevat n. 125 lajia, 
jotka talvehtimissuhteittensa mukaan voidaan jakaa usea111paan eri ryhmaan. 
Erikoisen mielenldintoisen ryhman muodostavat Jajit, jotka kykeneviit talvehti
maan kaikilla mahdollisilla asteilla aina pikku taimista kukkiviin yksiloihin 
saakl<a. Naita l<asveja, jotka lmkkivina tai ainakin nupullisina voivat sailya 
talven yli jatkaen kulddmistaan lumien Hihdettya, on kokonaista 23; verraten 
yleisesti kukkimistilassa talven yli sailyvia on kuitenkin vain 16. NaiUi ovat 
yleinen taskuheina, peipit, vesiheina, pelto-orvokld, lutukka, ukonnauris, kyla
nurmikka, peltovilla, haarikko y. m. Kulunut piika talvi on kuitenkin ollut 
useille naisHi rikkaruohoista varsin tuhoisa, havittaen eralit lajit kokonaan ja 
tuhoten useista muista ainakin kukkaosat. Talven 1920- 21 aikana rikka
ruohosto sensijaan sailyi harvinaisen hyvin, melkein sa111aan tapaan kuin 
kirjallisuudessa 111ainitaan Keski- ja Etelii-Ruotsista. - Esittiija ilmoitti painet
tavaksi pari kolme pienempaa tutkinmsta. 
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Maist. V. Krohn esitti 3 Norjasta IOyUimaansa naytetta, jotka havain
nollisella tavalla osoittivat, mitten Chara-levastii vahitellen syntyy kalliota. -
Maist. K. ]. V a II e jiitti seuran arkistoon kokoelman fenologisia havaintoja 
seka keraamiaan kansanomaisia kasvinimia eri osista maata. - Luettiin maist. 
M. ]. K o t i 1 a is en stipendikertomus kasvitieteellisisHi tutkimuksistaan 
Kaavin ja Juuan pitajissa. · Maisteri V. K o r v en k on t i o ilmoitti painetta
viksi. ,Mikroskopische Untersuchungen iiber Negerincisiven" ja ,Ober die 
ostlichen Elemente in der finnHindischen Saugetierfclllna" Sika toht. v. Au e r: 
,Phragmites communis auf Mooren in Kuusamo und Kuolajarvi." Puheen· 
johtaja kehoitti vanamolaisia kesan aikana ottamaan talteen sarojen nokisie
nia seldi. tekemaan niista muistiinpanoja. 

Myonnettiin seuraavat matka-apurahat: Yliopp. N. Kaner v a II e perhos
bionomisia tutldmuksia varten alwenanmaalla 500 mk, yliopp. I. Hide n'i II e 
kasvitiet. tutkimuksia varten Karjalan kannaksella 500 seka suomalaisten 
kasvinimien keruuta varten 300, maist. E. Me r i k a IIi o I I e linnuston tutki
mista varten Petsamon alueclla 700 seka eHiinnimien kedi.iimistii varten 300, 
mai st. P. S u h o s e I I e Karttulan kasviston selvittelya varten 400, yliopp. 
H. R o iva { s e II e kasvitiet. tutkimuksia varten Pohjois-Savossa 200 seka 
kasvinimien keraamista varten 300, yliopp. A. ]. H u us k o s e 11 e kasvien 
keriiamista varlen Pohjois-Hiimeessa 200 seka kasvinimien keraamist~ varten 
300, 1eht. A. A. Par v e I a I I e vi lj elyskasvien historiaa koskevien tietojen 
kediamista varten Pohjanmaalla 500 ja yliopp. A. U I vise 11 e Kotkan 
seudun kasviston tutkimista varten 300. Yhteensa myonnettiin siis matkaa
apurahoja Smk. 4,500: -- . 

PiHitettin lahjoiHaa osa seuran kirjastoa Turun Suomalaiselle Yliopistolle. 

Toimitukselle Uihetettya kirjallisuutta. 
Werner Soderstrom Oy. 
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lau1usta ja kutsuiianista teldjan kuvittamana siv. 243. 1922. · 
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Hiinen 5- 9; Metsat<~loudellinen aikakauskirja 3- 6; Nuori Voima 8- 18; Nuor
ten toveri 5- 9; Puutarha 4- 9; Pyrkija 4; Suomen kalastuslehti 2-3; Tapia 
4- 7; Tiede ja Eliimii 20 - 22. 
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Lunni (Fratercula arctica L.), Heinasaarien 
asukas. 

K. E. Kivirikko. 

lso- ja Pieni Heinasaari sijaitsevat Petsamon vuonon ed ustalla 
HUimeressa ja kuuluvat nykyaan Suomen valtiolliseen alueeseen. 
Luonnontieteellinen Suomi ulottui kyWi sinne saakka jo ennen
kin, mutta ani harva meikalainen 
tutkija Venajan vallan aikana 
sinne eksyi, harvoin saarista 
kuuli puhuttavankaah. Nyt ovat 
Heinasaaret monen matkailijan 
paamaara, monen lintutieteilijan 
unelmoima maa. 

Saarten satumaisen rik
kaasta lintumaailmasta herattaa 
lokkien ja raiskien ohella suu
rinta lluomiota ja mielenkiin
toa lunni (Fratercula arctica L), 
aito jaameren saari ston asu
kas. Se tosin pesii paikotellen 
etelampanakin: Normandian 
saat· illa, Scilly-saarilla, Lansi
Norjassa jopa Etela-Ruotsis
sakin (Bohuslanin edustall a), 
mutta varsin lukuisasti Koil- Petsamon lunnej a. 

li s-Amerikassa, Gronlannissa, Huippuvuorilla, Novaja Semljassa, 
Lansi-Siperiassa, Ruijassa, lslannissa, farsaarilla ja Skottlan
ni ssa. Mutta kukapa olisi osanut arvata, etta Suomen val-
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tiolli sella alueella tultaisiin nakemaan naita lintuja tuhan
sittain. - Koulujen kokoelmissa ei lunnia nae - ehka jos
sain. Eksyihan niita kerran, joulukuussa 1902, kovan koillistuulen 
ajamina Pohjan kiislan seurassa Lapin sisaosiin , jossa matka
miehet . niita nakivat sadottain kuolleina tai henkitoreissaan jaalla 
ja hangilla. Olipa niita eksynyt elelammaks ikin, aina Ii salmelle 
saakka. Mutta harva niista lienee joutunut talteen, kukapa Lapin 
kavija niista olisi valittanyt. Kun askettain olen tayttanyt kaksi 
kaunista lunnin nahkaa, jotka poikani Kaarlo toi tullessaan 
Heinasaarille tekemaltaan keraysmatkaltaan, ja koska useimmille 
Luonnon Vstavan lukijoille lunni ja sen elintavat lienevat jotenkin 

vahan tunnetut, kerrottakoon mita 
silminnakijat ti eUivat tasta Iinnusta ja 
sen elintavoista. 

Siella missa tuoksuttoman saunion 
(Matricaria inodora ) valkeat mykerot 
muodostavat kauas nakyvia laikkoja, 
tietaa varmasti loyUivassa lunnin pe
sia. Ne eivat ole kasvien suojassa maan
pinnalla, kuten muiden lintujen, vaan 
syvalla maan sisaan johtavan kayta
van perukassa. Kuohkea maa on taynna 

Petsa mon lunn eja. suppilomaisia reikia, jotka johtavat 
metrin jopa kahdenkin m. syvalle maan sisaan, ja aukon suulla 
on multaa ja kivia aika laja. Kun kurki staa ·rei a sUi stsaan, ei 
sielta pimennosta nae· yhtaan mitaan, silla kaytava on usein 
mutkikas, jonkun kiven aile ulottuva. Hairitsemisesta heraa mu
naansa hautova lintu kuitenkin; ensin kuuluu hi ljaista kaakatusta 
maan uumenista, kohta sen erottaa selvemmin, ja reian suulle 
nousee soma mustaselkainen ja valkeavatsainen lintu niin puh
taana ja kiiiUivana, kuin tuli si se kylvysta eika syopalaisten saas
tuttamasta maan raosta. Kuin kaapio mustassa fraki ssa, valkeas
sa vastissa, punaisissa kengissa ja mu stassa kaulahuivi ssa se 
siina seisoo ihmeissaan eika nayta kasittavan mista on kysymys. 
Outoa ilmetta li saavat suuresti pienet ru skeat silmat, joita hehku
van punaiset Iuomet reunu stavat. Lisaks i on ylaluomessa sini
harmaa, kolmikulmainen kilpi, jonka suippi karki sarven tavoin 
ulkon ~e, alaluomessa toinen samanvarinen, vaakasuora levy. Koko 
naarna on vaaleanharmaa, suupieli sta alaspain vahan tummempi, 
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ja kaulaa ymp~iroi parin em. levea musta sepel. Koko muu 
hoyhenys on, valkeata vatsapuolta lukuunottamatta, musta. Nokka 
on muodottoman iso, jossain maarin papukaijan nokkaa muistut
tava, mutta sivultapain kiilaksi liti stynyt. Tassa kuvatulla koiras
linnulla on nokka otsasta karkeen mitaten 5 em. pitka, 49 mm. 
korkea, mutta tyvesta ainoastaan 8 mm. paksu. Nokan yla- ja 
alareuna ovat aivan teravat, melkein leikkaavat. Varikin on omi
tuinen: karkipuoli on helakan punainen, tyviosa siniharmaa; siUi
paitsi on siina kaarevia poikkiuurteita, joiden valiset harjat ovat 

Lunni-yhteiskunta Sci lly-saa rill a. Mu stat kuopat pesaaukkoja. 

kauniin keltaisia. Ylaleuan tyvessa on molemmilla kuvatuilla lin
nui lla aivan hoyhenyksen rajalla n. 3 mm. levyinen valkea, kupera
pintainen vanne, joka toisella yksilolla (naaraksella) helposti 
irtautuu. Se on il meisesti orvaskeden kovettuma, taynna pienia 
arpia, joista hoyhenet ovat irtautuneet. Vanteen alia on uu si 
nahka pi en ine hoyhenineen. Pyrsto on a ivan lyhyt, tuskin siiven
karkia ulompana. Koivet uimarapyloineen ovat lakkapunaiset, 
jotenkin ruumiin peralla. Pystyasennossa se aukk nsa suulla 
istuu, ei kuitenkaan nilkkoihinsa nojaten , kuten ruokki, rupeaa 
siistimaan itse~ian ja kurnuttaa heikosti kuin sammakko orr orr. 
Sitten se pyorayttaa ympari ja tepastelee aukkoonsa tq,kaisin sen 
enempaa hairitsijastaan valittamatta. 
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Aseina vaivalloisessa kaivamistyossa kayttaa lunni seka nok
kaansa etta jalkojansa. Kasvien juuret ovat suurena haittana, 
joskus tulee vastaan isompi kivi, mutta alotettua tyota ei sovi 
jattaa sikseen, silla kevat jo lahestyy, munakin on munittava ja 
haudottava, poikasta kasvatettava. Siksi lunni onkin niin ahke
rassa tyon touhussa, etta se ei muusta maailmasta valita mitaan, 
ei huomaa, vaikkapa sen kateensakin ottaisi. Pesakoloonsa se 
kiskoo juuria, korsia, levia ja muuta roskaa, mutta varsinaista 
pesaa eivat lunnit osaa rakentaa. Vksi ainoa muna on karkea- ja 
vahvakuorinen, kellanvalkea ja linnun kokoori verraten tavattoman 
iso. Se on ankan munaa isompi, vaikka lintu itse on tavin kokoi
nen. Viisi viikkoa molemmat sukupuolet hautovat tuota jattilais
munaa.nsa,· mutta vasta sitten kun harmaa poikanen on syntynyt, 
alkaa tyo ja touhu oikein todenperaa. Poikanen kasvaa hitaasti 
ja tarvitsee paljon kaloja ruuaksensa. Ainoastaan hyvin kovalla 
tuulella ja rankkasateella veUiytyvat linnut koloonsa, muul loin ne 
kalastelevat yot ja paivat, ainoastaan keskiyon aikana ne hetkeksi 
levahtavat. 

Vaikka lunnit ovat yleensa hyvin riitaisia, tuntevat ne hel
lyytta ja saalia toistensa munia ja poikasia kohtaan. jos jonkun 
onnettomuuden kautta poikanen on vanhempansa kadottanut, 
hoitelevat toiset sita yhta hellasti kuin omaansa kantaen sille tuu
lenkaloja ja haileja ruuaksi. Pesa on usein kaukana rannasta, 
mutta lunni on erinomainen lentaja, jolle matkan pituus ei paljoa 
merkitse. 

Vahan matkaa siita aukosta, johon kertomamme lunni katosi, 
on toinen reika, jonka edustalla lintu levottomasti tepastelee paa· 
Uinsa kaannellen oikealle ja vasemmalle ilmeisesti jotakin odotel
len. Ja rantajyrkanteella istuu ja haarii koko joukko lunneja, jotka 
siistivat hoyheniaan, nokkasevat toisiaan, kurnuttavat ja kaantavat 
l<:>puksi kaikki valkeat vatsapuolensa merelle pain. Sieltapa on 
tulossa lunni, jonka suupielista riippuu omituisia su ikaleita. Siina 
se nyt hiljaa penkereella arkaillen astelee muitten kadehtimana, 
kantaen hopeanhohtoista saalistansa, - pitkia, lyijykynan vahvuisia 
tuulenkaloja (Ammodytes), jotka se somasti on jarjestanyt kah
deksi, viiksia muistuttavaksi kimpuksi. Lintu ali naarasta vahan 
kookkaampi koiras, joka toi poikaselleen ruokaa. Saalista etsies
saan se oli loytanyt tuulenkaloja aika parven, ja taajaan sukeltaen 
siepannut· yhden kerrallaan. Uiden se saaliinsa jarjesti venyviin 
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suupieliinsa, joita punainen kasnanahka ymparoi. Ja kun niita 
oli 4 tai paraimmassa tapauksessa 5 tai 6 kummassakin suupie
lessa, paat suu ssa, pyrstopuoli ulkona, katsoi se paraaksi Jahtea 
kotiin. Nyt tuli naaraan vuoro koettaa onneansa. Se levitti 
pienet siipensa, oikaisi punaiset jalkansa suoraan taaksepain 
haralle ja katosi pois sumuiselle merelle. 

