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Metsänemä (Epipogon aphyllus). 

0. Kyyhkynen. 

Jo kerran aikaisemmin (L. V. 1916 N:o 3, siv. 97) olen tu11ut 
esittäneeksi eräitä havainnoitani tästä omituisesta kasvista, joka, 
kuten jo si11oin mainitsin, on aina aivan erikoisesti keräilyhaluani 
kiihoittanut. Mutta sitä se tuskin on tehnyt pelkän harvinaisuu
tensa vuoksi, sillä onhan maassamme muitakin, harvinaisempiakin 
kasveja, vaan ehken yhtä paljon sen takia, että sen harvinaisuu
dessa on jotakin omituista, toise11aista kuin muiiJa kasveilla. Syynä 
sen harvinaisuuteen on nimittäin enemmän sen omituiset elämän
tavat kuin itse niukka Jeveneminen. - Satuin kerran näkemään 
kartan, johon oli merkitty pisteillä sen siihen saakka tunnetut 
löytöpaikat Ruotsissa, ja niitä oli varsin tiheässä melkein yli 
maan. Ja kuitenkin määritellään kasvi uusimmissakin Ruotsin 
kasvioissa harvinaiseksi, vieläpä hyvinkin harvinaiseksi (Lindman). 
Samoin on sitä meidän maassamme tavattu melkein kaikissa etelä
ja keski-Suomen maakunnissa ja olenpa varma, että sitä vastai
suudessa löydetään vielä - ellei liene jo löydettykin - niistäkin, 
joista se tähän saakka on ollut tuntematon (lk., On. ja Ok.); sillä 
onhan sitä tavattu varsin kaukana pohjoisessakin, kuten esim. 
Keretin Karjalassa ja Ruotsissa Luulajan Lapissa. Syynä sen 
puuttumiseen Pohjanmaan tasangolta - sisämaan rajoilta on sitä 
kyllä löydetty - on luultavasti sopivien kasvupaikkojen puute. 
ja onhan tämä alue muutoinkin verrattain uutta maata. Kasvi on 
siis levinnyt meilläkin yli maan, - ja kuitenkin on se harvinainen, 
jopa siihen määrään, että muutamat patjokin liikkuneet keräilijät 
eivät sano tavanneensa sitä koskaan luonnossa kasvavana. 



2 Metsänemä (Epipogon aphpllus). 

Olen maininnut jo aikaisemmin, että yhtenä syynä siihen, 
että kasvia monin paikoin ja monessa tapauksessa pidetään harvi
naisena, on sangen luultavasti se, että ei tunneta sen kasvupaik
koja eikä - ennen kaikkea - sen kukkimisaikaa. Viimemainittu 

sattuu nimittäin aivan kummastuttavan 
täsmällisesti heinäkuun loppu- ja elo
kuun alkupäiviksi ja kestää suunnilleen 
viikon, korkeintaan kaksi. Ken ei sil
loin arvaa mennä sitä etsimään, saa 
muulloin tuiki turhaan sitä hakea, sillä 
heti kukittuaan se useimmissa tapauk
sissa lakastuu, taittuu kukinnan alapuo
lelta, painuu maahary ja mätänee. Toi
sinaan jää törröttämään joitakin hyvin 
alastoman näköisiä, oudon suoria ja 
jäykkiä varsia, joista riippuu vartta vas
ten palleroisia,kolmikyhmyisiä hedelmiä. 
Mutta sekin · on tietääkseni harvinaista, 
joten kasvin maanpäällisen osan koko 
kehitys alusta loppuun ja kaikkialla 
ehtii tapahtua mainitun ajan · kuluessa. 
Lähempiä havaintoja tästä seikasta mi
nulla tosin ei ole, kun sen kasvupaikat 
ovat aina olleet verrattain kaukana asuin
paikastani, etäisella salalla, jossa vielä 
on säilynyt edes jossain määrin alku
peräistä metsää. Mutta sittenkin luulen 
arvetuni pitävän paikkansa. Toisin 
paikoin olen nimittäin löytänyt sen 
kukkivia yksilöitä aivan heinäkuun lo
pulla ja toisin taas lakastuneita tai 
lakastumistilassa olevia varsiå ennen 

elok. 6 päivää, mutta en juuri koskaan mitään sen jälkeen. Aukeam
rnilla paikoilla s. o. sellaisilla, joista metsä tai metsää on hakattu, 
mutta joilla kasvi siitä huolimatta on säilynyt, vaikka onkin luon
nostaan pimentokasvi, kukkii se hiukan aikaisemmin kuin varjoi
sammilla. Niinpä tapasin sitä viime syksynä (1922) tällaisella 
paikalla jo hedelmöivänä, ja toisilla, metsän suojassa sijaitsevilla, 
samana päivänä vielä parhaassa kukassa. 
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Millaisia tämän kasvin kasvupaikat ovat etelämpänä, siitä ei 
ole minulla omakohtaista kokemusta; muistelen vain jostakin lu
keneeni, että ne ovat vanhoja, varjoisia lehtimetsiä. Mutta pohjois-

. Savossa, jossa itse olen ollut tilaisuudessa sitä löytämään, ovat 
ne olleet melkein poikkeuksetta vanhaa (alkuperäistä?) pääasiassa 
kuusen ja haavan muodostamaa sekametsää, jossa paikoin on 
suoperäistäkin maata (eli korpea, niinkuin Savossa sanotaan). 
Seassa saattaa tietenkin olla muitakin puita, kuten koivuja, leppiä, 
raitoja, petäjiä, mutta aina paljon vähemmän kuin edellisiä. Kun 
kasvi on mädänsyöjä, saprofyti, ovat lahoavat lehdet sille välttä
mättömiä ja tässä tapauksessa - mielestäni - etupäässä haavan 
lehdet. Mikä osa sen elinehdoissa on kuusella, sitä en tiedä, 
mutta aina siellä on vain sitäkin mukana. - Toinen omituinen 
seikka tällä kasvilla kasvupaikan valinnassa on se, että 3- 4 eri 
kertaa olen sen tavannut sellaisilla paikoilla, puro- ja jokivarsilla, 
jotka sangen todennäkoisesti ovat olleet tulvaveden ulottuvilla, 
seikka joka ilmeisesti viittaa samaan, josta tämän kirjoituksen vii
meisessä kappaleessa on puhuttu. Muutoin olen kasvia tavannut 
sekä ylempänä, kuivemmilla että alempana tuoreemmilla ja kos
teammilla, jopa välistä ihan märilläkin, hieman suoperäisi llä pai
koilla. Viimeksimainituilla, siis märillä paikoilla olivat varret vä
rillisempiä, pitkittäin sinipunajuovaisia eli melkein sinipunaisia ja 
muutoinkin tanakoita ja monikukkaisia, jotkut varsin korkeita. 
Tuoreilla paikoilla, jolloin ne kohoavat joko melkein tai aivan 
sammalettomasta kuohkeasta lehtimullasta, ovat ne paljon vaala
kampia, joskin muutoin yhtä tanakoita jå verrattain runsaskuk
kaisia. Ylävämmillä, kuivemmilla paikoilla kohoavat ne sammali
kosta ja ovat silloin korkea- ja hentovartisia, melkein värittömiä 
ja harvakukkaisia. Juurakko on aina varsin syvällä ja siitä lähtevä 
hento ,napasuoni" ja varren pullea alaosa melkein puoliväliin asti 
lehtimullan tai sammalien sisässä. Muutoin on varsi melkein 
säännöllisesti oudon jäykkä, taapäin keikistynyt. Kukkaperät sen 
sijaan ovat erittäin ohuita ja rentoja, mutta sikseenkin sitkeitä. 

Ja vieläkin eräs seikka, jota ei voi olla merkille panen;tatta, 
se, että varret, milloin niitä on enemmälti, esiintyvät aina yksissä 
ryhmissä, laikuissa. Juurakko kasvaa ja leviää siis kaikessa hil· 
jaisuudessa niinäkin vuosina, jolloin maanpäällisiä varsia ei esiinny. 
Ja vaikka joskus olen tavannut yksinäisiä varsia loitompanakin, 
ihan useampien metrien päässä päälaikusta, niin näyttää sittenkin 
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siltä, että nekin kuuluvat samaan pesueeseen, joskin aikojen ku
luessa ovat eksyneet kauemmas alkuperäisestä laikusta ja sama11a 
heikontuneet sen verran, etteivät voi vielä lukuisampina esiintyä. 
Tämä näyttää sitäkin todennäköisemmältä, kun lähimpään Epipo
gon-yhteiskuntaan sama11akin metsäpalstalla saattaa olla satoja 
metrejä. 

Mikä on sitten syynä siihen, että tämä kasvi on esiintymi
sessään niin kovin arka ja oikullinen, että se, kuten edellisessäkin 
kirjoitelmassa mainitsin, toisina vuosina, niinkuin viime kesänäkin, 
esiintyy monin paikoin, vieläpä runsaanakin ja sitten on taas 
vuosikausia, jopa kymmeniäkin näkymättömissä? Kirjoituksessani 
mainitussa saksalaisessa kämmekkäisteoksessa - valitettavaa, että 
minulla täällä maalla ei ole enemmän tätä alaa koskevaa kirjalli
suutta käytettävänäni - mainitaan yhtenä arveluna se, että run
saat kevätsateet edistäisivät sen kasvua ja ilmestymistä; seikka 
joka jo alunpitäen tuntui todennäköiseltä ja kai sen vuoksi jäi 
mieleeni. ja kun nyt tänä vuqnna 1922 oli runsassateinen alku
kesä, niin odotinpa melkoisella mielenkiinnolla tuota edellä mai
nitsemaani kukkimisaikaa, toivossa saada nähdä taas tätä mieli
kasviani ihan enemmälti. Enkä siinä pettynytkään, sillä eräältäkin 
vajaan kilometrin pituiselta alueelta sopivalla metsämaalla löysin 
sitä ainakin S:stä paikasta ja lisäksi kahdelta muulta kasvupaikalta, 
joilla olin sitä ennenkin tavannut. Mutta vaikka kasvuseudut 
olivatkin entisiä, niin yksityiset löytöpaikat olivat sittenkin kaikki 
uusia. Entisiltä kohd!fta en sitä löytänyt. 1) Olinko siis kasvia 
maasta kaivaessani edellisenä Epipogon-kesänä ollut liian varo
maton ja vikuuttanut pahemmin juurakkoa tai ottanut sitä liian 
paljon vai olivatko muut syyt vaikuttaneet sen piilossa pysymi
seen. Uudet löytöpaikat olivat siksi loitolla, että juurakon sinne 
siirtymisestä ei voi olla puhettakaan. Taisi sittenkin olla totta 
edelliseen kirjoitelmaani lainaamani kämmekkäiskirjan lausunto, 

1
) Aikaisemmat löytöni puheena olevasta kasvista ovat seuraavista pai

koista: 1. Maaninka, Ketunpesän luota Mattilan hovin takalistolta (1904); 2. 
Kuopio, I<olmisoppi Marttila, synkästä metsästä puron törmältä Pyssypuron
korvessa (27. VII. 1914); 3. Kuopio, Siilinjärven takalisto, lehdosta Taipaleen 
torpan luota (6. VIII. 1914); 4. Maaninka, Uuhimäen rinteeltä (6. VIII. 1914); 
5. Nilsiä, lehdosta ,,Huutavan holoman'' yläpäästä Tahkomäen rinteeltä 
(4. VIII. 1915). 
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että sitä saa· turhaan hakea entisiltä kasvukohdiltaan. Mutta yhtä 
totta on, ja varmasti vakuutetuksi tulin siitäkin, että sateiset alku
kesät ja ehkenpä edellisen syksyn sateet vaikuttavat edullisesti 
tämän kasvin esiintymiseen. 

--···--
Tammihiiri (Myoxus nitela Schreb = Eliomys quercinus L) 

Heinolan pitäjässä. 

V. A. Seppälä. 

Tätä harvinaista nisäkästä, joka oikeastaan kuuluu Keski
Europan .eläimistöön, on tähän asti tavattu maastamme vain Laato-

~.~.mmi~~.iiri (Myoxus nitela) Kirjavalahdesta 22. 9. 1903. Viljo 
J~~s~elatsen talteenottama. Paras tiedossamme olevista yksi
loista. K. E. Kivirikan yksityiskokoelmasta ja hänen täyttämänsä 

kan Karjalasta. Vuosien 1916- 1920 väli llä olen ollut tilaisuu
dessa tekemään havaintoja tammihiirestä toisella, edellisistä löytö-

• 
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paikoista verrattain etäisellä levenemisalueella, nimittäin Heinolan 
pitäjässä, Kaakkois-Hämeessä. V. 1916 jouduin kalastaessani asu
maan erikoise11a pienellä ,kalatuvallamme" ja toteamaan sie11ä 
eväitten varkaaksi omituisen näköisen, vaalean, mustaposkisen 
hiiren, jota en kuitenkaan tullut pyydystäneeksi. Kun sitten 
saman vuoden elokuulla metsästystoverini, maisteri Kajalan kanssa 
olimme sorsajahdissa, haukkui mukana ollut lintukoirani Taipaleen 
kylän Matolahden ranna11a jotaip otusta, joka hetkisen päästä 
lähti liikkeelle. Haukku päättyi erääseen kiviraunioon. Purettuamme · 
raunion, onnistui ,jepenH tavoittaa siitä edellämainittu nakertaja. 
- Huomiota ansaitsee se, että koirani, joka Iinnunhaukkujan ohe11a 
oli innokas oravan haukkuja, ajoi tätä pienikokoista otusta, vaik
kakaan se ei koskaan hiiriä, myyriä y. m. semmoisia kaivellessaan 
haukkunut. Sekin siis haistoi kyseessä olevan jonkun ar.vokkaarri
man saaliin. 

Tämän löydön innostamana ryhdyimme kalatuvastamme pyy
dystämään siellä asustavia ,,rottia" ja onnistuimmekin silavasyö
tillä saamaan yhden komean yksilön loukkuumme. Ikävä kyllä 
ennätti se lämpimän sään vaikutuksesta siihen määrään mädätä, 
että sen karva monesta paikkaa irtaantui. - Tämä yksilö, samoin 
kuin edellinenkin, oli koiras. 

Syksyllä 1918 palatessani metsästysretkeltä Hirvisalon kylästä 
alkoi koirani mainitun kylän ja Taipaleen kylän rajamailla män
nikössä iltapimeällä haukkua oravaa. Kun en kaikista tarkaste
luistani huolimatta voinut pimeässä oravaa puussa erottaa, raa
pasin valkean tulitikulla, jolloin männyn alimmalla oksalla havaitsin 
tammihiiren liikuskelevan. Yrityksemme pyydystää mainittua yksilöä 
kuitenkin epäonnistui. Kerrottuani läheisessä Viitaniemen torpassa 
epäonnistuneesta pyynnistäni, selittivät he saaneensa rotanlaukusta 
useampia yksilöitä tuollaisia vaaleita, viiruposkisia hiiriä. Pyy
dettyäni torpan väkeä tuomaan minulle kaikki pyytämänsä tammi
hiiret, sainkin kesällä 1920 yhden yksilön, joka todellakin osot
tautui ede11ämainituksi nakertajaksi. 

Ensimmäiner, Matolahden ranna11a sijaitseva löytöpaikka on 
aivan Konniveden ranna11a koivikossa, noin 250 m. päässä lähim
mästä viljelyksestä ja noin 400 m. päässä Matolahden torpasta. 
Mainittu kalatupa taas sijaitsee Konniveden Lintumalahden peru
kassa, männikkörinteellä, noin 200 m. päässä peliosta ja lähes 1 
km. päässä Huhtaniemen torpasta. Kalatuvassa asustetaan vain 
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ajoittain kala- ja huviretkillä käytäessä. Syksyllä 1918 tapaamani 
yksilö oli taas lähellä Kivijärven rantaa, 1 km. Viitaniemen tor
pasta, noin 9 km. päässä edellämainituista löytöpaikoista. 

Esitelmässään Vanamon kokouksessa 21. X. 22 on maisteri 
V. Korvenkontio selittänyt tammihiiren reliktinluontoiseksi. Nämä 
Iöytömme eivät puhu tätä käsitystä vastaan, kyseessä oleva seutu 
kun on Vesijärven lehtokeskuksen itäisimmässä kulmassa, jossa 
varsinkin juuri Konniveden rannoilla !ehtoja on runsaasti. Näissä 
lehdoissa tapaa useitakin reliktin luontoisia harvinaisia lehtokas
veja. On sangen todennäköistä, että tammihiiri meillä on vain 
tämänluontoisilla alueilla tavattava laji. Keskittyväthän varhai
semmatkin tammihiirilöydöt juuri Sortavalan lehtokeskukseen. 

--···--
Monivuotisten rikkaruohojemme kehitysennätyksiä 

ensimäisen kasvukauden aikana. 