Mutta aina ei lunni saa rauhassa saali stansa kuletella. Heina
saarilla pesii seka merilokki etta suippopyrstOinen raiska, jotka 
eivat paljoa haikaile, vaan iskevat lunniparkaa vahvalla nokal 
lansa siksi kunnes se on rosvoille saalin sa luovuttanut tai pahim
massa tapauksessa sen suustansa oksentanut. ja ell ei se hyvalla 
suostu saalistansa luovuttamaan, saa se hengellansa maksaa uppi
niskaisuutensa. Siksipa pelkaa lunni noita pitkasiipisia lintuja 
pahemmin kuin mitaan muuta olentoa. Arasti paatan sa kaannellen 
se kaloja poikaselleen kulettaa, ja vasta pesansa aukolla se tun
tee olevansa turvassa. 

Heinasaarten rannat eivat jaady talvellakaan, meri tarjoaa 
kalaa run saasti milloin tahan sa, eika linnuilla nain ollen ole pahaa 
kiiretta taalta pois. Mutta pitka talvinen yo ajaa kuitenkin useim
mat Pohjolan asukkaat etelammaksi, ei kuitenkaan pitemmalle 
kuin Brittein saarten rannoille, missa niita pyydetaan . suurin 
joukoin syotaviksi. 

--···-··-
Kahlaajien y. n1. lintujen syysmuuttoa tarkasta

massa Yyterin rannikolla. 

E. W. Suoma!ainen. 

Vyteri (Vttero) on se suuri niemimaa, joka Porin kohdalta 
pistaa n. 20 km:n pituisena Iuodetta kohti mereen. Niemimaan 
pohjoisranta on kokemaenjoen reunaama, tulvaniittya, lepikkoa 
ja valtavia ruovikoita (,Savia") kasvavaa. Luoteiskolkassa on 
Mantyluoto. Etela- ja lounaispuolelta reunustaa niemimaata Ievea, 
hietainen Preiviikin ranta, jonka leveys matalanveden aikaan 
paikoitellen on Hihes 3/4 km. Hietarantaa on n. 4- 5 km:n pituu
delta: Herranpaivainluodosta Ulkonokkaan asti. Mantereelle pain 
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on tuuli ajanut hiedan komeiksi, 12-14 metria korkeiksi sar
kiksi, jotka hiljalleen kulkevat · koillista kohti, hautaavat aileen ja 
tappavat niilla kasvavat lepat (Alnus incana) ja mannyt. N. 150 
vuotta vanhoissa kartoissa ei hietasarkki~i ole olemassakaaan 
enempaa kuin askenmainittua rantatasankoakaan, joten ne ovat 
kohonneet meresta ja syntyneet myohemmin. 

Syksyin kevain on talla matalalla, osaksi hyvin kostealla 
rantaayraalla vilkas muuttolintuelama. Varsinkin Ulkonokan puo
lella, etelassa, siina missa ranta on laakein, viivahtaa vuosittain 
valtavat maarat kaikenlaisia kahlaajia, vesilintuja y. m. Erityisesti 
tana syksyna 1922 niita oli hyvin runsaasti. Paha ky!Hi en paas
syt Yyterissa kaymaan ollenkaan elokuussa, vaan vasta syys-

- kuussa ja lokakuun alussa. Silloin muuttivat vain nuoret kah
laajat, vanhemmat olivat menneet jo aikaisemmin. Seuraavassa 
Iuettelen kaikki linnut, joita kunakin paivana nahtiin. Osaksi 
havainnot ovat maist. P. Y I o sen, joka asiasta huvitettuna oli 
kaikilla retkilla mukana. 

3. IX. Kauniinpuoleinen saa, vaihdellen heikko E- SE-tuuli. 
Suo s i r ria is i a (Tringa a!pina L.) useita pienempia ja suu

rempia parvia, lintuja yhteensa ehka 300- 350 kpl. Kovasti ke
syja, mutta levottomia. Kayvat paljon vedessakin, eroten siten 
sukulaisistaan k an gas sir ria is i s t a (Tr. temminckii Leis!.), 
joita on joukossa n. 50- 60 kpl., ja jotka pysyttelevat kuiyalla. 

Pit k an o k k as i r ria i 11 e 11 (Tringa subarquata Oi.ild.). Tata 
harvinaista kahlaajaa huomasin 3 yksiloa, joista toisen ammuin 
(Porin kotiseutuyhd. kok.). 

Liro (Totanus g!areo!a L.). Useita yksi11aisia, paaasiallisesti 
ohilentavia lintuja huomataan. 

Suo k u 1 a in e 11 (Pavonce!la ppgnax L.). Vksi suuri parvi, 
jossa arviolta on 11. 120 lintua, ilmestyy yhtakkia eteeni pienen 
lahdelman rannalle, jossa kahlailevat saariaan myoten veteen. 
Siina sitte11 siipiaan rapytellen ahkerasti itseaan pu hdistelevat. 

Pun a k u o vi (Limosa lapponica L.). 3 yksiloa huomataan ja 
kaikki tulevat ammutuiksi. Ne ovat nuoria lintuja, 2 urosta ja 1 
naaras (Punakuovi on kerran aikaisemmin, IX 1881 ammuttu 
melkein samoissa seuduissa). 

Kurmitsoja huomattiin nelja lajia: t y II e j a (Charadrius 
hiaticu!a L.) hajanaisin parvin n. 50- 60 kpl., pi k k u k u r mit soja 
(Ch. dubius curonicus Om.) muutamia yksityisia (se pesii, tosin 
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vain 2- 3 paria Vyterin hietikolla), tun t uri k u r mit so ja (Ch. 
apricarius L.) ohimennen muutamia, rant a k u r mit soja (Squafa
ro!a helvetica L.) 3 kpl. Molemmat viimeksimainitut olivat hyvin 
arkoja. Rantakurmitsat johtivat suurta suosirriaislaumaa, joka 
kurmitsojen varoittamana laksi jo kaukaa len toon. 

Muita lintuja huomattii11 talla retkella m. m. pie n i a k i I j u
h a 11 h i a (Anser erpthropus L.), parvi, jossa 38 kpl. Kuulimme 
11iita olleen jo aikaisemminkin ja paljon run saammin, mutta nah
tavasti suurin osa jo oli muuttanut. 

S i 11 i so r s i a (Anas boschas L.) oli meressa tavattomasti, 
ehka 2000 kpl., samoin j o u his or s i a (Anas acuta L.), mutta 
vahemman. - Rantahiedalta loysin kaksi aivan vastasyotya kilju
hanh ea, selkalokin, kaksi telkkaa ja sinisorsan j a~innokse t. Myo
hemmin nahtiin seudu lla kana h auk k a, jote11 se lienee ollut 
pahantekija. Myoskin kaksi k or p pi a nahtiin; ne ovat nahta
vasti seudun vakinaisia asukkaita, silla ne esiintyivat saal1nolli
sesti joka kerralla. Kuulimme, etta juhannuksen aikaan olivat 
metsanleimaajat loytaneet Ulkonokan metsikosta korpin pesan, 
jossa oli silloin puolikasvuiset poikaset. 

10. IX. Edellisella retkella tavattuja lintuja huomattiin nytkin, 
mutta osaksi paljoa vahemman. s u 0 s ir ria is i a nain korkein
taan 100 kpl., k an gas s ir ria is i a vain muutaman (5- 6), 
s u o k u I a i s i a vain 2, t y II e j a useita ja p i k k u k u r 111 it s o j a 
muutamia. Uusia lajeja olivat 1 kpl. pi k k u s i r ria i 11 e 11 (Tringa 
minuta Leis!.), joka suosirriaisparvessa huolettornana juoksenteli, 
ja rant as i r ria i se t (Tringa canutus L.), jotka (u seita) nii nikaan 
olivat suosirriaisparvessa, arkoina sita johtamassa. Kumpaistakaan 
lajia en saan ut ammutuksi. Ne ovat kylla jo aikaisemminkin tava
tut alueella, rantasir'riainen syk.s. 1881. -- Muista linnuista al1-
saitsee mainita 120 kpl. kiljuhanhia, jotka kolmena komeana 
parve11a aikoivat laskeutua rantaayraalle, mutta huomatessaan 
ihmisia pakenivat pois. E11simmaiset muuttavat 11iittykirviset 
(Anthus pratensis L.) huomatt iin. Sorsia paljoa vahemma11 kuin 
edellise!Hi kerralla. Muutamia s e I k a I o k k e j a (Larus fuscus L.) 
nahtiin, mutta t i ir a t olivat jo edelli sellaki11 kerralla havinneet. 
Lisattakoon, etta merelta kuului allien huutoa ja etta ulkomeren 
partaalla olevalta Hylkiriuta11 luodolta ammuttiin merimets 
(Phalacrocorax carbo L.). Niita ol i ollut 2 kpl. 

16 ja 17. IX. Suo s ir ria i s i a edelleen ru11 saasti 200- 250 
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kpl., ja naiden joukossa useita pi k k u sir ria is i a, . joita 3 am
muttiin (Yiiop. museo ja Porin kotiseutuyhdistyksen kokoelmat). 
Rant a k u r m its o j a (Squataro/a helvetica L.) huomattiin ens in 
3 yks., sitten 25 kpl., edelliset suosirriaisparvea johtamassa, jal
kimmaiset omassa parvessaan. Ne olivat sangen valppaita, Hiksi
vat jo 70- 80 m:n paasta lentoon. Hauska parvi, nopea ja vilkas
liikkeinen. Linnut valahtavat auringossa melkein valkoisina, 
mustat kainalohoyhenet nakyvat selvasti. Yksi ainoa, lihava (paino 
180 gr.) yksilo sa:ttiin (Perin kotis. kokoelmat). T y II e j a huo
mattiin hyvin vahan, pi k k u k u r mit soja ei ollenkaan. Ha11hia 
ei nahty enaa ainoatakaa11, ei edes niiden· tavallisia suuria jalkialdian 
hiekassa nakynyt. Sorsia samoi11 · oli hyvin vahan. Rantahiedalla 
ka11ahaukan juuri repima j o u hi so r sa (Anas acuta L.). K i r vis i a 
jo ru11saasti muuttomatkalla, samoi11 rays t asp a ask y s i a ja 
v a s t a r a k k e j a. 

Talla retkella tapasin (1 kpl.) luullakseni 11ain kaukana lta
meresta tu11temattoman katkaravun , Pa/aemon Fabricii H. Rtk. 
Kahdella edellisella retkella olimme niinikaan tehneet mielen
kiintoisen lOyd on: k or v am e d u soja (Aurelia aurita au ct.} saatiin 
talteen 5 kpl. Naista oli suurin 68 mm Iapimitaten. Mikali tiedan 
ei sitakaan ole aikaisemmin nain kaukana pohjoisessa Pohjan
lahdessa tavattu. Mutta muuan vanha kalastaja, joka naki korva
medusani, kertoi kerran kalamatkallaan merella Sapi11 majaka11 
seuduilla sellaisia nahnee11sa. Hanen toverinsa, vanha merimies 
oli niita sanonut ,merivasikoiksi." 

24. IX. Epaedullinen retkeilysaa, vahva NW-tuuli, kylmahko, 
sadekuuroja ajottain. Huomattava pysahdys nayttaa tapahtuneen 
kaikkein useimpii11 lintuihi11 nahden, mika osoittaa muuton jo 
olevan loppumaisillaan. Niinpa huomattiin vain 40- 50 kpl. s u o
s i r ria is i a, 7- 8 kpl. t y II e j a, joukossa mahdollisesti yksi 
pi k k u k u r mit sa, mutta r a 11 t a k u rm it soja suuri parvi, 11. 
40 kpl. Siina kaikki kahlaajat! H a 11 hi a ei ollenkaa.n, jouhisorsia 
iso parvi, n. 150 kpl., muutamia sin is or s i a ja h a a pan o it a. 
Koskelopoikueessa (pikkukoskelo) vasta puolikasvuiset, ul1tuvapeit
teiset poikaset. K i r v is i a (Anthus pratensis L.) hyvin runsaasti 
m uuttohommissa, rays t asp a ask y s i a k i 11 viela iso parvi 
Yyterin kartanon karjapihalla, mutta vast a r a k k e j a ei enaa 
huomattu. Sen sijaan rantaayraalla 2 ·t u n t uri I e i v o a (Otocoris 
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a!pestris f!ava Om.), jotka molemmat (uros ja naaras) joutuivat 
Porin kotiseutuyhd. kokoelmiin. 

1. X. Kaunis saa, tuulta tuskin nimeksikaan. Rannalla kah
lailee yksi ainoa r an t a har a k k a (Haematopus osfra!egus L.). Se 
on arka, kiikarissa vain sita saan tarkastella. Sen seurassa on 
pienempi kahlaaja, melkein varmaan s uo s ir ria i n e n. Se on 
ainoa lajiaan. Li saks i huomaa n kaksi tyllia. Muutto on sii s 
jokseenkin lopussa kahlaajiin nahden. Mutta n i itt y k i r vis i a 
on viela paljon ja rannalla, vedessakin, jouksee vilkkaasti suuri 
parvi, 24 kpl. t u n t uri I e i v o s i a. Ne ovat kovin arkoja, mutta 
siita huolimatta onnistun saarnaan 3 kpl. yliopiston museota 
varten. Noin If2 km:n paassa len taa pitkin merenpintaa lumi
valkea j outs en. Se on taman syksyn ensimmainen, ,vakoilija", 
niinkuin paikkakunn·an joutsenenampujat sanovat. Mutta myo
hemmin niita tulee enemman, satoja, viip.yakseen taalla meren 
jaatymiseen asti. 

Omituista . on, ettei tavattu Vyterin maralla rantaniitylla Hina 
vuonna ollenkaan taivaanvuohia. Tavallisesti niita on ollut syys
kuun puolivalin jalkeen siella. 

--···---
Hevosen aisteista. 

Krall'in mukaan. 

M artti V. J(urki. 

Tiedamme, etta kotielaintemrne aistit ovat tylsistyneet ja 
yleensa paljon heikommat kuin niiden villissa tilassa elavien 
sukulaisten. Syykin on jo elaintieteen oppikirjoista tuttu: niiden 
ei tarvitse teroittaa aistejaan, koska ihminen niita suojelee, ja 
olo ahtaissa suoji ssa varsinkin talvisin tyl sistyttaa myos aisteja. 
Mutta liian huonoiksi niita ei saa arvostella. Vleensa ovat ne 
ihmisen aisteja verrattomasti paremmat. 

Tulin tarttuneeksi kynaan K. 0. Erasen ,Elainten Vstavan" 
taman vuoden maali skuun numerossa sivulla 20 julkaiseman 
kirjoituksen ,Miksi hevoset pillastuvat?" johdosta. Mainitussa 
kirjoituksessa sanotaan 111. 111 . seuraavaa: ,Useimrnille on ehka 



Hevosen aisteista. 

tieUimatonta, etta hevosen viidesta aistimesta sen silmat ovat, 
kauneudestaan huolimatta, heikoimmat, kaviot j o hieman parem
mat, stut koko hyva, *) korvat tarkat, mutta sieraimet, t. s. haju-
aisti erinomainen, siis juuri painvastoin kuin ihmisella . . . " 

Tama hevosen ais tien vahvuusasteikko -- en tieda, mita 
kirjoituksessa kavioaistilla tarkoitetaan - ei kuitenkaan pida 
paikkaansa. Painvastoin kuu luu hevosen nako sen parhaiten 
kehittyneisiin, haju sen heikoimpiin aisteihin. 

Kesalla ja syksylla v. 1907 tutki kuuluksi tullut hevos, 
psykologi tohtori Karl Krall erittain tarkoin hevosen aisteja, 
kaytUien objektinaan Wilhelm von Osten'in opetettua Kloke-Hans
nimista oritta. Hans oppi puolessa minuutissa eroittamaan isossa 
E-kirjaimessa avonaisen ja umpinaisen puolen. Tarkat kokeet 
erisuuri lla E-kirjaim illa ja eri etaisyyksilla osoittivat, etta hevonen 
saattoi oikein ilmoittaa 7 mm. korkean E:n umpinaiset ja avonai
set puolet 12 m. 22 em. valimatkalta. Sen nakovoima oli sii s 
2.62 elikka 2 1/2 kertaa niin suuri kuin ihmisen normaalinen nako
voima. Optilliset nakohairiot eivat pettaneet Hansia. Se eroitti 
hienot varivivahdukset toisistaan seka saatto i sille 2 sekunnin 
ajan naytetylta paperiarkilta oikein laskea jopa 12 epajarjestyk
sessa olevaa pistetta. - Onhan meista itsekukin, ajaessaan huo
noa tieta syyspimealla, ollut tilaisuudessa ihiJlettelemaan maatiais
nevostemme tarkkoja silmia sen satutellessa askeleensa sopiviin 
kohtiin ja karttaessa sopimattomia. 

Kuulo-kokeet toimitettiin yolla, jolloin lasilevylle eri kor
keudelta tiputettiin vesipisaroita. Naitten luvun kuuleminen 
osoitti Hansilla olevan erittain tarkan kuulon. Laajat tutki
mukset osoittivat hevosella olevan myos · ehdottoman tarkan 
musiikkikorvan. 

Haju- ja makuaisteja tutkittiin erilaisilla vihanneksilla ja he
vosten herkuilla. Namakin aistit havaittiin varsin tarkoiksi. Her
kuista asetti Hans etusijalle porkkanat, sitten kirsikat, vihannek
set, appeen, sokerin seka viimeksi kauran. 

Tunto-aistin suurta tarkkuutta osoitti koe, jossa Hans voi 
ilmoittaa, monellako metallikarjella sen ihoa kulloinkin kosketet
tiin ,vaikka metallikarjet olivat ainoastaan parin millimetrin paassa 
toisistaan. 

*) Harvennus all ekirjoittaneen. 
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Tuntuu Iuonnolli selta, etta eri hevosroduilla jopa saman 
rodun eri yksi loil lakin aistit ovat eri vahvoiksi kehittyneet. Tyo
hevosillamme eivat ne liene laheskaan niin herkat kun Krall'in 
kokeissa kaytetylla sivistyneella Kloke Hans'illa. Mutta mainitut 
kokeet panevat uskomaan, etta hevosella yleen sa on paljon 
herkemmat aistit kuin mita · yleensa luullaankaan. Tama puoles
taan kehoittakoon meita paljon suuremmalla arvonannolla ja 
saalllla kuin tahan ast i kohtelemaan tuota jalointa ja hyodyllisinta 
koti- elaintamme. 

----·. ·---

Pienia tietoja. 

50 vuotta 

taytti 19 p. Iokakuuta Vanamo- seuran puh eenjohtaja. Turun 
Suomalaisen yliopiston kasvitieteen prof. j. I. L i r o. Kunniater
vehdyksella han en Iuonansa asunnossaan Hel ~ ing i ssa ld.ivi m. m. 
Vanaman johtokunta in corpore. Tilaisuudessa toi siht eri toht. 
U. Sa a I as puheessaan esille seuran kiitolli suuden ja kunnioi
tuksen tunteet arvossapidettya ja rakastettua puheenjohtajaansa 
kohtaan. 

Kokouksensa jalkeen 21 p. lokak. oli Vanamo-seura kutsu
nut puheenjohtajan sa vaatimattomil le illalli sille virkamiestalolle. 
Puheen kunniavieraalle piti prof. I. Leiviska, joka erikois sti kiin
nitti huomiota kolmeen puoleen prof. Liron toiminnassa: hanen 
tieteelliseen tyohon sa, hanen opettajatoimeensa ja hanen suoma
laisuudenharrastukseensa. - M etsanhoidon ylioppilaiden puolesta 
puhui kunniavieraalle yliopp. M. H ert z. 

Syvanveden ayriaisia Sortavalan jarvista. Sortavalan pitajan 
H elmijarvi, Ristijarvi ja Haukkajarvi kuuluvat myos niihin jarviin 
joissa asustaa n. s. jaakauden reliktiayriaisia. Toimittaessani 
kesalla 1921 mainituissa jarvi ssa tutkimuksia, onnistuin niita 
saamaan pohjaharall a. 

H e I m i jar vi. ]arven lamposu hteiden tutkiminen heinakuun 
loppupuolella osoitti, etta harppau skerros on 8- 10 m:n syvyy
dessa, jonka jalkeen on kylm.a~i pohjavetta (pintavesi 18.oo, 10m 
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9.1o, 12 111 1.2o, 14 111 5.so, 16 111 5.oo, 18 · 111 4.70). Jarvessa tavat
tiil1 25- - 28/7 seuraavat ayriaiselai111et: Palla sea quadrispinosa, 
pie11i su rkastu11ut 111UUI1110S, 3 kapl. sal111ivedesta 11. 6 111:11 sy
vyydesta, 1 kpl. selalta 11. 15 m:n syvyydesta; Mysis relicta, 
pariky111111 e11ta kpl. selalta lahes 20 rry:11 syvyydesUi, 3 kpl. yli 
20 111:11 syvyydesta eraan laajan pouka111an suulta. 

R is t i jar vi. La111posuhteissa todettiin heina-elokuun vaih
teessa harppauskerros 6- 10 m:n syvyydessa, josta Iahti en oli 
kylmaa pohjavetta (pintavesi 20.20, 10 m 7.so, 12 m 6.s 0, 14 m 
6Ao, 18 111 5.9o, 20 m 5.7o, 22 111 5.6o). Jarvesta saatiin 2Sf7 - 2fs 
seuraavat pohjaayriaiset: Pallasea quadrispinosa, tavattii n 6 nayl
teessa jarven keskisella ja itai sella aukeamalla, vain 1- 3 kpl. 
kussakin naytteessa, joi sta 1 oli rannan ed ustalta 5 111:11 syvyy
desta, 3 kapeahkoista Iahti- ja selkavesista 8- 10 111:11 syvyydesta, 
1 11 - 12 m:n ja 1 24 111:11 syvyises ta selk~ivedesta; Pontoporeia 
a/finis, saatiin 7 naytteesta eri osista jarvea, 1- 7 kpl. kustakin, 
use im111at ran nan ed ustalta 2- 5 m:n syvyydesta, toiset 8- 10 
m:n syvyydesta selkavedesta; Mysis relida, es iintyi 10 naytteessa 
1 - 30 kpl. kussakin, useimmiten selka- ja laht ivesien keskikoh
dalta, 8- 24 m:n syvyydesta, run sain nayte (30 kpl.) kuitenkin 
lahelta rantaa jyrkan kallion alta n. 12 m syvalta, kerran (1 kpl.) 
rannan lah elt~i n. 2 111:11 syvyydesta. 

H auk kajar vi. Jarven lampotilan harpjlauskerros oli elo
kuun alussa 6- 8 m:n syvyydessa, sita syvemmalla kylmaa pohja
vetta (pintavesi 20.20, 8 m 9.1o, 10m 7.so, 12m 6.su, 14 ·m 6.4o, 
16 m 6.oo, 18 m 5.9 o, 20 111 5.7 o, 22 111 5.6o). jarvessa 3fs toimi
tetut haraukset tuottivat seu raavasti ayriais-elaimia: Pallasea 
quadrispinosa, tavattiin t iso kpl. keskisessa syvanteessa n.· 23 
m:n syvyydelta; Pontoporeia a/finis, saatiin 13 kpl. jarven ita
pl:Uista, keskelta selkaa 6- 7 m:n syvyydesta; Mysis relicta, saa
tiin 3 naytteesta jtirven syvem masta !ansi- ja keskiosasta 14- 23 
m:n syvyydesta 4- 7 kpl. kustakin. 

Mysis relicta-yksilot olivat yleensa liikkumattomia tai heikosti 
liikkuvia, luultavast i kuolevia t. kuolleita. Pohjaharalla , ei naita 
parvissa uivia elaimia tahdo elavina saadakaan. 

Tehdyt havainnot osoittavat, etta Laatokan ymparistolla on 
joukko pienehkoja yli 20 m:n syvyisia, pohjalta kylmavetisia jar
viti, joissa elaa huomattavassa maarassa syvanveden ayriaiselai
mia; varsinkin esiintynee Mysis relicta huomattavassa maarassa. 
Matalimmalla nayttaa ayriaislajeista es iintyvan Pontoporeia af/inis, 
nimittain n. 2- 10 m:n syvyydessa; Ristijarvessa, 111issa se oli 
yleisempi, se naytti enimmakseen esiintyvan rannan edustalla, 
syvanteeseen kallistuvassa vietteessa. Muissa, toi senluontoisissa 
jarvissa, ei ayriaisia tavattu. 

K. }. Valle. 
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Kovakuoriaisista · Hangossa saanee jonkunlaisen ldis ityksen, 
ainakin helpommin huomattavien lajien esiintym iseen nahden, 
sildi lai sen suo m. yhteiskoulun kesakauden 1921 retkeilyista, joilla 
tavattiin niita seuraavat maarat: (keraajina oli kymmenkunta 
koululaista). 

Cicindela silvatica L. 1, campestris L. 2, Carabus nitens L. 
4, glabratus Payk. 1, clathratus L. 1, granulatus L. 9, nemora li s 
Mlill. 18, Elaphrus cu preus Dftsch. 2, ripariu s L. 1, Broscus 
cephalotes L. 1, Ophonus pubescens Mi.ill. 14, Harpalus aeneus 
Fabr. 21 fuliginosus Dftsch. 3, Amara similata Oyll. 1, Petrostichus 
niger Schall. 8, vulgaris L. 5, cupreus L 4, coerulescens L. 5, 
Calathus melanocep halu s L. 2, Agonu m sexpunctatum L. 3, 
Lebia crux minor L. 1, Patrobus excavatus Payk. 4, Agabus 
Sturmi Oyll. 1, Ilybius ater Deg. 5, Colymbetes Paykulli Er. 3, 
Acilius sulcatu s 'L. 4, Dytiscus marginal is L. 7, Staphylinus 
caesareus Ced 3, Creophilu s maxillosus L. 7, Necrophorus in -

. vestigator Zettst. 31 vespillo L. 3, Thanatophilu s rugosus L. 11, 
dis par Hrbst. 10, Oeceoptoma thoracicum L. 5, Blitophaga 
undata Mlill. I, Silpha carinata Hrbst. 8, Aphodius fimetarius 
L. 8, Oeotrupes stercorariu s L. 8, stercorosus Scrib. 6, .Rhizo
trogus aeqiunoctialis Hrbst. 2, Melolontha hippocastani F. 4, 
Anomala aenea Oeg. 1, Trichiu s fasciatus L. 1, Cetonia au rata 
L. 21, Sinodendron cyl indricum L. 1, Cantharis rustica Fall. 22, 
Lampyris noctiluca L. 2, Malachiu s aeneus L. 3, Thanasimus for
micariu s L. 4, Hippodamia 13· punctata L. 4, Cocci nella 7-punctata 
L. 24, 5-punctata Lin. 6, 11 -punctata L. 1, Mysia oblongoguttata 
L. 5, Anatis · ocellata L. 9, Calvia 14-guttata L. 4, Propylaea 
14-punctata L. 6, Dermestes Jardariu s L. 2, Corymbites pectini
cornis L. 5, Diacanthus aeneus L. 14, Prostern on holosericeus 
Olz, Dolopius marginatus L. 7, Agriotes obscurus L. 8, Mela
notus castanipes Payk. 14, Elater balteatus L. 4, Buprestis ru stica 
L. 2, novemmaculata L. 1, haemorrhoidalis Hrbst. 2, Chryso
bothris chrysostigma L. 1, Ernobius molli s L. 1, Anobium pertinax 
L. 3, Pyrochroa coccinea L. 1, Tenebrio molitor L. 12, Spon
dyli s buprestoides L. 5, Rhagium inquisitor L. 1, mordax De g. 4, 
Oxymiru s cursor L. 1, Gaurotes virginea L. 2, Leptura rubra 
L. 1, sangu inolenta L. 7, dubia Scop. 5, Criocephalus rus ticus 
10, Callidium violaceum L. 13, Lamia textor L. 4, Monochamus 
sartor Oyll. 2, sutor L. 2, Acanthocinus aedilis F. 3, Saperda 
carcharias L. 1, Clytra 4-punctata L. 3, Oastroidea polygoni L. 3, 
C hrysomela staphylea L. 2, Melasoma aer,ea L. 4, popul i L. 18. 
Cassida viridi s L. 1, Lagria hirta L. 6, Otiorrhynchus ovatus 
L. 1, Hylobiu s ab ieti s L. 18, Rhynchites cupreus L. 1, Bytiscus 
betulae L. 3, Apoderu s coryli L. 6 ja Gli schrochilu s quadri
pu stulatu s L. 2 kpl. 