K. Linkola. 

Viljellessäni kolmena viime kesänä eri rikkaruoholajeja etu
päässä niiden talvehtimissuhteiden lähempää tutkimista varten 
(1, s. 94) tarjoutui tilaisuus myös monenlaisiin muihin rikka
ruohojen biologiaa koskeviin havaintoihin. Aivan itsestään tuli 
huomio kiintyneeksi m. m. eri lajien erilaiseen kehittymisnopeuteen. 
Puhumattakaan eroista 1-vuotisten lajien parissa sekä ' 1- ja 2-vuo
tisten lajien välillä, oli monivuotistenkin lajien eri nopea kehitys 
hyvin merkille . pantava. Eräiden monivuotisten ehtiessä jo ensi 
kesänään kukalle, jopa siementämäänkin, eivät toiset päässeet 
kasvullisia asteita pitemmälle. Kun ei näistä kehityssuhteista, kuten 
ei yleensä yksityisten rikkaruoholajien muistakaan elämänvaiheista 
ole kirjallisuudessa omista oloistamme saatuja tietoja, ansainnevat 
tekemäni huomiot lyhyen selonteon, vaikkakaan ne eivät koske 
kaikkia yleisiäkään lajeja ja vaikka ne muutenkin ovat erinäisissä 
suhteissa vaillinaisia. 

Rikkaruohoviljelykseni sijaitsi Tammi s t on (Hankkijan) kas
vinj-alostusasemalla, n. 12 km Helsingistä luoteeseen. Eri 
ajeista kylvettiin täällä eräälle multavan savikkopellon saralle kusta-
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kin yksi (joskus 2- 3) 1.s m pituinen rivi, rivien välinä 20 cm. 
Kesän kuluessa koemaa perattiin huolellisesti pari kertaa, mutta 
joutui välillä toisinaan olemaan melko pahoin asiaankuulumattomien 
rikkaruohojen vallassa. Kylvöt, joista tässä puheeksi otetut havain
not tehtiin, suoritettiin osittain 10. IX. 1919, osaksi 6. V. 1920. 
Myös syyskylvöstä itivät kaikkien monivuotisten lajien siemenet 
vasta talven jälkeen, joten havaintoni koskevat kesää 1920. 
Muutamista lajeista tarkkasin ensimäisen kasvukauden aikana 
tapahtuvaa kehittymistä myös kesinä 1921 ja 1922; tästä seikasta 
on kuhunkin lajiin nähden erikseen huomautettu. 

Kaikkiaan sain koko ensimäisen kasvukauden kuluessa jat
kunutta kehitystä koskevia havaintoja 25 rikkaruoholajista; lisäksi 
muutamista rikkaruohonluontoisista lajeista, joista seuraavassa 
pari mainitaan. Eri lajien kehitysennätykset ensimäisen kesänsä 
kuluessa" olivat seuraavat: 

Siemenelle ehtineet lajit. Runsaasti kukkivat ja run-. 
saasti kypsiä hedelmiä tekivät Achillea ptarmica (ensimäinen 
mykerö avautui 6. VII.; jo 19. IX. oli melko paljon siemeniä varissut), 
Leontodon auctumnalis (useimmilta yksilöiitä pähkylät varisseet 
19. IX.) ja Silene venosa (kesällä 1921; mahdollisesti ehti hedel
mälle myös 1922). Lukuisia kukkivia, mutta vain yksityisiä siemen
täviä yksilöitä oli syksyllä Rumex acetosellalla ja Linaria vulgarise1la. 
Muutamia harvoja (2-3) yksilöitä ennätti kukalle ja niistä yksi 
myös siemenelle lajeilla Chrysanthemum leucanthemum (siemeniä 
1 myker. 19. IX.) ja Taraxacum ojjicinale (miltei kuivankypsiä 
siemeniä 1 myker. 7. XI.); valtava pääosa näiden lajien yksilöistä 
pääsi vain ruusukeasteeJie. Sitävastoin kukkivat syksyllä Artemisia 
vulgaris ja Plantago major lukuisasti, mutta joutuivat tuskin aivan 
kypsälle siemenasteelJe; siemenet silti luultavasti valmistuivat itämis
kykyisiksi jälkikypsymisen avulla. 

Kukinta-astee II e ehtineet 1 aj i t. Lukuisin yksilöin 
ehti kukalle Tanacetum vulgare, melko lukuisasti myös Achillea 
millefolium. Pitkälle kehittyneitä kukkasilmuja oli Campanula 
rapunculoides'in varsissa, vain pieniä sensijaan parilla aivan matala
vartisella (1 0 cm) Sonchus arvensis-yksilöllä. - Puoli-rikkaruo
hoista Stellaria graminealla ja Oalium mollugolla oli muutamia 
niukasti kukkivia yksilöitä. 

L a j i t, j o t k a e i v ä t e h t i n e e .t k a s v u II i s t a a s t e t t a 
p i te mm ä II e. Pitkänivelisiä, mutta martoja ilmaversoja kasvatti 
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Stachys paluster (siemenet itivät huonosti, joten syntyi vain muuta
mia yksilöitä, pisin näistä 15 cm). jonkun verran ruusukeastetta 
pitemmälle kehittyi Cirsium arvense (1 0- 15 cm pitkin varsin, 
varren päässä yleisesti ruusukemainen lehtiryhmä; pääjuuret tunki
vat hyvin syvälle, joten vielä 80 cm päässä ei kärkeä kuulunut). 
Triticum repens kasvatti lukuisia pitkiä (jopa 35 cm), päissään 
ilmaversoisia rönsyjä. Pitkänlaisia rönsyjä kasvoi myös Tussilago 
farjarus'elle (kylvettiin kesäk. alussa ,Paratiisin" Iihavalle multa-
maalle, jossa siemenet muutamia kertoja kasteltuina itivät; varsi
naisella koemaalla ne kuivuuden vuoksi jäivät itämättä). Tyypil
lisiksi ruusukekasveiksi kehittyivät kaikki yksilöt seuraavilla lajeilla: 
Rumex crispus, R. domesticus, Ranunculus repens (myös 1921), 
Barbarea vulgaris (myös 1921 ja 1922), Thlaspi alpestre (kehitty
neitä kukkasilmuja jo syksyllä kevätkukintaa varten), Bunias ori
entalis (myös 1921 ja 1922), Aegopodium podagraria, Heracleum * 
sibiricum ja Chaerophyllum silvestre (1921). - Kaikki mainitut 
lajit kukkivat sittemmin toisena kesänään, useimmat runsaasti 
(mainittakoon erityisesti, että suurimmalla Tussilago-yksilöllä oli 
30 mykeröä), toiset (Heracleum, Cirsium) niukasti. 

Yksityisten yksilöiden kehitysennätyksistä ansainnee vielä 
mainita seuraavat Rumex acetosellaa ja Linaria vulgarista koske
vat tiedot: Edellisellä oli syksyn lopussa maanpäällisiksi kehitty
neitä juuriversoja aina 40 cm päässä pääversosta, joskin täällä 
aivan pieninä; jälkiversot eivät . ensimäisenä kesänä kehittyneet 
ruusukeastetta pitemmälle. Linarialla oli silmullisia vaakasuoria 
juurenhaaroja ainakin 60 cm etäisyydellä emoversosta, etäisimmät 
maanpäällisinä näkyvät juuriversot 40 cm päässä; jälkiversot eivät 
kukkineet ensimäisen kesän aikana. 

Vastaavanlaatuisia havaintoja monivuotisten rikkaruoholajien 
kehityksestä viljelyksissä on kirjallisuudessa olemassa lähinnä 
Ruotsista, jossa SYLVEN (2) on viljellyt useita edellisessä maini
tuista lajeista, yksityisiä lajeja myös BRUNDIN, CLEVE ja KJELLMAN. 
Saksasta on muutamista lajeista tietoja saatavissa IRMISCH'in ja 
HILDEBRANDIN julkaisusta (ks. kaikista SVLVEN'in, 2, kirjallisuus
luetteloa; tai 1, kirjall. luett.). Yleensä on suhtautuminen mainittu
jen tutkijain viljelyksissä eri lajeilla ollut hyvin samanlainen kuin 
omissa viljelyksissäni. Huomattavammista poikkeuksista, jotka 
nekin itse asiassa ovat jokseenkin vähäpätöisiä, mainittakoon, että 
viljelyksessä Ruotsissa eivät Ch.rysanthemum leucanthemum, Achil-
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lea millefolium eikä Oalium mollugo ehtineet kukalle ensimäisenä 
kesänään (2, s. 9, 13 ja 70); ei myöskään liene kirjallisuudessa 
tietoa Sonchus arvensis'en kehittymisestä kukinnolliselle asteelle 
jo ensi kesänä (vrt. 2, s. 41 ). Huomattavasti enemmän kehittyi 
Cirsium arvense erinäisissä muissa viljelyskokeissa (2, s. 38), 
jääden silti kasvulliseksi. Tässä puheena olevia tietoja kehityk
sestä viljelyskokeissa on aikaisemmin puuttunut Stellaria grami
neasta, Rumex acetosellasta ja Heracleumista. 