V. Reijonen. 
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Djalowiczan viimeiset visentit. Maailmansodan aikana joutui
vat Liettuan maat ja niiden mukana kuuluisa Bjalowiczan luon
nonpuisto sodan jalkoihin. Siell a oleva visenttikanta, joka ennen 
sotaa arvioitiin n. 600:ksi paaksi, vaheni enemmalla kuin puolella 
sodan loppuessa v. 191 8. Venalaisten kerrotaan ampuneen yi
sentteja konekivaareilla peraantyessaan saksalai sten tielta. Mikali 
prof. A. Matschie Berlinissa minulle ilmoitti, ammuttiin loputkin 
elaimista syyskuussa 1919 ! Nain voidaan merkita tam a elava 
muinaismuisto poistetuksi elavien joukosta viimeisilta alkuperai
silta asuinsijo iltaan Europassa. Ne vahaiset laumat, joita on ollut 
Sch lesiassa y. m., ovat nahtavas ti myos jo havinneet. Muutamia 
yks iloita on viela Keski-Europan elaintarhoissa, mutta ne ovat 
melkein kaikki rappeutuneita, siitoskyvyttomia. Mitenka visentin 
Kaukaasialaisen muodon lienee kaynyt, ei tiedeta Ehkapa se on 
jotenkuten sai lynyt vaikeapaasyisissa vuori stometsissaan. 

Wien 7. VII. 1922. E. W. S. 

Homotiaisen kaukonakoisyytta. Kun kuluneena kesana seura
sin hetki sen erasta homotiaispoikuetta, kiinnitti mieiUini se, etta 
emo tarjosi pojille loytamansa saaliin saannollisesti vain havu
puussa. Pojat oleskelivat kylla paljon leppapensaissa, mutta aina 
emo kutsui ne Hiheiseen kuuseen tai mantyyn, antaessaan ruo
kapalan. Kerrankin loysi emo saaliin juuri siita lepasta, jossa 
pari poikasta piipitti, mutta nytkin se lensi vieressa kasvavaan 
mantyyn ja kutsui sinne pojat saaliinjaoll e. Tama johdonmukai
suu s, tarjota ruoka aina havupuissa, ei voinut olla sattuma, vaan 
taytyi sen olla harkittua kaukonakoisyytta. NahHivasti tahtoi emo 
opettaa pojille nain ne puut, joista niiden tuli oppia ruokansa 
talven tultua paaasiassa etsimaan ja es taakseen nain lehti sadon 
tuottamasta pojille syksylla yllatyksia. Oliko tama tapa vain na
kemani linnun erikoisuuksia tai onko se mahdolli sesti yleisempaa 
homotiaisten keskuudessa ja ehka laajemmaltikin, en voi sanoa. 

]. Seppa. 

Harjalintu Lielahdessa. Tampereen Aamulehden 202:ssa nu
merossa on seuraava lyhyt uutinen: Harjalintu (Up up a epops) on 
hiljakkoin nahty Lielahdessa Tampereen laheisyydessa. 

llmoitt. Edvard Johansson. 

Suotiaisen (Parus palustris) esiintymisesta Suomessa. Kansan
tajuisessa ldrjasessa Lintujen aanet (Verner Soderstrom 1922) 
kirjoittaa tekija Ju ss i Seppa siv. 101 m. m. Nykyaan erotetaan 
ede!Hi kuvatulle laheinen laj i Parus pa/ustris eli suotiainen. Sen 
olemassaoloa maassamme pidetaan mahdolli sena. Niinpa kirjoit
taa Ivar Hartling Luonnon ystavan neljannessa numerossa 1916 
Uista laj ista (!), jonka kanssa luulee olleensa tekemisessa .. . 
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Herra Seppa on kokonaan vaarinkasittanyt minua. Mina olen 
sanotu ssa Luonnon Vstavan numerossa kirjoittanut homo t i a i
s est a (Pants atricapil/us borealis Selys)! Olen naytUinyt etta tall a 
lajilla on ediita aania, jotka muistuttavat kirjallisuudessa suotiai
sille ominaisiksi mainittuja aania. Tarkastamalla amm uttuja yksi
loja olen huomannut, etta meidan homotiaisemme myos morfolo· 
gisiin tunnu smerkkeihin nahden jonkunverran eroavat Nordens 
Faglar'issa kuvatuista homotiaisista. Olen lahettanyt yhden 
kappaleen Tukholman valtionmuseoon tarkastettavaks i, ja profes
sori Lonnberg on siita lausunut e ta se on tavallinen homotiai
nen - kuitenkaan ei ole mahdotonta etta Suomessa esiintyvat 

· homotiaiset muodostavat maantieteelli sen rodun. Senpatahden 
olisi tarkeaa tutkia suurempi maara homotiaisia. Myoskin Sak
saan olen Hihdettanyt monta kpl. sanottua lajia, niita tutkii pro
fessori Rich. Schegel Leipzigissa. Han on ystavalli sesti vaih
tona lahettanyt minulle saksalaisia tiaisia. Mutta aikomukseni nyt 
ei ole laveammin kas itella tata mielenkiintoista kysymysta. Olen 
ainoastaan tahtonut korjata arveluttavan erehdyksen, johon uuden 
lintukirjan tekija on telmyt itsensa syypaaks i. 

(var Hartling. 

KananmunakaapiOita. Allekirjoittaneen oleskellessa v. 1916 
Sa a k s mae n Karsan kylassa heratti siell a huomiota heinakuu ssa 
(matakuun alkaessa!) eras Ylitalon kanoista, joka muni tavattoman 
pienia munia. Otin nii sta jonkun talteen; kaikista pienin oli pituu
deltaan vain 24 mm. seka lapirilitaltaan leveimmasta kohdasta 18 
mm., toinen pit. 25 mm., lapim. 20 mm. Tallaisten ,pienokaisten" 
ohella muni sam a kana toisia suurempiakin; eras niista oli es im. 
pit. 36 mm. seka laplm. 32 mm. (siis lahes pallomainen), mika 
pienuudestaan huolimatta vaikuttaa aika su urelta edellisten rin
nalla. Tama ei kuitenkaan ollut suurin, silla sanottu kana saattoi 
- kuten aikaisemmin - mu11ia joks. normaalisia munia. 

llmari Hiden. 

Lh1tutieteeJlisia muistiinpanoja tutkimusmatkalta Kajaanlin ja 
Sotkamoon. Helsingista Jahdi11 1 p:na heinak. klo 7.40 j. p. p. 
Hyvi11kaalla 11ain klo 10 i. p. parven t e r v a p a ask y s i a. Kum
mallista kylla en huoma11nut naita lintuja Selanpaan, Kuopion ja 
Siilinjarven asemilla, missa niita myos tahys t.elin. Sita vastoin 
oli 11iita Kajaanissa (vrt. myos alempana). Kajaanissa huomas in 
3 s e p e I k y y h k ';Is t a lentavan korkealla yli Koivukosken, Kyy
naspaanniemella (koivikossa) i s om m a 11 K a p y I i n 11 u n poiki
neen: aani leveasti d y k d y k d y k d y k d y k d y k d y k d y k, 
pojat aantelivat dykup, dykup, loksuen. Kutsuaani kova, l eve~L 
Mu s t a nkirjav a paarmalintu, valkovastarakki, peippo
n e n, r aka t t ira s t as (pesa), u u n iIi n t u, vi h rea v a r p u 11 e n, 
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kaikki samassa koivumetsassa kosken partaal la. H a r a k k a mo
nessa paikoin kaupungin Jaheisyydessa, K i vita sk u kuusimet
sassa talon lahella. - Nuasselalla pienilla kareilla k a I at i ira. -
Jormasjoensuun ja Jormasjarven (Eevalan talo) valinen matka on 
kangasmaata, mantymetsaa. Taalla nain tielta v a r i k s i a, p e i p
P o s i a, k e It as irk k u j a, homo t i as e n ja t y n n y r iIi n nun. 
Eevalan rui spellossa harma aker ttu; Tornihaukka (sita nimi
tettiin ,Pulliaishaukaksi"); Me hil a is haukka, haarapaa s kyn e n 
{,,]ouhipaaskp'), r ays t asp a ask y n en (,, TurikkapaaskJ/'). Manty
kankaalla i s om pi k a p y I in t u. - Vuokatin juurelle (Jaatian 
kohdalle 6 km.) mennessa muuttui mannikkokangas sekametsaksi 
(kuusta ja koivua). Taalla oleskeli punarintasatakieli, sepe l
k y y h k y n e n (sanottiin ,PeltoppJlksi") koivikossa. -- Me hi I a i s- . 
h auk k a lensi alhaalla tienvieressa ja poistui metsaan. - Vuo
katin rinteella kasvavassa sekametsassa kuulin t y n n y r iIi n nun, 
peipposen, punarinta sa taki e len, pienemman ldipylin
n u n I e p p a I inn u n, I au Iura s t a an, s e p e I k y y h k y sen, 
dikattirastaan ja variksen. - Hiltulan talon luona, paha
sessa lammessa keskella peltoa sin i s or sa, pun a j a I k a vi k I a 
(pesivana), huusivat kiv-kiv-kiv, kib-kib kib; p e lt o l eivo
n e n, kivita sk u ' kartanolla, Pol]jan ke lt avastarakki, koti
v a rpunen. Mantykankaalla: peipponen, met sa kirvinen; 
pienen jarjen luona torn i h auk ka. Pienessa lammessa maantien 
vieressa j o u hi s o t k a. Tienvieressa havumetsassa u u n iIi n t u. 
Sotkamon kirkolta Ristijarvelle pain vievaa suoraa tieta astuessan i 
nain mannikossa v a I k ova star akin, rotkoissa kasvavasta kuu si
metsasta kuulin vi h r ea v a r pu s e n ja I au Iura s t a an. Seka
metsan ymparoimalla niitylla tornihaukka. Niitylla isok uovi 1). 

- Sekametsassa eraan suon vieressa oleskeli harkap eipponen 
aannellen hiljaa, mauskuttaen d s e tahi f b mika muistutti peippo
sen kutsuaanta; sitapaitsi kuului pitkaveteisia, sointuvia jiiga-aan
teita. - - Suossa oleskeli p e n sas ta s ku, kelta s irkku; kuivah
kolla lehtisuolla l e h tok e r t t u, v a r i s. Peltolan talon luona 
kivitasku, t e rvapaa s ky 3 kpl., Pohjan keltavastadikki, 
h a a rap a ask y n e n, k a k i sekametsassa. Mantykankaalla, Kaitaan
salmen rannalla rant as i pi aantelee auringon laskun jalkeen . 
Sekametsasta toiselta rannalta kuulin I au Iur a s t a an ja pun a-
r in t as at a k i e I e n !aula van seka rantaniitylta vieraan aanen b r t, 
brt (ehka isompi taivaanvuohi). - T e lkk a, s ini so r sa, va lk o
vikla, aani djy-djy-djyy. - Kalatiira, Telkan poikueita, 5- 6 
poikasta. - Nuasjarvella k a I at i i r o j a vii si pari a (vrt. ylempana!). 

1) Mita kuoveihin tulee, luul en koko ajan nahneeni vaan lajin Numenius 
arquatus. juurusniitylla pes ivista linnuista minuti a on ollut se muisto etta ne 
olivat pikkukuovia (N.jJ!weopas) . Tamankesaisesta )lavainnosta pa~ittae n en 
voi otaksua muuta l·:ttin etta olen erehtynyt laji in nahden. 30 vuotta sitten 
ammuin siella kuovin, jonlm kylla olin tutkivinani. ·Kuitenkaan en nyt vo i siita 
ena~i varmuud.ell a sanoa, oliko se pikkukuovi. 
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- Rehjanselalla joku Iokkilaji. - Tormapa asky n e n Sapson 
hiekkaranta-tormi ssa, sama laji myos lahella kirkkoa, NuasseHin 
rannalla Hyrkkaan talon Jahella; sitten vahavalia koko matkalla 
Ouluun saakka: Paltaniemella, Saraisniemen laiturin luona, Niska
kosken alia monessa paikassa suurin joukoin; Ahmaskosken ali a 
suvantopaikoilla, Montanlammilla, Halolan kohdalla, pitkin Oulun
jokea aina Koskenniskaan saakka. - Palaan taas Kajaaniin, josta 
Jahtien Oulua kohti seuraavat lajit: k a I a I o k k i Paltasalmessa, 
i s o k u i k k a Neuvosenniemen kohdalla lahella rantaa; S e I k a-
1 o k k i. Arjanselalla muutamia lokkeja; Kaivannossa saarella rant a
s ip i, p e i p pon e ri, v a r is, u u n iIi n t u, 8 koiras-t e I k k a a, 
tukkako s kelo, i s okuikka-pari kolmessa paikassa. Vaa
lassa : t u k k a k o s k e I o-poikueita, Niskakoskessa t e I k k a-uroksia 
parvessa. Rant as i pi, yksinainen k a I a I o k k i; U u n i I in t u, 
p e i p pon e n; P e Ito s ir k k u kuuluu ruispellosta ladonkatolta; 
H a r a k k a, kuu simetsasta joen rannalla kuuluu vi h r ea v a r p u-
11 en, hom o t i a in en. Mo11 essa paikoin v a I k ova s tar a k k i. 
Vari s. Tukkako s kelo useampia kertoja. l so kuikka. T e lk
k i a, 3 koirasta, Utajarvella rant as i pi ja v a r i s tukkilautalla. 
Haarapaa s kyn e n nahty pitkin matkaa, rayst aspaasky n e n 
ehka vahemmin yleinen; U u 11 iIi n t u, harm a a k e r t t u. Pyha
kosken rannalla v a I k ova s tar a k k i; kuusikossa h a r a k k a poiki
neen, vi h r ea v a r p u 11 en. Muhoksen kirkkosaarella suun11aton 
maara v a r i k s i a yolevolle kokoontumassa 1f2 8 i. p., myos 
h a r a k k a. T e r v a p a ask y Muhoksella. Klo 10 i. p. K a k i 
Koivuniemen laiturilla Madetkosken varrella. Oulussa: t e r v a
paasky; Peltosirkku lahella kaupunkia. l so kuovi pes ivana 
Juurusniitylla juurusojan varrella 10 km. Oulusta; aani kivivi vi
vi vi vi vi v, presto; k u-i k u i k i v ll i legato, k r v ll i; istuu lad on 
katolla ja maassa: k u i k u j k u i k ti i k u i pitkia aanijonoja, aani 
hieno valiin sorahtavia poikkeuksia; aaniasteikko muunteleva. 
Toinen huutaa t u it u it u i, k u i k u i k u i, k i vi vi vi v ikaankuin 
tiivistyy kunnes se muuttuu liverrykseks i; k I y i, k I y i. Samalla 
niitylla pen s a s ta s k u. juurusojassa s in i s or sa. -- Lapualla 
11ai11 ja kuulin seuraavat lajit : t e rvapa asky, varpushaukka, 
h arm a a k e r t t u, p e i p p o, h a a rap a ask y 11 e n, i s o k u o vi, 
met sa I i 11 t u j a, p e Ito p y y, r u i s r a a k k a, p e Ito s ir k k u, 
k i vita s ku, v a r pun e n, ray s t asp a ask y n en, k ott a r a i
n e l1, r a kattir as t as, k esykyy hkyn e n. Nurmossa : torni
h auk k a lepattaa kaltevassa asennossa. 

lvar ffortling. 

Tervapaaskysten (Cvpselus apus L.) parittelu. Useat lienevat 
huomanneet, etta tervapaaskyset kesakuun alkupuoliskolla ja myo
hempaankin ,soitimen" aikaan sirrittaen lentavat vastakkain, nayt
Eivat 11ain tappelevan ilmassa. Harvat tienevat, etta tarna yhteen-
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otto on parittelua. Olen usein ollut sita nakemassa. Ensimmaisen 
kerran, jo v. 1897, seisoin korkean maalaisrakennuksen vinttiker
roksen akkunassa, kun nain tervapaaskysparin huimaa vauhtia 
lentavan toisiaan vastaan. Mikali saato in huomata pitivat ne toi
siaan jaloin kiinni rinta rintaa vastaan, rapistelivat molemmat sii
villaan pyrstot vii.thkaksi lev itettyina, ja putosivat nain 3- 4 met
ria alaspain, ennenkuin erosivat. Usein olen nahnyt parittelun 
tapahtuvan iltamyohalla, jopa klo 11 i. p. (Koylio, llmilinna 18. 
VI. 1920). Kerran (Porissa 12. VI. 1918) tapahtui tassa menossa 
onnettomuus: tervapaaskyset iskivat niin lujasti toisiinsa, etta 
molemmat putosivat maahan, kadulle. Toinen linnuista kuoli 
si ihen paikkaan, mutta toinen virkosi vahan ajan kuluttua. Se 
laksi len toon m a as t a, nosti tiirojen tapaan sui pot siipensa pys
tyyn ja IOi niita vakavasti alaspain paasten nain siivilleen vaivatta. 

E. w. 5. 

Kaenpoikanen ja sen kasvatussisarukset. Vakavaltakin taholta 
(ks. L. V. vk. 1913, siv. 236) kuulee usein epailtavan monen tut
kijan (Scharpe, Sclater, friderich, Walter y. m.) tekemia havaintoja 
siita, etta vastasyntynyt kaenpoikanen heittaisi kasvatussisarensa 
pesasta pois, tyontamalla ruumiinsa niiden aile ja saamalla ne 
nain levealle seljalleen. Viimeiseksi on taman todennut tunnettu 
lintubiologi, Berlinin Aquariumin johtaja tri 0. He in rot h. Han 
on onnistunut ikuistamaan taman merkillisen tapahtuman taman 
vuoden kesakuussa - elavin kuvin! Ehka piakkoin saamm e 
Suomessa nahda taman mielenkiintoisen filrnin. 

· Berlin 24. VI. 1922. E. W. 5. 

Lintutietoja Kotkan seudulta. Seuraavat lintutiedot olen vuo
sien kuluessa muistiinpannut Kotkasta ja sen Iabella si jaitsevista 
saarista (paaasiassa Mussalosta): 

Sinirinta-satakielen (Erithacus suecica) nain ja kuulin 
laulavan Munsaaressa 18: 5. 17. 

P y r s tot i a i s i a (Aegithalus caudatus) nahty 2. 10. 15 ja 14. 
10. 19 Kotkassa seka 15. 2. 21 Hirssaaressa. 

K i r j as i i pi-ka p y I in t u (Loxia bifasciata) tavattu Mussalossa 
10. 10. 15. 

T a vi o k u urn i a (Pinicola enucleator) liikkui runsaasti tal vella 
1914- 15 seld tammikuussa 1919 Mussalossa. · 

Met sa v a r pun en (Passer inontanus). Kolme lintua nahty 
lintulaudalla Mussalon kansakoululla 12. 12. 14. 

No kk a v a r pun e n (Coccothraustes vulgaris). Vksinainen lintu 
nahty tuomen marjoja syomassa M ussalossa 9. 12. 21. 
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P e i p p o 11 e 11 (Fringilla coelebs), koiras, tavattu Mus sal ossa -
21 o C pakkasessa 20. 2. 17. 

Harkapeippo s ia (Fringilla montifringilla) oli talvella 1915 
- 16 ru11saasti Kotkassa. 

TikI i (Fringilla carduelis) 011 verrattai11 ylei11en tal vella Kot
kassa. Tavattu: 2. 10. 15, 12. 7. 16, 13. 10. 16, 27. 1. 17, 13. 4. 
17, 14. 10. 19, 24. 12. 19, 9. 3. 20, 24. 3. 20. 

U r pi a i 11 e 11 (Acanthis linaria) esiintyi kevaalla 1916 suurin 
parvi11 metsissa, ja kaksi pesaaki11 loydettiin Mussalosta 20. 4. 14 
11uorista kuusi sta pari11 metrin korkeudelta. 

K ott a rain e 11 (Sturn us vulgaris) on tal vell a tavattu 1915 ja 
18. 12. 16 Mu ssalossa. . 

P a h kin aha k kine n (Nucifraga carvocatactes macrorhvnchus) 
liikkui Kotka11 seudulla runsaasti syksylla 1913 ja 1914. Seuraa
vana vuonna nahtiin enaa vain harvoja. 

H a r j a I in t u (Upupa epops) ammuttii11 15. 4. 22 Kuutsalosta 
kanojen parista. 

V a r push auk k a (Accipiter nisus) nahty Kotkassa varpusia 
ajamassa 17. 2. 17. 

V a r pus p o II o (0/aucidium passerlnum) yllatettiin joulukuussa 
1915 harkapeipposta syomasta. 

Toy h to h y y p p a (Vane/Ius cristatus) ammuttu Mussalosta. 
Tokkarin Iahdesta 24. 5. 22. 

Pi I k k as i i pi (Oidemia fusca); kansannimi: suortti. 
Is o k o s k e I o (Mergus merganser); kan sannimi: urtikas. 
Nauru I o k k i (Larus ridibundus); kansannimi: ratykaja. 
Must a k u r k k u- u i k k u (Podiceps auritus) ammuttu Mussa-

losta 29. 4. 22. Lintu oli aivan outo saarelaisille linnustajille. 
Arvi Ulvinen. 

Muutamia lintutieteellisHi havaintoja kesalla t 922. Perisoreus 
infaustus (L) 2 kpl. nain 6. VI. 22 lahella Ayrapaan asemaa Kar
jalan kannaksella. - · Carduelis carduelis (L.) Kuhmoisissa nain 
15. VII. 22 1 kpl. - Turdus viscivorus (L.) 2 kpl. tapasin 24. VII. 
22 Sammatista Lohjalle vievan maantie11 varrella. - Lanius excu
bitor (L) Vesilahdella 11ain 2 kpl. 4. X. 22. 

llmari Hilden. 

Kansanomaisia kasvinnimHi Sotkamosta. Kesanviettopaikallani 
Sotkamon jormaskylassa (Vaarankylassa) jouduin usein .. pitkiin
kiil1 keskusteluihin naapuritalojen isanta- ja emantavaen ka11ssa, 
ei ainoastaa11 pirtissa tai ,perakamarissa" istuttaessa vaan usein 
myos pellonpientareita ja niittyja asteltaessa. Tulivat siina silloin 
myoskin paikkakunnan tavallisimmat ,kukat" ja ,heinat" puheeksi. 
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Tehtiinpa parin 1sannan kanssa myoskin erikoisia laajempiakin 
,kiertomatkoja" nim enomaan kasvien nimien muistiinmerkit semis
tarkoituksessa. -- Useimmat nimet sain Kapakan talon isannalta 
Hemmi Hyvoselta (H.H.), jonka isa oli ollut mainio kasvintuntija. 
Usei ta kasveja tun si myoskin Penttilan isanta Lauri Hyvonen 
(L.H.), Kanalan isanta Oskari Valtanen (O.V.) ja Alangon vanha 
emanta Eliisi Kemppainen (E.K.), jolta sain myoskin tietoja muuta
mien kasvien laakitysominaisuuksista. 

Seuraavat nimet ja tiedot merkitsin muistiin: 
Achillea mil!efo/ium - Vallwnen juhamzuskukka (Aivan ylei

sesti kaytetty nimi; muuta nimea ei mainittu). Kukista keitetaan 
teeta, jot a kaytetaan vii ustumisessa ja vatsanvaivoissa naisille 
(E.K.). Achillea millefolium f rosea - Panaju!zamwskukka (yl. 
nimi). Aera caespitosa __..:._ Siitlri - (Seiiri) nurmilws (H.H. y. m.). 
Agrostis sp. - Hienonurmilws (H.H.). Alchemilla vulgaris -
Lummelzeinii (L.H.). Allium cepa - Looki (yl. nimi). Alnus in
cana - Leppii; tihea - lzyotiileppii ,kasvaa rohkeasti" (H.H.). 
Acroclinium roseum - lkilat!<ka (Mandi Heikkinen, Ohravaara). 
Angelica silvestris - Patki (L.H.). Antennaria dioeca - Kissan
kiipiilii (H.H.). Antlzriscus silvestris - Koiranputki (O.V.). 
Anthoxanfhum odoratum - Haisu- eli Hajuheinti (H.H.). Arcto
staphylos uva ursi - Sianmarja, - - S. puolukka (H.H.). Betula 
nana -- Vaivasfwivu. Betula odorata - Koivu. B. verrucosa -
Riippakoivu. Beg-onia sp. - Annansilmti, Tytonsilmti, Tytonllyy
nel. Pekuuni; - eras laji Hopialwivu. Brassica campestris f 
rapa - Nauris. Bromus secalinus - Rlllliinlwura (O.V. y. m.). 
Calluna vulgaris - Kanervo, l(anerva (yl. nimi). Caltha palu
stris - Lununeheinti (L.H.). Campanula rotundifolia -- l(issan
kello, !(ellokakka. Carduus crispus - O!zake (H.H; L.t-1.). Carex 
sp. - Sara (eras laji Kalliosara H.H.). Carum carvi - Kumina 
(Kayt. josku s mau steena). Centaurea cyanus - Ruiskukka, 
Rul<kiinku!?!w (H.H; L.H.). Chenopodium album - Savilzeinil 
(H.H; L.H.). Cirsium sp. - 0/zake (H.H.). Comaram palustre -
Varsanpolviheinii; elaimille tauteihin (E.K.). Cladonia rangiferina 
- .ftiktilti, PorOJ~jiilltilii (L.H.). Claviceps purpurea - Hiiriin-

jyva, Torajyva (,Ostetaan apteekkiin" H.H.; E.K.). Cornus suecica 
- Hevonmarja (H.H.). Daphne mezereum - Niisiniinmar:ja; 
marjoja kaytetaan hauteeksi kolotukseen (E.K.). Delphinium 
elatum - Ulwnhattu (Mandi Heikkinen). Empefrum nigrum -
Variksenmarja (H.H.). Epilobium ang·ustijolium - Horsma 
(H.H; L.H.). Equisetum arvense (Kesamuoto) - Karvakorte (1-I.H; 
L.H.). ~. fluviatile - Korte (H.H.). Erioplwrun.l polystacltyum -
M ustapiiii. E. vag inatum - M ustapilti. Festuca rabra - Narmi
!?.as (H.H.). Fragaria vesca - Mansikka (yl. nimi). Oaleopsis 
speciosa - Nulmlvainen (L.H.). 0. tetra/zit - Nukulvainen (L.H.), 
Piikiiiinen (M.H.). Geranium silvaticum (lehtia) - Hattu(zeinii 
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(H.H.). 0. silvaticum (kukkivana) - Sinikukka (H.H.). Hieracium 
sp. - Keltakukka (H.H.). }uncus ejjasus -- Arpaheinii (H.H.). 
juniperus com!llllllis - Kataja (yl. nimi} ,Sinisista marjoista 
keitetaan teeta pohottymille" (E.K.). Ledum palustre - Suo!w-
nervo (H.H. y. m.). Kaytetaan jasentautiin; keitetaan pohoisille 
teeUi; keuhkotautiin (E.K.). Leontodon autumnalis - l(eltakuldw 
(H.H.). Levisticum ojjicina!e - Liipertikka (M.H.). Linaria vul
garis - Keisarinkynltilii (M.H.). Lappa minor - Vanhapoika, 
Korpiolzdake,. Ramperi (H.H.). Majanthemum bifolium - Lum
meheinii? (L.H.). Matricaria inodora -- Pli'iviinkalakkara (yl. nimi). 
Melampyrum sp. - Voiheinii (H.H. ,ltalialainen niita syo11

. ). 