On tietysti selvää, etteivät viljelyskokeista saadut kokemukset 
yleensä anna selvyyttä suhteista, jotka rikkaruohoilla vallitsevat 
niiden tavanomaisissa olosuhteissa. Varsinkin koskee tämä usei
den ellei kenties kaikkienkin edellä mainittujen kokeilijain havain
toja, jotka kohdistuvat viljelyksiin lihavalla puutarhamaalla. Enem
män vastaavat tavallisia pelto-olosuhteita omat viljelykseni, koe
maana kun oli tavallinen peltosarka. · Luonnollisista suhteista 
poikkeavana oli sentään täälläkin koemaan perkaus, joka ·poisti · 
kilpailevia rikkaruohoja ja kuohkeutti maata, edistäen täten suuresti 
kylvettyjen kasvien kehitystä. Joka tapauksessa havainnot näyttä
vät, millaisen kehitysasteen tutkitut rikkaruoholajit voivat ensi
mäisenä kasvukautenaan saavuttaa. Myöskin rikkaruohojen taval
lisissa olosuhteissa voinevat ainakin eräät puheena olevista lajeista 
joskus kehittyä yhtä pitkälle kuin kuvatunlaisissa viljelyskokeissa, 
joskohta kehitys luonnossa useimmiten on paljoakin hitaampaa 1). 

Seikka, joka edellä mainitun lisäksi oli omiaan aiheuttamaan 
tavallista pitemmälle ehtinyttä kasvua koemaani rikkaruohoilla, oli 
kesän 1920 poikkeukse11inen suotuisuus, erittäinkin sen pituus. 
Kesällä 1922, jolloin Tammistossa myös oli järjestettynä viljelyksiä 
rikkaruohojen kehitysnopeuden selvillesaamiseksi, jäi kehitys sel
västi jälkeen kahden edellisen kesän suhteista; kesä 1922 olikin 
lyhyt ja lisäksi kovin sateinen. Koska viljelykseni kesällä 1922 
jäivät matkoilla oloni takia miltei hoidotta, eivät ne antaneet 
kesän 1920 kokeisiin nähden verrannollisia tietoja, eivätkä sen
vuoksi ansaitse tässä tarkempaa selontekoa. 

Useimmilla rikkaruoholajeilla kaikki tai ainakin melkoinen osa 
yksilöistä saavutti suunnilleen saman kehitysasteen, joko jääden 

1) Sekä kesällä 1921 että 1922 järjestin suojusviljassa ja ilman sitä rinnak
kaiskokeita kehityksen erilaisuuden selvittämiseksi. Erinäisistä syistä eivät 
kokeet tuottaneet käyttökelpoisia tuloksia. Tietenkin oli kehitys tiheän suojus
viljan alla hidasta. 
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kasvulliseen tilaan tai tullen kukalle tai hedelmälle. Eräillä lajeilla 
oli tässä kuitenkin suurta vaihtelua. Osittain tämä lienee johtunut 
siitä, että eri yksilöt joutuivat kasvamaan erilaisissa olosuhteissa, 
eri tiheässä j. n. e. Mutta todennäköisesti perinnöllisilläkin suh
teilla siinä on ollut merkitsevä osansa. 

l(iljallisuutta: 1. LINKOLA, K., Zur Kenntnis der Uberwinterung der 
Unkräuter und Ruderalpflanzen in der Gegend von Helsingfors (Vanamon 
Julk. J. 7, 1922). 2. SVLVEN, N., Om de svenska Dikotyledonernas första för
stärkningsstadium. 1. (K. Svenska Vet. Akad. handl., Bd. 40, 1906). 

--···--
Tietoja Kuusamon viljelyskasvistosta. 

A. A. Parvela. 

Matkustellessani kesällä 1922 Vanamo-seuran stipendiaattina 
erinäisissä osissa Pohjois-Pohjanmaata keräilemässä tietoja eri 
paikkakuntien viljelyshistoriasta, viivyin Kuusamossa 6 päivää. 
Onnistuin siellä tapaamaan useita henkilöitä, joilta sain paljon 
tietoja sen lisäksi, mitä omin silmin totesin. Tietoni Kuusamon 
viljelyskasveista ja niiden historiasta tulivat täten verraten tar
koiksi. Siksi rohkenen ne esittää asianharrastajien tietoon, toivoen 
samaJia, että ne innostaisivai muitakin laatimaan samantapaisia 
selontekoja muilta paikkakunnilta. 

1. Koristepuut ja -pensaat. 
Maalaispitäjässä, missä ei ole vanhoja herraskartanoita, ovat 

melkeinpä säännöllisesti pappilan puistot ja istutukset pitäjän 
vanhimpia. Etenkin Pohjois-Suomessa, missä puutarhan- ja kasvi
tarhanhoito vielä ovat varsin nuoria, huomataan tämä seikka 
erikoisen selvästi. Näin on asianlaita Kuusamossakin, missä pitä
jän todennäköisesti vanhimmat istutukset ovat pappilan vanhan 
rakennuksen päässä olevat koivut ja pihlajat, jotka ovat kirkko
herra J. 0. Krankin {oJiut Kuusamossa pappina v. 1836- 1870) 
ajalta. Vanhain ihmisten muistin mukaan ne ovat n. 1850-luvulta, 
siis n. 70-vuotiaita {kertoi J. P. Pesonen). Vähän nuorempia ovat 
kirkonkylässä nykyisen Marttilan paikalla olevat koivut, pihlajat 
ja tuomet, jotka on istuttanut n. 67 v. sitten Marttilassa asunut 
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nimismies K. Planting. Hieman myöhemmin kerrotaan aletun 
vanhalle hautuumaalle istuttamaan pihlajia, raitoja ja koivuja. 
Nykyisen metsänhoitaja E. af Hällströmin talon puutarhan pe
rustaja oli kirkkoherra j. Wilander (ollut apulaispappina Krankilla 
v. 1840- 1873) istuHaen yli 50 v. sitten talon ympärille haapoja 
ja koivuja. Hänen poikansa, nimism. E. Wilander, istutti puutar
haan uusia lajeja tuoden sinne m. m. Lonicera tatarica'n. Yli 50 
v. vanhoja ovat nykyisen Kaiteran talon ympärillä kasvavat koivut 
ja pihlajat, jotka istutti talon silloinen emäntä ,yksistään puiden 
tuottaman ihanuuden tähden." Puolivuosisatainen on myöskin 
nykyisen Kuuselan puisto, jonka perusti talon silloinen haltija, 
lukkari Luoma myös ,ihanuuden tähden," kuten kertoja, talollinen 
j. P. Pesonen, asian läheisesti tuntevana vakuutti. Lähes yhtä 
vanha on vielä nykyisen Tyynelänkin puutarha, jonka perustaja 
oli kirkkoherra Krankin veljentytär neiti Sofia Krank. Setänsä 
kuoleman jälkeen neiti Krank siirtyi pappilasta tänne, jossa eli 
n. 20 v., muuttaen sitten vanhaksi tultuaan Etelä-Suomeen. 

Vanhimpia 50 v. nuoremmista istutuksista ovat kirkonkylässä 
Korhosen talon läheisyydessä olevat Pohjois-Suomen tavallisimmat 
istutuspuut, koivut ja p i h 1 ajat, jotka on istutettu n. 45 v. 
sitten. 1880-luvun alkupuolella metsänhoitaja W. Pehrmand'in 
toimesta istutettiin Kuusamoon myös Korhosen talon luokse en
simäiset Larix sibirica-yksilöt. N. 30 v. sitten istutti myös met
sänhait Tengström samoille paikoille lehtikuusia. Nykyään on 
kirkonkylässä jo useita pieniä istutuksia, joissa nähdään edellä
mainittujen lajien lisäksi vielä kuusi, raita ja h a 1 a v a. Kolmessa 
puutarhassa huomasin lisäksi nuoria se m b r a männyn taimia, 
kansanopistolla vielä p i h takuu sen alle kymmenvuotisia ja 
hopeakuusen 4-vuotisia taimia, jotka on kasvatettu siemenestä 
kasvitarhakoululla. Kauppias Kaukoniemen n. 15-vuotisessa puu
tarhassa on apteekkari R. A. Torckell'in n. 5 v. sitten istuttama 
vaahteran taimi, joka kesällä 1922 oli n. 3 dm korkuinen, lat
vassa 20 lehteä. Mainittakoon vielä, että maanviljelysneuvoja K. 
Koivunen oli v. 1921 hankkinut poppelin oksia, joita aikoi käyttää 
oksikkaina, mutta keväällä 1922 liian varhain ulosvietyinä ne 
kuolivat. 