Mentha arvensis - Myntti (yl. nimi). Menyanthes trijoliata -
Raate H.H. Nelilehtinen jos loydetaan otetaan talteen; tuo onnea). 
Nardus stricta - }iikln'heinii (H.H.; L.H.). Nicotiana rustica -
Tupakki, Palturitupakka, Nurkantakanen. Nuplzar sp. - Lamme. 
Nymphaea sp. - Lamme. Papaver sp. - Valmu. Phleum alpi
num ja pratense - Timo, Timolzeinii (H.H.). Plzragmites com
munis - Ryti (H.H. y. m.). Pinus silvestris - Miinty, pefiijii, 
honka. Plantago major - Piislwheinii (H.H.) Rauanlelzti (O.V. 
,Ehkasee verenvuotoa kun panee haavalle"). Poa annua - Vesi
Jzeinii (H.H.). Poa pratensis - Nurmilws, Seiirinurmilws (H.l-1.). 
Polypodium vulgare -- Kallioyrtli (O.V.) Kaytet. purutupakkana. 
Polystichum spinulosum y. m. sananjalat - l(uolleen koura (H.H). 
Polytric!uun commune - Sammal (L.H.). Pru11us padus - Tuo
mi (Nuorien oksien kuorta kaytetaan rintojen ajamiseen, purraan 
suussa ja pannaan rinnoille hauteeksi; mainio Iaake. Marjoista 
keitet. viinia lapamatoja vastaan, luut pois ja siilataan). Ranun
culus acer - Keltakukka, Harakankukka, (H.H.), Niittyleinillki 
(E.K.). Kaytetaan ajannaisiin hauteena, johon koko kasvi tai 
kukat varsineen . otetaan. Rhamnus jrangula - Pajahka (H.H.) 
Pajahkankuorista keiteHian teeta vatsatauteihin; ulostava (E.K.) 
Rhinanthus major ja minor - Kynsilaukku (H.H .), l(ukkaroheinti 
(L.H.). Ribes rubrum - Viinama1japensas. Rosa cinnamomea 
Orjanruoska (H.H.). Rubus arcticus - Mesimatjanvarsi, Mesikki 
(yl. nimi). R. chamaemorus - Lakka (1--I.H.) kypsana; raakana 
ollessa muurain (muuramella), kukan pudottua suppu (supu lla). 
R. idaeus - Vattu, Vaarain (H.H.). R. saxatilis - Lillukka, 
Eliimiinlanka (H.H.). Rumex acetosa ja acetosella - Suolaheinii 
(H.H. y. m.). R. domesticus - Tuliheinii, Hetetuli/zeinii (H.H.) 
Salix sp. - Paju, Vesipaju, Hyotypaja (H.H.). Scirpus lacustris 
Ryti, Kaisla (H.H.). Solanum tuberosum - Pottu, peruna (,Tana 
kesana nakkyy kolera havittavan kaikki potut'' O.V.). Solidago 
virgaarea - Tuliheinii? (H.t-1.). Sparganium sp. - Limaheinii 
(H.H; L.H.). Sphagnum sp. -· Rahka, Suosammal (L.H.). Stellaria 
media Vesiheinii (H. H.). Taraxacum ojjicinale - Keltakukka 
(H.H.). Tlzlaspi arvense - Kynsi!auklw (H.H.). Trifolium pra
tense - Punapaula (H.H; L.H.). T. repens - Oraheinii (yl. 
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nimitys). Ulmaria pentapetala - Angervo (yl. nimi). Urtica 
dioeca ja urens - Viholainen (H.H.), Lauhkea heinii! (L.H.). Usnea 
ja Alectoria - Naava (H.H.). Vacciniam myrtillus -- Mastikan-
varpu, M ustikka. V. oxycoccus - Karpalo. V. uliginosum -
l(oiranjuoluklw, juolullka. V. vitis idaea- - Puolukka, puolain 
(Lehdista keit. teeta). Veronica chamaedrys - l(alaheinii (L.H.). 
Vicia cracca - Hiirenlzerne (H.H.). 

Seuraavia verrattain yleisia kasveja ei kukaan ,tietomiehi stani" 
voinut nimittaa. Useilla niista sanoivat kylla nimia olevan, mutta 
eivat niita muistaneet: Drosera sp., Euphrasia sp., Oalium sp., 
l(nautia arvensis, Latlzyrus pratensis, Linnaea borealis, Majan~lze
mum bifolium, Matricaria discoidea, Myosotis sp., Orc!zisimaculata, 
Parnassia palustris, Pinguicula vulgaris, Pyrola sp., Spergula 
arvensis. 

Kaarlo M etsiivainio. 

HessiHiiskarpanen, viljakasvien vaarallinen vihollinen, ilmes
tyi viime kesana yhtakkia Suomeenkin aikaansaaden Sysman 
pitajassa huomattavaa tuhoa. Kun on syyta otaksua, etta se ensi 
kesanakin nayttaytyy, on tarkeata tuntea sen elintavat ja ne kei
not, joilla sita vastaan voidaan menestyksellisesti tai stella. ,,Maa
talouden" 8:nnessa numerossa on maisteri Vrjo Hukki sen kirjoit
tama, kuvitettu selonteko tasta vaarallisesta tuholai sesta. 

Annilan niemen jattilais-lehmukset ja jalavat. Rauttun selan 
rannasta Saaksmaella pistaa Rapolan harjun suuntaisena Annilan 
niemi, joka on saanut nimensa sen viereisessa poukamassa 
sijaitsevasta Annilan talosta. Niemi on lahella Niittysaarta, jonka 
kartta on julkaistu L. V:n ensimaisessa numerossa v. 1921. Niemen 
karjessa on rehevaa tervalepikkoa lehtokasveineen, pohjoisrannalla · 
niittya ja peltoa alavine rantoineen, etelassa kivikkorantaa terttu
jalavineen (kynneppaa), lehmuksineen, pihjaloineen, koivuineen ja 
tervaleppineen; joukossa kuusia, mantyja ja katajia. Lehmuksien 
ja jalavien joukossa heratHiv~it huomiota muutamat vanhukset, 
jotka jo ovat nahneet monta vuosisataa, kokeneet myrskyt ja 
pakkaset. Noin parikymmenta m. rannasta Iahempana niemen 
karkea on lehmuksista suurin, arv. n. 18 m. korkea ja kaikkia 
ympariston puita korkeampi. Rungon ymparys metrin korkeudella 
maasta on runsaasti 4 m. Kohnen m:n korkeudelta haarautuu 
si ita valtava oksa, 4:n m. korkeudelta toinen, josta lahtien runko 
jonkun verran ohenee, kohoten kaltevasta asennostaan pystyyn, 
haaraantuakseen ylempana moneen kappyraiseen haaraan. Run
gon rannanpuoleisessa syrjassa on iso onkalo, jossa koskelolfa 
on ollut pesansa monena vuonna. Vanhuudestaan huolimatta on 
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puu viela hyvin elinvoimainen. - Muutaman askeleen paasta tasta 
on toinen yhta korkea lehmus, jonka ymparys samalta korkeu
delta· on 3,5 m.; kolmas vahan loitompana 15 m. korkea, ympa
rykseltaan 2,46 m. Onko puitten laheisyydessa joskus ollut asunto, 
sita eivat vanhatkaan sano muistavan sa, eildi rakennuksen perus
taakaan ole missaan todettavissa. Muita lehmuksia kuin mai
nitut kolme ei ole Hi
heisyydessa. 

Kuljemme pitkin 
kivikkorantaa edem
mas ja ihailemme kas
viston rehevyytta (Ga
gea lutea y. m.). Joku 
pienempi jalava (Ulmus 
effusa) jo nakyy siella 
taalla. Mutta vasta la-
hempana poukamaa 
herattavat huomiota 
monet pyorealatvaiset 
jattilaiset, joista suurin 
on ainakin 20 m. kor
kea, rungon ymparys 
4,15 m. Se haarautuu 
lahella tyvea kahdeksi 
melkein yhta paksuksi 
haaraksi, joiden ym
parysmitat ovat 295 ja 
282 em. Naista edel
Iinen haarautuu 2 m:n 
korkeudella kahtia, toi
nen n. 3 m:n kor
keudella 5:een melk. 

Annilan niem en suurin lehmus ymp. 4 m. 

yhta paksuun haaraan muodostaen tuuhean, tumman latvuksen. 
Toinen jalava jotenkin Iahella edellista on n. 19 m. korkea ja 193 
em. paksu, kolmas 20 m. korkea ja 260 em. p. jalavia on muu
ten talla samalla rannalla paljon, useita aivan nuoriakin, joten ne 
naytHivat olevan yha edelleenkin lisaantymiskykyisia. 

I<. E. l<ivirikko. 

Suuria haarukkasienHi (Ciavaria !lava). Orankullassa ,Nylun
din huvilan" takana !Oysin 13. VIII. 1922 neljatoista (14) jattilais
maista haarukkasienta. Ne kasvoivat kaikki aivan lahekkain, pie
nen kallion kupeella kosteahkossa sammalikossa, katajapensaiden 
juurella. Suurin painoi 3,780 kg, Jahinna suurin 2,850 kg, pienin 
0,940 kg, muut olivat 1- 2 kg:n painoisia, kaikki painoivat yhteensa 
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21,400 kg. Huomautettakoon, ettei mik~Hin ollut ,yhdistynyt" sieni, 
vaan jokaisella oli vain yksi kanta kullakin. Ne olivat aivan tuo
reita, ruuaksikelpaavia ja maukkaita, vaikka tosin aikalailla vetisia. 
Luonnollisesti on runsassateinen kesa ja suhteelli sen Jammin saa 
tallaisia jattilaisia kasvattanut. 

E. w. 5. 

Kasviloytoja maakunnasta Sa. Syysk. 1921 tapasi allekirj. liik
kuessaan R u o k o I a h den pitajan eraan puron varrella Tainion
kosken luona Tppha latifolia'n seka eraassa pihassa lmatralla Rumex 
crispus X domesticus'en ja Capsella bursa pastoris f. apetala'n (het. 
7- 1 0), kaikki kasveja, joita ei aikaisemmin ole mainittu maakun
nasta Sa. 

1/mari Hiden. 

Sokerijuurikkaita viljelty lnarissa. Ensimmainen, joka saami
eni tietojen mukaan on lnarissa yrittanyt viljella sokerijuurikkaita, 
on rouva Ines S u vir inn e. Vii me kevaana han naet kylvi Suo
men Raakasokeritehdas Oy:lta saamiaan siemenia vuokraamalleen 
maatilalle Tormasessa likella Ivalojoen suuta. juurikkaat, joista 
on naytteita lahetetty sokeritehtaaseen, menestyivat kaikin puolin 
hyvin. Sad on suuruus oli n: 100 kiloa. Enimmasta osasta val
mistettiin kotona siirappia. 

U. S- s. 

Kuluneen kesan pitka kasvukausi. Oleskellessani elokuussa 
v. 1922 Pihlajavedella tapasin eraalla rimpinevalla aivan aseman 
luona suurella alalia matalakasvuista suokukkaa (Andromeda po
lifolia), joka kukki toistamiseen. jokaisessa varressa oli useita 
hyvin kehittyneita kukkia. Kalliomaen puutarhassa kukki ruusu
pensas samoin toistamiseen ja aseman puutarhassa havaitsin 
vastapuhjenneita pihlajan kukintoja. 

M. }. 1(. 

Sikojen hoito Lapissa. lnarin Tormasessa on rouva Ines 
S u vir in n e ensimmaisena perustanut pienen sikalan, johon han 
hankki etelasta kasin n. 4- 5 elainta. Paikkakuntalaiset ovat kesan 
kuluessa joukottain kayneet suurella uteliaisuudella ja mielenkiin
nolla katselemassa noita ennen tuntemattomia, oudonnakoisia elu
koita, jotka nayttavat kaikin puolin hyvin viihtyvan. -

U. S- s. 
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Vainajia. Toukokuun 14 p:na 1922 kuoli Leipzigissa profes
sori tri Alwin Voig·t, llihes 70 vuoden ikaisena. Ennen muita on 
hanen teoksensa ,Exkursionsbuch zum Studium der Vogelstim
men" mainittava 

Toukokuun 12 p:na 1922 kuoli Berlinissa muutamia viikkoja 
kestaneen furunkulosis-taudin murtamana Preussin luonnonsuo
jeluskeskuksen johtaja, professori tri Hugo Conwentz 67 vuoden 
ikaisena. 

Helmikuun 20 p:na 1922 kuoli Budapestissa Unkarin kunink. 
lintutieteellisen laitoksen johtaja Stephan Cherne! von Chernel
haza llihes 57 vuoden vanhana. Han oli v:sta 1916 yllamainitun 
laitoksen johtajana Otto Herman'in jalkeen. · 

Budapest 1. VIII. 1922. E. w. s. 

Kirjallisuutta. 

K. J. Valle: Suomen Sudenkorennoiset. Vanaman kirjoja N:o 20. 
Otavan Hyonteiskirjasia N:o 2. 83 siv., 35 kuvaa. Hinta 12 mk. 

Ylliimainittu huolella ja asiantuntemuksella Iaadittu kirjanen on tervetullut 
lisa kotimaiseen hyonteistieteelliseen kirjallisuuteen. Kuten ,,Otavan Hyonteis· 
kirjasten" ensimainen osa: E. Fieandtin kirjoittama vihkonen ,Suomen Suora
siipiset", sisaltiHi tamakin yleisen osan seka katsauksen maassamme tavattuihin 
kyseessa oleviin hyonteislajeihin. 

Edellisessa osastossa puhutaan ensimmaisessa Juvussa laajanlaisesti su
denkorennoisten · esiintymisesta ja elintavoista. Kymmenvuotisiin hediilyihin 
ja havaintoihin perustuen esittaa tekija tassa luvussa mielenkiintoisella ja 
vilkkaalla tavalla, mitenldi eri sudenkorento-lajit suuressa miiarin ovat eri 
paikallisuuksista, eri vuodenajoista ja eri vuorokaudenkin ajoista riippuvaisia; 
lmvataan sudenkorentojen, hyonteismaailman oivallisimpien ,lentokoneiden", 
leijailua ilrnassa, niiden erilaisia ,metsastystapoja", niiden lisiiantymistapoja 
j. n. e. Edelleen tehdaan selkoa niiden omituisista, vesieliimaan mukautuneista 
toukista sel<a naiden ravinno~ta ja syomatavoista. - Toisessa luvussa selos
tetaan sudenkorentojen seka niiden toukkien ruumiinrakennetta. Kolmannessa 
luvussa luodaan lyhyt katsaus niiden polveutumiseen alkaen aina hiilikaudella 
tavattavista alkusudenkorennoista, joista jotlmt olivat tad ellisia jaW Hi isia( siipi. 
karkien vali jopa 60 em!). Neljannessa luvussa puhutaan seikkapediisesti 
sudenkorennoisten kolwamisesta ja sailytHimisesta. 

jalkimmaisessa osastossa, joka mtJOdostaa kirjan yli 50 ·sivua ldisiWivan 
paaosan, on tutldmusl<aavat alueellamme tavattujen 43:n sudenkorento·lajin 
maariHimista varten. Ne ovat Hismbllliseen muotoon laaditut, ja niissa on 
koetettu l<ayttaa, mildili mahdollista, sellaisia tunnusmerkkeja, jotka ovat hel
poimmat huomata. Paitsi tutldmuskaavoja on tassa osastossa Jyhyet Iahko-, 
heimo-, sulm- ja lajiselitykset. jokaisesta lajista on annettu lyhyet tiedot sen 
elintavoista, yleisyydesta ja le\lenemisesta Suomessa seldi esiintymisesta ulko
puolellakin aluettamme. Erikoisesti mainittakoon, etta toukldinldn on kiinni· 
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tetty melko pa ljon huomiota, ja niisHi on laadittu eri tutkimuskaavat, joiden 
avulla voimme - mikali niita tunnetaan -- maadi.ta meilla esiintyvat toukat 
lajilleen asti. 

Teoksen monilukuiset kuvat ovat osaksi eri teoksista lainattuja, osaksi 
onnistuneita originaalipiirrol<sia. Lopussa on laajanlainen kirjallisuusluettelo, 
mutta aakkosellista hakemistoa val.itettavasti ei olt-. 

Kokonaisuudessaan tekee teos hyvan ja huolitellun vaikutuksen. Luotta
musta teokseen lisaa viela tietoisuus siiUi, etta tekija itse on m·aamme ensim
mainen erikoistuntija sudenkorennoisten alalia. 

Kehoittaessamme nuoria hyonteistieteilijoita hankkimaan itsellensa ylHi 
esittiimiimme teol<sen, emme malta o!la Jopuksi lainaamatta sii ta seuraavia 
lauseita (s. 22): 

,Sudenkorentojen kediileminen on mielenkiintoista kesaaskarteiua. Siina 
tutustuu naiden hyonteisten monivaihteisiin elintapoihin, samalla kun itse 
pyydystamise!Hi on erikoinen viehatyksensa Sijn kautta, etta se vaatii suurta 
nopeu1ta, varinuutta ja voimaa liikkeissa, lihastemme valitonta toimintaa nako
aistimme ldiskysta. Voimme nain ollen sanoa, lilttii sudenkorennoisten keraily 
on tosi urheilua. SiUipaitsi sudenkorennoisten va lmtstaminen kauniiksi kokoel
maesineiksi kysyy suurta niipparyytta ja taiteellistakin silmaii, mutta tuloksct 
ovatl<in suuremmoiset, si ll ii kaunista sudenkorennoiskokoelmaa tuskin voittaa 
perhoskokoelmakaan, ei alnakaan kokoelmaesineiden siroudessa ja muoto
kauneudessa." 

Uunio Saalas. 

K. M. Levander --· E. W. Suomalainen: Suomen lintujen nimisto. 
Nomenclator avium faunae fennoscandiae orientalis. Pori 1922. Ennen 
Linnen aikoja oli sangen vaikea, jopa mahdotontakin tietaa mita lajia tekija 
teoksessaan kulloinkin tarkoitti; lyhyt selitys, diagnosi, saattoi kelvata useam
malle H.ihisukuiselle lajille. Vasta Linnen antama nimisto, jossa kullakin Jaj illa 
oli oma suku- ja lajinimensa (binarinen nimisto), helpotti suuresti lajitunte
lJlUSta ja ymmartamysta. NimelHi Fringilla coelebs tiedettiin tarkoitettavan 
tavallista peipposta ja se tiedetaan vieUi nytkin. · Mutta niin ei ole suinkaan 

, Jaita kaikkien nimien eika ole ollut pitkiin aiko ihin. Melkein kail<issa teok
sissa on nimet vaannetty niin tuntemattomiksi, eWi Hiytyy turvnutua syno
nyymiluetteloihin paasHi.kseen selville lajista. Linnen jalkeiset tutkijat eivat 
aina lajeja tarkatessaan ole penkoneet lahte iUi ja niin ollen muitta mutkitta 
Juulleet loytiineensa uuden Jajin tai olevansa oikeutetut ristimaiin loytamansa 

. laj in uudella sopivammalla nimella. Moni Linnen aiku inen laji on myos 
huomattu kollektiiviseksi s. o. useampaan Hiheiseen lajiin jakautuvaksi. Samall e 
lajille annettuja suku- ja lajinimia on sitten viela kombinoitu, on muodostettu 
uusi suku entisesta lajinimesta ja painvastoin, joten esim. telkka on saanut 
nimet Clangula glaucion tai Olaucion c!angula j. n. e. Viirne aikoina ovat 
monet tutkijat koettaneet laatia nimistoja maarattyjii periaatteita noudattaen 
siina hartaassa toivossa etta ne tulisivat yleisesti kaytantoon ja selvitta isivat 
sita sekasotkua, joka alkaa kayda ldusalliseksi. 
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Siina mielessa on ilmoitettavanamme oleva nimistukin Jaadittu. luette
lon huomattavin omina isuus tieteellisiin nimiin nahden on, etta niissa tap<~uk
sissa, missa priodteetli-siHintoa noudattaen sulmnimea seuraisi sa moin lwuluva 
lajinimi, on periaatteena ollut kayttiia lajinimen liihinna var hinta, yleisempaan 
kayUint66n tullutta nimea. Muutamin harvoin poikkeuksin tietee llise t lintu
nimet ovat luettelossa esitetyt sa mannntotoisina kuin ne ovat unkarilaisen 
ornitologisen laitoksen esimiehen Stephan Cherne! von Chernelhaza'n laati
massa Iintunirnistossa ,Nomenclator avittm regni hunga rici'', jota nimistoii 
mainittu lintutieteellinen laitos noudattaa. Niista periaatteista, JOita Hissa 
luettelossa on noudatetht, mainittakoon: Sukunimien ei tule oil a yhUiHi.isia 
kuin niihin yhdistetty Iaji- ja sivulaji-nim i. Tyypillisen muodon ja se ll aisen 
lajin merkitsemiseksi, josta toistaiseksi vain yksi muoto on tunnettu tai josta 
ei esiinny useampia muotoja, kiiytetaan ainoastaan kahta nimea : suku- ja laji
nimea. Muussa tapauksessa s. o. milloin lajista esiintyy usea mpia maantie· 
teellisia muotoja, kayletaan Iisaksi kolmatta nimca es ·m. Pai·us ater britannicus 
(engl. mttstatiainen). 

Tekijiit Iausuvat ede ll een, eWi kotimaise n lintuluettelon laatimisen tar
peellisuutta on lisiinnyt nykyista tietoa vastaavan, lyhyen, ldisilistana kayteWiviin 
Suomen lintujen lu ettelon puute. ,Sttomen luurankoiset" (1909) on jossain· 
maiirin vanhentunut, si lla muutamat siina mainitut Iajit eivat ole varmasti 
Suomessa tavattuja, kun taas erinats ia uusia lajeja on HHillii vasta teoksen 
ilmestymisen jalkeen huomattu. Esi ll aolevasta lu ettelosta selviaa, etta alueel
tamme tunnetaan 290 Iajia seka 10 alalajia eli yhteensii 300 Iuonnonvaraista 
lintua. 

Luettelon tarpeellisuudesta tuskin voinee olla eri mielipiteita. · Mutta 
tolvottavaa olisi ettii sitii visusti noudatettaisiin. Omitu isetta vain tuntuu se 
ajatus, etta Ernst Hartert Jaajassa teoksessaan Die Vogel der paliiarktischen 
Fauna, josta viimeisia vihkoja ei vielaldUin ole ilmestynyt, ei nimien valinnassa 
ole osanut oikeaan. Ja kymmenessii vihossa on jo 1713 lajia ja ala lajia seli
tettyina. ll<iiva ltii tuntunee myos monen mielesta Iuopua niisHi tieteellisistii 
nimista, jotka Suomen Luurankoisten mukaan ovat ehtineet mieliin painua ja 
joita lintutieleellisissii esityksissa on totuttu kayttiimiiiin. 

Luettelossa on 75 lintua saanut uudet nimet, niistii 38 uudet sukunimet, 
34 uudet lajinimet. Kolme lajia on saanut uudet se l<a suku- etta Iajinimet. 
Uusia lajeja ja alalajeja ovat semaavat 9: Larus jusms ajjlnis Reich., Fufigufa 
nyroca L. - ruskea sotka, Totanus stagnatilis Bechst. - lampivikla, Buteo comlluwis 
Zimmermannae Ehmcke - itainen hiirihaukka, Milvus ictinus Sav.- tavallinen 
haarahaukka, Dendrocopns minor lwmtschatlmrsis Mohl, Serinns canarius 
germanicus Laubmann - keltahempponen, Emberiza citrineffa erythrogenys 
Brehm, Motacilla boamla L. -- harmaa viisHir81 Jd. Entisista epiivarmoista 
lajeista on poistettu seuraavat: Sterna minuta L. -· pild<Utiiri, Anser brachy
rhynchus Bail!. - lyhytnokkainen hanhi, Recarvirostra al'ocetta l. - Avosetti, 
Circus pygargus L. - pienempi suohaukka, Lanius minor Gmel. - mustnotsa
lepinldiinen, Pratincola rabico!a L. - mustap~iinen pcnsastasku. - li si n 
uudesta lu ettelosta poistanut tavallisen kaarahaukan (Milvus ictinus Sov.) 
yhta epavarmana kuin edellisetkin. 

1(. E._. l(ivirildw. 
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Rolf Palmgren: Luo nn o n s u o je lu j a kul tt uur i. Otava . 1922. Siv. 427. 
Hinta 60: -

Rolf Palmgren : Na tur s kydd oc h kultur. If. Holger Schildt. 1922. 
Siv. 257. Hinta Smk. 60: - . 

Maisteri Palmgren on ottanu t eHimantehtavakseen luonnon ja sen muisto
merkkien suojelemisen. Monissa edellisissa teoksissaan han on valmistanut 
maaperaa tal le mi eltaylentavii lle ajatukse ll e, joka useimmissa sivistysmaissa jo 
on kantanu t eri nomaisia hedelmia. Mestari llisesti han on kuvaillut maamm e 
lu on toa ja sita kirjavaa elamaa, jonka se helmassaan katkee. Hanen vilkkaat, 
syvaa luonn ontuntem usta osoittava t kuvauksensa milloin mistakin elainlajista 
tempaavat mu kaansa kokonaan ja heriiWivii t lukijassaan myoUitu ntoa ka ikkia 
eUivHi kohtaan. Vii lin pitamattomasta luonnonraiskaajasta tul ee ehdottomasti 
luon nonsuojelij a, ja sehan on tekijan hartain toivomus. Palmgrenin julkaisut 
ovat jo kaannoksien kautta suomalaisell el<in lukijakunnalle tuttuja, mutta palj on 
enemmiin niita olisi Iu ettava, jotta kerrankin silmiit aukeaisivat nii kemaan sitii 
kau neutta, sitii mu otojen runsautta, jota avosilmainen tarkkaaja Joytaa kaikki
alla. Luonnon hiivitysta on jo liiaks i jatkunut, monet kasvit ja elaim et ovat 
kadonn eet jalj ettomiin, tai ovat katoamaisillaan ; vielii yhd ennell iitoista hetkell ii 
olisi pelastettava, mitii pelastettav issa on. Metsiit kaadetaan, niiden varjoon 
tottuneet kasvit ku olevat, elbi inmaailma siirtyy kauemm as, ja aikojen · periistii 
ei mikaan eniia ke rro tuleville sukupolville, miltii lu onto niiytti enn enkuin ih
minen ryhtyi hiivitystyohonsii. Eiviit edes yksin ii iset puut, olivatpa ne miten 
outoja' ja harvinaisia tahansa, saa rauh assa kasvaa, niihin iskee ohikulkij a ilke
all ii tavalla kirveensii ja siihen ne pian tupertu vat. Kosket otetaan teollisuu
den palve lukseen, isot sii rtokive t, jotka kertovat meid iin maallemm e niin koh
talokkaasta jiiiikaudesta, vieritetiian pois paikoiltaan, tai louhitaan rakennuksien 
perustoiksi. Tii hiin kaikkeen ei pitaisi ihmisella oll a oikeutta, mutta estee tto
miisti on havitystii meidan maassamm e jatkunut kaikkina aikoina, ja siksi oli si 
luontoamme lainsaadannon kautta suojeltava. Olisi saatava maa mm e kansan 
edustajat antamaan siunauksensa sill e ylevii lle ja kauaskantavalle ajatukselle, 
etta kunnon muistomerkkeja ei saisi tarpeettomasti hiivittaii ja etta koskema
tonta lu ontoa pala sieltii , toin en Uialtii sii ilyisi jiilkimaailmalle. 