Koristepensaista ovat tavallisimpia Rosa cinnamomea ja R. 
pimpinellifolia sekä Carag·ana arborescens, jonka metsätarkastaja 
A. Korhonen n. 25 v. sitten toi Kuusamoon (Pudasjärveltä pienenä 
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taimena). Ensiksi mainittua on puutarhoissa viljelty jo yli puoli 
vuosisataa, lähes 70 vuotta. Rosa pimpinellifolia'n toi Kuusamoon 
neiti Sofia Krank n. 40 - 50 v. sitten. Harvinaisempia pensaita 
ovat Lonicera tatarica, Syringa, joka on ollut n. 10 v. ja kukki 
ensi kerran kansanopiston kasvitarhakoululla 5 v. sitten, Sorbaria 
ja Crataegus, jotka kaikki kolme on kasvatettu siemenestä. Vii
meksimainittuja oli v. 1922 ainoastaan kansanopistolla. 

Syrjäkylien puutariloista mainittakoon Lämsänkylän Kylmälän 
talon vanha, nykyisin rappiolla oleva puutarha, jonka perusti n. 
50-65 v. sitten talon silloinen omistaja, kapteeni K. f. Melart 
(Aiiina Korhonen). Joitakin yksityisiä puita lukuunottamatta syr
jäkylissä nyt tuskin lienee istutettuja koristepuita tai -pensaita, 
koska niitä ei ole edes kansakouluillakaan. Joidenkin kansakou
lujen pihamailla on kyllä luonnonpuistoja. Kuusamossa niinkuin 
muuallakin Suomessa keskittyy puutarhanviljelys yleensä pitäjän 
keskukseen, kirkonkylään. 

2. Ruoho v a r t i se t u 1 koko r i s te kasvit. 
Säätyläis- ja edistyneemmissä talonpoikaiskodeissa on ulkona 

kasvavia ruohokoristekasveja viljelty jo useita vuosikymmeniä, 
aina kirkkoherra J. 0. Krankin ajoilta asti. Hänen aikanaan oli 
Kuusamossa nimismiehenä K. Planting, joka myöskin suuresti 
harrasti niiden kasvatusta. Näiden molempien toimesta sekä 
edellämainitun neiti Sofia Krankin aloitteesta alkoi koristekasvien 
viljelys suuremmassa määrin. Pappilasta ja nimismieheltä muut 
säätyläiset ja edistyneemmät talokkaat saivat itselleen kasveja. 
Vanhimpia (kertoja Aliina Korhonen), Kuusamossa jo n. 60 v. 
sitten kasvatettuja lajeja ovat: Achillea ptarm., Calendula, Helian
tlzus ann., Papaver, Tageies ja Rheum (tämä talonpoikaiskodeissa 
yksistään vain koristekasvi). Raparperin muistaa emäntä Kreeta 
Mustaniemi nähneensä Kuusamossa ensi kerran 1860-luvulla Tol
panniemen talossa, jonka emäntä oli kotoisin Kokkolan seudulta ja 
mahdollisesti sieltä tuonut tämän kasvin Kuusamoon, sillä Krankin 
aikana ei sitä tiedetä pappilassa kasvatetun. 1) No i n 50 v. 
sitten oli puutarhakasvien lajirunsaus jo suurempi. Silloisista 
lajeista muistellaan seuraavia: Antirrhinum, Aster (Callistephus), 
Bellis, Carduus Marianum (ei enää viljellä), Centaurea, Convol-

1) Paanajärvellä RajaJan taloon saatiin raparperin siemeniä Amerikasta 
n. 30 v. sitten; tästä sai Paanajärven kylän raparperiviljelys allmnsa. 
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vulus tricolor, Cynoglossum linifolium (ei enää), Dahlia, Dianthus 
barb., Esclzscholzia, Oypsophila, Humulus (ei enää} 1, · Mesem
bryanthemum (pappilassa vain kirkkoherra H. Ingman'in aikana 
1872- 187 5), Reseda. 40 v. s i t te n oli jo seuraavia lajeja : 
Acroclinium, Aquilegia, Lilium bulbif., joka nyt on melkein koko
naan kadonnut (apteekin ja erään talon puutarhassa joitakin yks.), 
Matkiola ann., Myosotis, Nemophila, Nepeta glech., jota vielä 
esiintyy villiytyneenä maanvilj. E. Korhosen puutarhassa, Tana
cetum, nyt enää villiytyneenä ja Verbascum (kuninkaankynttilä; Kai
nuussa kutsutaan Linaria vulgarista keisarinkynttiläksi). Noin 
30 v. sitten ilmestyivät: Adonis, Althaea rosea, Amaranthus, 
Oodetia (satunn.), Lathyr. odor., Kochia (vain Tyynelässä}, Linum 
grandiflor., Lupinus, Viola. - 20 v. sitten: Cannabis gig. (joskus}, 
Chrysanthem., Delphinium, Lavatera, Lobelia erin., Lychnis chal
cedon. (harvin.), Malope (joskus), Malva crispa, Nigella (satunn. 
nykyisin), Papaver nudic., Perilla nankin., Phlox, Pyrethrum, Salvia, 
Scabiosa (harvin), Tropaeolum. (Jälkimäistä rahvas n. 10 viime 
vuotena on käyttänyt ruukkukasvinaan.) 25 v. sitten toi neiti 
Aliina Korhonen sen Haapavedeltä. Polygonum sachalinense tuli 
samaan aikaan Haapavedeltä. Se eli Kuusamossa 2:._3 v. ja · tuli 
n. 1/2 m korkuiseksi. - Noin 10- 15 v. ovat olleet: Helleborus 
(joskus ruukkukasvinakin) ja Papaver orientale. Nuoria tulokkaita 
ovat: Aconitum, joka kansakoulunopettaja A. Salovaaran toi
mesta on tuiiut paikkakunnalle, sekä niityiltä ja )ehdoista etu
päässä rahvaan kukkapenkkeihinsä kuljettamat Lychnis rubra, Pole
mon. campanul., Spiraea uimaria, Trollius ja Veronica longifolia. 

Nykyään tavallisimmat säätyläispuutarhojen ruohokoristekasvit 
ovat: Callistephus, Tropaeolum, Viola, Bellis, Antirrhin. majus, 
Lath. odor., Lobel. erin., Papav. tutdic., Calendula, Chrysanthemum, 
Mathiola, Reseda, Papaver spp. Harvemmin tavataan: Eschscholzia, 
Nemophila, Pyrethrum, Tanacetum, Achill. ptarm., Aquilegia, 
Dahlia, Delphinium, Dianth. barb., Helianth., Myosotis, Perilla, 
Phlox. Kuten edelläolevasta luettelosta näkyy, harrastetaan moni
vuotisia lajeja hyvin vähän, sillä Sellistä, Papav. nudicaulea ja 
Tanacetumia lukuunottamatta olen niitä tavannut vain yhdessä 
säätyläistarhassa. 

1) Vielä toistakymmentä vuotta sitten kasvoi humalaa Tyynelässä, jonne 
neiti Sofia Krank sen oli istuttanut, muutamia varsia, jotka n. 10 v. kuitenkin 
ovat olleet jo hävinneinä. 
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Mäkitupalais-, käsityöläis-, torppari- sekä . köyhemmissä ja 
pienemmissä talonpoikaiskodeissa on ulkokasvien viljelys vielä 
hyvin nuorta, useimmiten vain muutamia vuosia vanhaa, syrjä
kylissä hyvin harvinaistakin, melkeinpä poikkeukse11ista. Kansa
koulut ovat viime vuosina jossakin ·määrin edistäneet koristekasvien 
kasvatusta. Syrjäkylissä käydyistä 133 talosta 1) 24:ssä ei ollut 
koristekasveja ensinkään, 9:ssä oli r a p a r peri ainoana ulkoko
ristekasvina ja ainoastaan 7 talossa oli muitakin lajeja, tavall. 1- 2 
lajia paikassaan, harvoin enemmän; 60 talossa, joissa oli sisä
kasveja, ei ollut ulkona edes raparperiakaan. Syrjäkylien 72 mö
kissä oli 14:ssä ulkokasveja, niistä S:ssa ainoastaan raparperia; joi
denkin mökkien pihalla oli istutettu joku puu tai pensas. Kirkon
kylässä on pikku asukkailla ulkona enemmän kukkia, käymistäni 
16:sta talosta 12:ssa. 56:sta pikku asunnosta oli 17 kodissa (9:ssä 
raparperi ainoa koristus) ulkokukkia, usein vain 1- 2 lajia, ani
harvassa paikassa 3- 4 lajia raparperia lukuunottamatta. 30 kodin 
pihalle ei ollut kylvetty mitään; kahden mökin pihalle sentään oli 
istutettu 2 puuta. 10 pikku eläjää ei kasvattanut sisällä eikä 
ulkona ensinkään koristekasveja. Kirkonkylässä viljelee rahvas 
yleensä samoja lajeja kuin säätyläisetkin. 

Rahvaan ulkokoristekasveista kesällä 1922 olivat seuraavat 
tavallisimmat: Rheum (Maanvilj. neuvoja K. Koivusen muistifn
panojen mukaan oli raparperia koristekasvina ainakin 180 talossa 
ja torpassa kesällä 1922), Papaver spp., Callistephus, Calendula, 
Bellis, Papav. nudic., Viola, Tropaeolum (myöskin sisällä), Acro
clinium ja Tagetes; harvinaisempia Antirrhin., Delphinium, .Reseda, 
Aquilegia, Dianth. barb., Helianthus, Tan12cetum. Kaikkiaan tapa
sin Kuusamossa n. 60 ulkokoristekasvia, puut ja pensaat mukaan 
luettuna. 

3. Huonekasvit 

Säätyläisten piireissä kirkonkylässä on ollut huonekasveja 
ainakin jo 60- 70 v., samoin suuremmissa talonpoikaistaloissakin, 
jonne niitä saatiin pappilasta ja nimismieheltä kuten edellä on 
mainittu. Neiti Krank asuessaan Tyyneiässä kasvatti sisäkasveja 
hyvin paljon, hankki niitä muualta ja antoi pitäjäläisille. Hänen 

1) Maanviljelysneuvoja K. Koivunen on merkinnyt muistiin sisä- ja ulko
koristekasvit 61 ta losta ynnä 64 torppari- ja mäkitupalaiskodista ja on a.ntanut 
hyväntahtoisesti koristekasviluettelon l<äytettäväkseni. 
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toimestaan on Kuusamoon tullut useita lajeja. Mutta taloissa oli 
omiakin ,kasvatteja", kuten p a 1 s a m i, jota jo 70 v. sitten kasva~ 
tettiin, p apu (Phaseolus), turkinpippuri ja e 1 ä mä n 1 a n k a 
(Convolvulus? lpomea?): Näitä ei juuri säätyläiskodeissa nähty 
paitsi keittiön ikkunalla. Edistyneemmissä syrjäkylienkin taloissa 
on huonekasveja kasvatettu jo useampia vuosikymmeniä (40 v. 
Posiolla, 30 v. Paanajärvellä), mutta pieniin mäkitupalaiskoteihin 
ne ovat levinneet vasta aivan viime vuosikymmeninä, huomatta
vammin vasta kuluneen vuosikymmenen jälkipuoliskolla, etenkin 
niissä kylissä, joissa on kansakoulu. Niinpä Posionkylässä, jonne 
Rovaniemeltä on kulkeutunut huonekasveja (esim. ahkeraliisa), 
on niitä melkein joka talossa, missä enemmän, missä vähemmän. 
Samoin ilmoitetaan Tavajärveltä ja Määttälänvaaralta. Viimeksi
mainitusta kylästä olen tämän voinut todetakin käymällä 20 ta
lossa, joissa kaikissa oli ruukkukasveja. Poussunkylässä kävin 
16 kodissa, joista 2:ssa ei ollut huonekukkia. jos kylässä ei ole 
kansakoulua, joten se on pysynyt syrjässä nykyajan sivistysvir
tauksilta, on ruukkukasvien kasvatus hyvin vähäistä. Tästä on 
esimerkkinä Kuoliovaaran kylä, jossa kyläläisten kertoman mukaan 
puoletkaan kodeista ei niitä kasvata. Samoin Kitkan syrjäkulmilla. 
Huonekasvienkin kasvatus on eri vuosina erilaista. Huonoissa 
ja · ahtaissa asunnoissa talvisin kukat usein kuolevat eikä tule 
keväällä aina uusia hankituksi. Tästä syystä eri vuosina kukkia 
kasvattavien kotien luku saattaa joskus suurestikin vaihdella. 
Useimmat kukat, etenkin syrjäkylissä, ovat 1-vuotisia kesäkukkia, 
talvikukat ahtaiden asunto-olojen tähden harvinaisempia. Kirkon
kylässä on huone- kuten ulkokasvien viljelys yleisempää kuin 
pitäjän syrjäosissa. Kirkonkylän 56:sta pikku kodista ainoastaan 
11 kotia oli ilman kukkia. Syrjäkylissä vastaavat luvut (käydyt 
kodit kuuluvat eri kyliin) ovat 167 ja 47. 

Säätyläiskotien vanhimpia (n. 60 vuotisia) koristekasveja ovat 
Begonia sp. (annansilmä), Fuclzsia sp., Hedera, Iris sp., Laurus, 
Lilium sp. (kukat valkeat), Myrtus, Nerium, Pelargonium zonale, 
Rosa spp., Saxifraga sarmentosa, Sedum sp., Tagetes, Tradescantia; 
myös 1 ehti- ja p a 11 o k a k t u k s i a oli näihin aikoihin. Useita 
näistä on kasvatettu jo yli 60 vuotta. Kaikkia mainittuja vieläkin 
viljellään, vaikka monet (Iris, Saxifraga, Sedum, Tagetes, Trade
scantia), ovat siirtyneetkin säätyläiskodeista kansan keskuuteen, 
joten niitä ei edellämainituista paikoista juuri ollenkaan tavata. 
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Annansilmä, laakeri ja myrtti ovat nyt rahvaan kodeissa yleisempiä 
kuin säätyläisperheissä. Myrtti on ollut rahvaalla ,hienona" kas
vina 20 v. 

Noin 50 v. sitten ilmestyivät Calla (ei enää kasvateta), 
Oeranium, jota ei ole tavattu enää 30 vuoteen ja Heliotropium, 
jota vielä satunnaisesti saattaa nykyisinkin huomata, sekä puolukan
myrtti, jota nykyään näkee jokseenkin yleisesti (Aliina Korhonen). 
40 v. sitten ilmestyivät: Aloe sp. (35 v. sitten), · Amaryllis, 
Begonia guttala, Citrus aurantium, käärmekaktus (n. 35 v. sitten), 
Dianthus sp. (Tyynelässä), 1 a a k eri m y r t t i ja ta 1 v i aste r i, 
jota etenkin rahvas nyt kasvattaa. Beg. guttala ja Citrus ovat 
myöskin siirtyneet rahvaan kotiin koristeiksi. 

N. 30 v. sitten tulivat: Aralia, Aspidistra (alkaa jo hävitä), 
Aucuba, Canna (nyt taloissa harvin.), Cupressus sp., Dracama, 
Datura sp. (ei tavata nykyään), Ficus, Hydrangea (hävisi myö
hemmin, mutta alettu taas kasvattaa), Latania, Phoenix, Thuija 
(ei enää). Aspidistra, Aucuba ja Dracrena olivat jo useissa rah
vaan kodeissa, jälkim. kuitenkin harvinaisempi. - N. 20 v. sitten 
tulivat käytäntöön: Asparagus Sprengeri (ollut ennen tavallisempi), 
Begonia hybrida gigantea, Cactace(E spp., Curculigo, Epiphyllum, 
Filodendron, Oloxinia, Mathiola bicornis (satunn.), Nicotiana 
alata, Oxalis, r akka u s eli k r istu k sen hiki 1 ehti (ennen 
yl., nyt harvin.), Waschingtonia robusta. Tänä aikana oli kaktus
lajeja jo useissa kansan kodeissa. - N. 10- 15 v. sitten il
maantuivat: Asparagus tenuissimus, A. plumosus, Campanula sp., 
Cyclamen, Lilium sp. (kukat vaaleanpunaiset, lehdet pitkät ja ka
peat). - Aivan nuoria tulokkaita ovat Achimenes, Agave americ., 
Primula ja Solanum lycopersicurn (kansalla koristekasvina). Satun
naisesti esiintyivät Chrysanthernurn (ruukkukasvina), Hyasinthus, 
Narcissus, Petunia ja Tulipa, kaikki säätyläiskodeissa. 