Tahan viim eiseen ajatukseen tiihtaa Palmgrenin uusi teos. Han vetoaa 
kaikkiin niihin merkkimiehiin, jotka Nordenskioldin ajoista saakka ovat asian 
hyvaksi tava lla tai toisella tyoskenn elleet. Ensimmii isiii, jotka lausuivat julki 
ajatuksensa lu onnonpuistoasiassa , olivat Evon metsao piston johtaja Blomqvist 
ja toht. Ragnar Hult. EHivasti he kuva ilivat sita suurta merkitystii , mikii tii l
laisista rauhoite tuista alueista koituisi vas taiselle tutkimustyoll e maamme Juon
non tun temiseksi. Lu onn onsuojelu kseen kohdisti erikoista hu omiota prof. 
Norrlin, jonka lempilapsia olivat kaikenl aiset kasvit ja kasviyhdyskunnat. 
J-lanen aloitteestaan pro fauna et f lora f ennica-seura esitti hallituksell e pyyn
non, joka tarkoitti toimenpiteisiin ryhtymistii Juonnonpuistoj en perustamiseksi. 
Muutamia vuosia myohemmin koetti J. Hedberg Mets~inh o itoyhdistyksessa 

piUia as iaa yha virei!Hi, ja kohta ryhtyivii t sita innolla ajamaan useat tieteelli
set seurat, etupaassa Societas pro f aun a et f lora f ennica, Maantieteellin en 
yhdistys ja Suomen Maanti eteellinen seura. Viim eksimainitussa seurassa piti 
prof. J. A. Palm.en es itelman luonnonsuojelemisesta, mikii sitten erikoisena 
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vihkona pain ettiin molemmilla kotimaisilla kielilla ja epa ilematta oli omiaan 
h er~ittamaan rakkautta kotiseutuun ja isanmaahan. V. 1907 otti senaatin aset
tama, metsien suoj elemista tarkoittava komitea kysymyksen lu onnonpuistoista 
uudell een esille ehdottaen muutamia Lapin tunturialu eita omituisine ka~vi- ja 
eHiinlaj eineen rauhoitettaviksi. Vaikka tehdyt ehd otukset eivat mihinkaan po
sitiiviseen tul okseen johtanee t, pysyi asia kuitenldn vireillii luonnonti e tee lli s i ss~i 

piireissa , ja nain ehdittiin ehclotetluihin alueisiin tarkemmin perehtya. Kohta 
puuttui asiaan MatkailiJayhdistys, joka painosti Hseiden maamme rajojen ulko
puolellakin tunnettuj en seutuj en ja nahtavyyksien - Imatra, Punkaharju, Koli 
- rauhoittamista. Seurasi sitten Hseita mi elenkiintoisia alueita, jotka yksityis
ten toimesta on raHhoitettu tai kaipaavat rauhoittamista: Ulgsldirin majakka
saari haahkayhteiskuntineen, prof. J. A. Palm enin ihana Tvarminn en saaristo, 
Nothamn Snappertunassa, Meikon luonnonpuisto Kirkkonummella, Vanhan
kaupungin Iahden perukka y. m., mutta etenkin metsiiherra · J. Montellin eh
dottamat Malla-tunturit Enontekion Lapissa ihmeellisin e kasvilajeineen. 

Suomen kartastossa esitti prof. Palmen Suomen petoelainten havityshis
toriaa, joka tod ellakin on hapeapilkku maall emme. Pro fauna et flora fennica
seurassa pohdittiin sitten vilkkaasti, mitii vielii voitaisiin tehd ii muutamien hii
viamaisilHian olevien elainlajien hyviiksi, ja nii in joudutaan arvostelemaan 
metsiistyslakiamme, joka kaipaa perinpohjaista uudistu sta. Paitsi mainittua 
seuraa puuttuvat asiaan elainsuojelus-, puutarha ja maanvilj elysy hdistykset 
y. m. Metsahallitus ehdottaa metsastyslakiimme muutoksia, mildi aiheuttaa 
polemiildda seurojen puolelta. Usea t yksityiset henkilot ehdottavat suojaa 
harvinaisille kasveill e ja eHiimill e, etenkin niiden aarimm~i i s ilHi levenemisalu
eilla. Lu onnonsuojelusasia on taten yha uudishtvien esitysten kautta joutunut 
siihen vaiheeseen, etta vihdoinkin on syyta toivoa suotuisaa ratkaisua. Societas 
pro Fauna et flora f ennica esitti ltallitukselle pyynnon komitean asettamisesta, 
jolle annettaisiin tehUi vaksi laa tia ehdotus luonnon muistomerkkien ja aluei
den suojelemiseksi. Rauhattomina kapin avuosina jii i tietenkin kaikki lepaamaan, 
mutta kevaa!Hi 1921 ryhtyi lainvalmistelukunta tyohon saaden avustusta useilta 
as ian tun ti joilta. 

Kirjan loppuosassa on lahes 80 sivua liitteita, m. m. ehdotetut muutok
set uud eksi metsas tyslaiksi seka kyseessaolevaksi luonnonsuoj elu slaiksi. Toivoa 
sopii, etta luonnonsuojelusasia pian tul ee esille ed tt skunn assa ja vihdoinkin 
saa hallituksen hyvaksymisen. Silloin on astuttu aika asl<el sille siunausta 
tuottavalle polulle, jota naapurimaa t ovat kattan taivaltaneet. 

Palmgren'in teaksen ensimaista osaa on jo aikaisemmin arvosteltu 
L. Y:ssa. Suomenkieliseen painokseen sisiiltyvat molemmat · osat. Lehtori 
H. Salovaaran suom ennostyo on kaikken kiitosta ansa itseva. Toivoa vain 
sopii etta teas leviaa kaikkiin luonnon suoj elua harrastaviin kat ihin . 

/(. E. /(iJ!irilllw. 

E. Becher, Ma a ilman r ake nn e. Sen lait, sen kehitys. Uusin, yleis
tajuisesti kirjoitettu es itys maailmanrakente sta ja sen kehityksesta. M. 111 • 

selitetaan siina kuuluisa ,Einsteinin relativiteettioppi", josta sano malehdissa 
on viime aikoina niin paljon ptthuttu. Teoksen on suom entanut prof. Eino 
Kaila. liinta 30 mk. llm estynyt Otavan l<tt stannuksella. 
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Kokouksia. 

Suomalaisen Etain- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon kokous 
21. X. 1922. -- Puheenjohtaja prof. J. I. L i r o lausui seuran jasenet terve
tulleiksi lulmkauden ty6ta alottamaan. Seuran toiminta kulkee kaikin puolin 
tasaista Jatuaan, raha-asiat ovat hyvat ja tieteellisia julkaisuja painetaan kah
dessa kaupungissa. Silmaillessamme yleisia oloja maassamme hnoma dlllmt>, 
etta nekin nayWivat monessa suhteessa valoisilta. Markan arvo kohoaa, -
tosin hitaasti mutta kuitenkin varmasti, ja rinnan taman kanssa tyotanno ja 
tyon ilo kansassamme kasvavat; valtiollinen johtoasema siirtyy yhii enemrnan 
soumalaisiin kasiin, sarnoin rny6s aineellinen va!ta. Tiistii kaikesta johtuu, 
el Hi edellytykset Vanamo-seuran toiminnalle ovat entisesti-Hin parantuneet. -
Mutta my6skin henkinen hegemonia olisi saavutettava suomalaisille. Vanamo
seurallakin on tiissii tiirkea osa suoritettavana. - Lopuksi kehoitti puhuja 
seuran jasenia tekemaan kaikkensa Vanaman toiminnan edistamiseksi ja sen 
maineen kohottamiseksi. 

Maist. W. A. K or v en k on t i o piti l<arttapiirroksin valaistun esitelman 
n. s. itiiisten imeWivaisten esiintymisesta ja elinehdoista maassamme. Paa
huomionsa kohdisti han ht'leriin, joka petoelainlaji viimeisina vuosikymmeninii 
ylHittiivallii nopeudella on levinnyt idastapiiin maahamme. Noin 50 vuotta 
takaperin ensi kertaa todettuna Wiipurin Hihettyvilli:i on se nyttemmin ulotta
nut levenemisalueensa lannessa Kokemiienjoen Jaaksoon ja Tammisaareen 
sel<ii pohjoisessa kauas PohJois-Hameeseen-, Savoon· ja Karjalaan, sivuuttaen 
jo Jyviiskyliin ja Joensuun kaupungit. Laajoilla aloilla EteHi-Karjalassa-, Sa- . 
vossa-, Hameessa ja Uudellamaalla on Uima maahantunkeutuja jo sangen 
yleinen ja · jnutunut pahaan maineeseen tuhontekijana varsinkin kanaloissa, 
tunkeutuen sen ohella u~ein ei ainoastaan ruoka-aittoihin vaan jopa asuin
huoneistinkin. Erittain valaisevia esimerkkejii siitii ilmeisesti liiheisestii suh
teesta, joka on havaittavissa ihmi ~ en talouden ja hillerien elinehtojen viililli:i, 
lausui esitelmanpitaja kasityksenaan, etta elaimen viimeaikainen nopea leviii
minen maassamme on tapahtunut kulttuurin turvissa, s. o. Hihinna hyvaksi
kaytUimalla kayttamatt6mia mahdollisuuksia varsinkin lisaytyviin rottakannan 
subteen. - Muista iti:iisista imettiivaisista tarjoaa kulttuuri Iisaytyviii toimeen
tulon ja Ieviiimismahdollisut1ksia my6s rusakkojanikselle, kenWimyydille, palo
hiirelle ja vaivaishiirelle, jotka kaikki ovat \ iljelysmaiden asukk.aita ja joista 
myos ensinmainittu on tunnetusti ja viimeksimainittu todennak6isesti sangen 
nuoria tulokkaita maassamme. Siipiorava ja tuhkuri sensijaan ovat puhtaasti 
luonnonvaraisia muotoja, jotka toiselta puolen ovat meneWineet, toisella puolen 
voittaneet joitakin etuja ihmisen lmllttuuritoiminnan kautta. Koivuhiiri olisi 
lahinna ldisitettiiva reliktiksi tundramilj66n aJoilta, tammihiiri niinikaan ehka 
joltakin lampimiimmiilta ilmastokaudelta. - Esitelman johdosta syntyneessa 
keskustelussa kertoi maist. V. H e i I< in he i m o siipioravan suhtautumisesta 
ihmiseen mainiten m. m., etta tamii elain, joka Tyrvaallii oli niin yleinen, etta 
han esim. kerran samalla retke!Hi tapasi niitii parikymmentii kappaletta, sika
Hiisen pappihn puistikossa saann6Jiisesti pesi runsaslukuisena kottaraispon-
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toissa, seka eWi sama elain Jyvaskyliissa oii asustanut 111. 111. pappilan uiko
vintill~i. - Maist. E. M er ik a II i o kertoi puolestansa tavanneensa vesikon 
Kemijoen su ulta, ja toht K. E. K i vir i k k o kertoi pitaneens~i viimemainittua 
eHiinHi eHitt ina Saaksmaella. 

Yliopp. A.]. Rain i o esitti Helsingin hautuumaalta Irikselta Ioytami:in sa 
ruostesiencn Puccinirz iridis seldi ilmoitti painettavaksi: ,Lisa tietoja Suomen 
Uredinae-kasvistoon". - ,Vanaman kirjoista' · oli edellisen kokouksen jalkeen 
ilmestynyt N:o 20:na K. J. W a I I e'n kirjoittama ,Suomen Sudenkorennoiset" 
83 sivun laajuise na, Otavan kustantamana seka toinen uudistcttu painos U. 
Sa a I a an ,Nuoren hyonteist iete ilijan opasta" 168 sivun laa juisena, Werner 
Soderstrom Oy:n Jmstantamana. Maist. K. ]. Wallelle p~Uitettiin 111y6ntaii 
yllamainitusta teokses ta 1,500 mk:n suuruineu tekijanpalkldo. - Prof. J. I. 
L i r o jatti Seuran J<irjastoon kirjoittamansa teoksen ,Ober die Gattung 
Tuburcinia'', joka oli ilmestynyt Turun Suomalaisen Yliopiston ,Julkaisujen" 
ensimmaisenii 111doksena. - Uudeksi jaseneksi valittiin opettaja jussi S e p p a. 

Toimitukselle Uihetettya kirjallisuutta. 

Fin lands jal<ttidskrift 1 0; Maatalous 19; Mehilainen 10; Metsataloudelli
nen aikJkausk irj a 7- 9; Nuori Voima 19- 20; Nuorten toveri 10; · Puutarha 
10; Pyrldja 5 - 10; Su0men kalastuslehli 4- 5; Tapia 8. 

-· .. 



LUONNON YSTfXVfX ilinestvv v. 1923, lmten 

tahankin saakka, kuutena, vahintain 16-sivuisena 

numerona, joista 4 jaetaan kevatlukukaudella, 2 

syyslukukaudella. Vt.iosikerran tilausmaksu on 20 

markkaa, ja lahetetaan ensimainen numero molem

minpuolisen edun l<annalta jalkivaatimuksella kai

ldlle tilaajille, mvos entisille, mikali he eivat sita 

ennen ole tilaul<sesta kieltaytyneet. 

Kaikki LUONNON YSTfXVfXfXN aiotut kirjoitul<

set ovat osoitettavat paatoimittajalle, os. Helsinki, 

Nervanderinkatu 11, tilaukset toimitussihteerille, yli

opp. A. i. Rainio'IIe os. Oulunkyla, jolla myos on 

saatavissa vanhoja vuosikertoja. 

Luonnonhistorian opettajia pyydetaan joko itse 

tai oppilaittensa kautta paikkakunnallaan levitta

maan LUONNON VST~V~~ ja keraamaan tilaajia. 

Mita laajemman lukijakunnan l~htemme saa, slta 

arvokkaammaksi muodostuu sen sisalto. 

Tilausten keraajat saavat joka kuudennen tilaa

mansa vuosikerran ilmaiseksi. 

Helsingissa 18 p:na marraskuuta 1922. 

TOIMITUS. 
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