Nykyään tavallisimmat sä?tylaiskotien ruukkukasvit ovat: Rosa 
spp., joita kasvatetaan niin suuressa määrin, että samassa per
heessä tapasin jopa 25- 30 yksilöä. Erikoisen innokkaana ruu
sujen harrastajana mainitaan kirkonkylässä olleen nyt jo paikka
kunnalta poismuuttanut apteekkari R. A. Torckell. Kahdessa 
säätyläiskoteihin lukemaassani kodissa en ruusuja tavannut. 
Ruusulajeista mainittakoon kuukausiruusut, Cammal- ja La frang
ruusut. Ruusujen jälkeen yleisimpiä ovat Aspar. tenuiss., Pelargon. 
zon., Fuchsia, 1 ehti k a k t u k se t (m. m. Epiphyllum), Campanula 



18 Pieniä tietoja. 

sp. (morsiushuntu), Aloe, Aspar. Spreng., Aucuba, Begonia lzyb
rida gig., Myrtus. Harvemmin tavattavia ovat: Oloxinia, Hyd
rangea, Matlziola, Nerium, engl. Pelargoniot, eri p a 1m u 1 a j i t, 
Amaryllis, Aralia, Aspar. plum., Aspidistra, Begonia sp. (annan
silmä), Beg. semperjlorens, Laurus, Cyclamen, Filodendron, Ola
diolus, Hedera, !mpatiens, Lilium, ta 1 v i aste r i, (Chrysanthe
mum?). Satunnaisia, vain yhdessä · kodissa tavattuja ovat: Aclzi
menes, Agave, eräät kaktus 1 a j i t (optintia-, pilari-, pallokaktukset), 
Curculigo, Dracaena, Ficus, Nicot. alata, Primula ja Ta~etes. 

Rahvaan tavallisimmat huonekasvit kesällä 1922 olivat: Iris, 
Fuchsia spp., Rosa spp., lmpatiens balsamina ja /. Holstii, Aspa
ragus tenuiss., Begonia sp. (annansilmä), Pelarg. zon., Tradescantia, 
1 ehti k a k t u k se t, joista yleisin Epiplzyllum sp., Laurus, Begonia 
guttala, Solanum (ollut ennen vielä yleisempi kuin nykyään), 
Tagetes, · Begonia semperjlorens, Canna, Hydrangea, Lilium (pu
nakukk.), Saxifraga, Plzaseolus. Harvinaisempia ovat: Myrtus, 
Campanula (morsiushuntu), e 1 ä m ä·n 1 a n k a, ta 1 v i aste r i, Reseda, 
Capsicum, Nerium, Hedera, Aucuba, Aspidistra, Citrus, Aloe, 
Dracaena, Pisum (Paanajärvellä mökeissä koristekasvina), Aspa
ragus Sprengeri, Menta, Solanum lycopersicum. Satunnaisia, yh
dessä tai kahdessa kodissa tavattuja ovat: Calendula, Phoenix 
dactyl. ja v i u h k a p a 1 m u, Celosia, Zea, Amaryllis, Aspar. plum,., 
Beg. hybr. gig., Calathaea, 0 loxinia, eräs 1 e h t i k a k t u s, Nicot. 
al., Lilium (kukat valkeat), Vitis vinijera, jota eräs torpan emäntä 
on kasvattanut 3 vuotta, sekä rakkaus. 

Huonekoristekasveja tapasin Kuusamossa kaikkiaan n. 70 
lajia. (jatk.) --···--

Pieniä tietoja. 

Peltovaris Kiukaisten Vaanlssa. Lisänä niihin tietoihin, jotka 
L. Y:ssä 1922, siv. 116, on julkaistu peltovariksen esiintymis·estä 
Kokemäenjoenlaakson alueella, mainittakoon seuraavat tiedot pelto
variksesta Kiukaisissa. Havainnot ovat viime kesältä omiani, ·varhai-
semmat tiedot muilta kuultuja. · 

Peltovariksia on Kiukaisissa kertoman mukaan nähty ainakin 
jo 15 vuoden ajan. Aluksi niitä esiintyi vain joitakuita yksilöitä 
muiden varisten joukossa eikä niiden huomattu paikkakunnalla 
pesivän. Mutta vapaussodan aikoihin eli siis v. 1918 niitä ilmaan-
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tui suurena joukkona, asettuen pesimään Hangasmäkeen, joka 
on lähellä Vaanin kartanoa n. 300 m. itään Eurajoen rannasta. 
Leikkipuheen mukaan varikset tulivat monien naimakauppojen 
myötäjäisinä Nakkilasta. 

Peltovaristen pesimäpaikka, Hangasmäki, on n. 250 m pitkä, 
idästä länteen ulettuva harju, jonka jyrkähkö etelärinne kasvaa 
komeaa mäntymetsää; · pohjoisrinne on sekametsäinen. Alueen 
kaakoisosassa on linnuilla pesänsä korkeissa karsituissa män
nyissä lähellä metsän reunaa n. 75 X 100 m suuruisella alueella. 
Pesien lukumäärää en voi tarkalleen sanoa; arvelen niitä olevan 
250-300. Samassa puussa on aivan yleisesti 2 pesää, joissa
kuissa 3-4. 

Kevättalvella linnut maalis- huhtik. suojaihnoilla ilmaantuvat 
viljelysmaille, etenkin lantapatterien luo. Pakkasilla ne kuitenkin 
pysyvät näkymättömissä. Maan lumesta paljastuessa alkaa pesi
minen. Meteli pesimäpaikalla ja sen lähistöllä on tällöin korvia
särkevä, kuuluen tyynellä ilmalla ainakin parin km päähän. Varsin
kin öisin on melu suureksi kiusaksi, yörauhan häiriintyessä lähis
tön ihmisiltä. 

Kevätmuokkauksen ja -kylvöjen aikana varikset, seuranaan 
muita variksia, naakkoja (näitä asustaa osaksi vanhoissa männyissä 
lähellä Vaania, osaksi kirkonkylässä) ja kottaraisia, alinomaan 
puuhailevai pesäpaikan ympäristöpelloilla. Madot, toukat ja erit
täinkin siemenet niille mainiosti kelpaavat. Mutta varsinkin peruna
ja juurikasvimaat kärsivät niiden loppumattomasta ruokahalusta. 
Siemenperunat ne kaivavat maasta ja hakkaavat palasiksi, niin 

. että perunaa ei ollenkaan kannata kylvää lähelle pesäpaikkaa. 
Juurikasveilta, varsinkin sokerijuurikkaalta, linnut hakkaavat taimet 
rikki. Yleinen arvostelu maamiesten kesken onkin: ,paljon vahin
koa, ei mitään hyötyä". 

Kun poikaset tulevat lentokykyisiksi, jättää varislauma pesä
paikan, haja~mtuen pienempiin parviin. Sitten ne pääosaksi häipy
vät pois seudulta. Viime kesänä tämä tapahtui kesäk. 5 pnä, 
jolloin ne suurena varispilvenä läksivät Paria kohti. Matkallaan 
majaili parvi muutamia päiviä Paneliassa Juuselan talossa, 8 km 
päässä Vaanista, tuhoten siellä sokerijuurikastaimiston. Kesä
kuukausina ei peltovariksia sitten Vaanissa näkynyt kuin harvoin 
ja silloin 20- 30 kpl parvessaan. Mutta kun ruokaolot syksym
pänä viljankorjuuaikana paranivat, tulivat ne taas yleisemmiksi, 
parvienkin suurentuessa satapäisiksi. 

Peltovarikset ovat yleensä hyvin arkoja, joten niiden hävittä
minen on vaikeata muulloin paitsi poikasina, jolloin ne vielä hyppivät 
lentokyvyttöminä puiden oksilla. Viime kesänä ammuttiin poikasia 
n. 200 kpl; edellisinä vuosina myös jonkunverran. Ruuaksi niitä 
ei ole käytetty. Lintujen karkoittamiseksi seudu1ta on suunniteltu 
pesäpuiden kaatamista. 

0. Collan. 
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Valkoinen räkättirastas (Turdus pilaris) Kuopiossa. Aivan 
lumivalkean täysalbinos-muodon räkättirastasta huomasin viime 
kesänä, 20/VII, Kuopion puutarhayhdistyksen kasvimailla Inkilän
mäen rinteillä. Näin sen sekä lennossa että maassa. Linnun ulko
näkö, lento, liikkeet ja ääni olivat täysin räkättirastaan, mutta väri 
kauttaaltaan ihmeteltävän puhtaan valkea. Kasvitarhan hoitaja ker
toi sen oleskelleen lähistöllä jo pitemmän aikaa ja tulevan silmin
nähtävästi hyvin toimeen normaaliväristen rastaiden kanssa. 

V- o H - g. 

Tammihiiri (Eliomys quercinus) lmpilahdella. 12. 7. 1922, kun 
eräs seurue sortavalaisia oli Uomaisten tervatehtaalla Impilahden 
pitäjässä, näkivät he siellä pihalla koirien tappamana eläimen, 
jonka mukana ollut lehtori A. Th. Genetz tunsi tammihiireksi. 

/(. H. Hällström. 

Sammakoita jäällä etsimässä sulaa. 2. 11. 22 huomasivat 
eräät lahtelaiset jahtimiehet Kymin vesistöön laskevan Kukk:asen 
järven jäällä joukon omituisia · jälkiä. Näitä seuratessaan tavotti
vat he suuren joukon sammakoita, jotka olivat pyrkimässä keski
järveä kohti kai sulaa etsiäkseen. 

Harvinaista lienee, että sammakot taapertavat miehen-kanta
valla jäällä. 

Lahti-lehdestä. 

Myrica gale L. löydetty Antreasta. Kesällä 1921 löysin Myrica 
gale'n Antrean pitäjän (Ka) Noskuan kY.lästä. Se kasvoi Noskuan
järven kostealla koillisrannalla lähellä Nuutilanjärven laskujoen 
suuta Salix lapponum'in seurassa. 

Osmo H. Porkka. 

Uusia kasveja Sa-maakunnalle. Kahtena viimeksr kuluneena 
kesänä olen Savonlinnasta ja sen lähistöltä löytänyt seuraavat 
kasvilajit, jotka Mela-Cajanderin ,Suomen kasvion" mukaan ovat 
uusia Sa-maakunnalle: 

Typha latifolia. Kasvaa Pääskylahdessa Mertalammen ranta
suotla sekä Kuusniemessä pappilan mutasuolla. Kuulemani 
mukaan kasvaa sitä myös runsaasti Rantasalmella. Cynosurus 
cristatus. Lukuisasti Kylpylaitoksella er. nurmikolla, samoin Puisto
kadun nurmikolla muut. yks. (Mahdo11isesti levinnyt kylvöheinä
siementen mukana). Carex Buxbaumii. 1 yks. v. 1921 Pääsky
lahdessa Mertalammen rantasuolla. Atriplex hastatum. Muut. yks. 
Haislahden tavaramakasiinien vieressä. Cerastium arvense. Runs. 
Kirkkopuistossa sankarihautojen lähellä, samoin Heikinpohjassa 
er. rinneniityllä. Potentilla thuringiaca * Ooldbaclzii. Muut. yks. 
kuivalla niityllä faneeritehtaan luona v. 1922. Linum catharticum. 
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Runs. kost. niityllä Ritalanmäen pappilan ha'assa. Malva silvestris. 
Muut. yks. Talvisalon rikkatunkioma 1922. Syrnphytum orientale. 
Muut. yks. pihassa Linnankadun varrella. Nepeta sibirica. Muut. 
yks. eräässä aidannurkkauksessa Väärällä-saarella. Senecio sil
vaticus (?). Ratapenkereellä Faneeritehtaan kohdalla runs. 

Ilmari Paasio. 

Studienrat prof. tri Alwin Voigt. t Viime toukokuun 14 pnä 
kuoli Leipzigissä tri Alwin Voigt 70 ikävuodellaan. Tri V. kuului 
ornitologisen tieteen etevimpiin edustajiin. Hänen pääteoksensa 
on Exkursionsbuch zum Studiurn der Vogelstimmen, jota ilmestyi 
kahdeksan eri painosta. Sitä paitsi on hän julkaissut Deutsches 
Vog·elleben, Die Wasservögel, Die Singvögel der lfeimat. Kuole
mansa edellä oli hänellä aikomus julkaista uusi painos viime
mainittua teosta, jota täydentääkseen hän parhaillaan työskenteli. 
Paitsi teoksillaan on tri Voigt edistänyt lintumaailman tuntemusta 
järjestämällä tieteellisiä retkeilyjä ja pitämällä julkisia esitelmiä. Hän 
oli Leipzigin ornitologisen seuran kunniajäsen oltuaan monta 
vuotta saman seuran puheenjohtajana, samaten Leipzigin opettaja
yhdistyksen kunniajäsen, minkä seuran perustaja hän oli; sen 
lisäksi oli Voigt Schlesialaisen ja H:r ornitologisen seuran ja 
(Hamburgin) ornitologisen seuran kunniajäsen. Erittäin lähellä 
hänen sydäntänsä oli lintusuojelus, ja vuosikausia hän toimi 
sihteerinä yhdistyksessä Deutscher Verein zum Schutze der 
Vogelwelt. Hänen elämänkutsumuksensa oli koulunopettajan ja 
hän työskenteli pääasiallisesti Leipzigin ensimmäisessä realikou
lussa. Hänen persoonansa luonteenominaisuuden pääpiirteitä oli 
mitä herttaisin sydämellisyys. 

Allekirjoittanut, jolla monena vuotena on ollut etu seurus
tella kirjeellisesti tämän harvinaisen tutkijan kansa, omistaa täten 
hänen muistolleen kiitollisuutensa ja syvän kunnioituksensa. 

Ivar Hortling. 

--···--
Kirjallisuutta. 

HeinrichKamy: Der Insektenkörper und se ine Terminologie. 
Wien 1921. 92 sivua, 45 kuvaa. Hinta 7 Rmk. 

Tämä kirjanen, jonka tekijä, tunnettu rakkojalkaistutkija, on laatinut täy
dennykseksi julkaisemilleen hyönteisten määräämistaulukoille (Tabellen zur 
Bestimmung einheimischer Insekten), ansaitsee tulla hyönteistieteilijäimme, 
varsinkin aiottelevien huomioon. Kirjassa esitetään aluksi ylei skatsaus hyön
teisruumiin rakenteeseen, jolloin ruumiin eri elimiä käsiteltäessä selvitetään 
paitsi niiden muotoa ja kokoonpanoa myöskin niiden mukautuminen eri 
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tarkoituksiin. Senjälkeen tehdään selkoa hyönteisten muodonmuutoksista, 
kuvataan eri tutkijoihin viittaamalla valaisevasti hyönteisten eri kehitysasteet 
ja esitetään eri muodonmuutostyyppien määritelmät. Tämän jälkeen seuraa 
yksityiskohtaisempi esitys kunkin eri hyönteisryhmän ruumiinrakenteesta kehi
tysopillisesti valaistuna, jolloin myös mainitaan muutkin tärkeimmät ryhmälle 
tunnusmerkilliset seikat, sekä lopuksi ryhmästä tunnettujen lajien lukumäärä. 
Viimeisenä lukuna on kirjassa esitys hyönteisten kehityshistoriasta, minkä jäl
keen seuraa 476 hakusanaa käsittävä aakkosellinen luettelo tärkeimmistä 
hyönteistieteellisistä termeistä, jossa yksityiset hakusanat ovat usein laajasti 
ja varsin tyhjentävästi selvitetyt. - Kirjan kuvat ovat selvät ja tarkoituksen
mukaisesti valitut. 

Pienuudestaan huolimatta kirja siis sisältää runsaasti tietoja ja on siten, 
kun siinä myös asiain käsittely tapahtuu uusimpien tietojen mukaisesti, hyö
dyllinen muistikirja kenen tahansa hyönteistieteilijän käteen. Kirja on muka
vaa taskukokoa. 

Y. H. 

R. Kolkwitz. P f 1 a n z en p h y s i olo g i e. Versuche und Beobachtungen 
an höheren und niederen Pflanzen einschliesslich Bakteriologie und 
Hydrobiologie mit Planktonkunde. - Verlag von Gustav Fischer, Jena 1922. 
Zweite, umgearbeitete Auflage. 304 sivua. 12 osittain värillista taulua ja 153 
tekstikuvaa. 

Prof. Kolkwitzin kuuluisasta oppikirjasta on nyt ilmestynyt uusi painos. 
Teos käsittelee kuten ennenkin suurimmaksi osaksi kasvifysiologiaa ja osaksi 
sisävesieliöitä ja niiden elämää. Tämä yhdistelmä on kutert otaksuttavaakin 
herättänyt vastaväitteitä sekä botanistien että limnologien puolelta. Mt~tta 
kuten Kolkwitz huomauttaa on limnobiologian ja kasvifysiologian yhteys niin 
läheinen, että tämänlainen yhdistelmä on paikallaan tai ainakin puolustetta
vissa. Täten saa kasvifysiologi käsityksen hänelle muutoin jotenkin tunte
mattomaksi jäävästä sisävesibiologiasta, ja mitä limnologeihin tulee, on heille 
tärkeää tuntea ainakin pääpiirteissään kasvifysiologiaa. Onhan kyllä totta, että 
teoksen nimen alta asiaanperehtymätön tuskin arvaisi etsiä limnologisia tietoja, 
mutta teoshan mainitaan miltei jokaisessa sisävesibiologiaa käsittelevässä 
julkaisussa. 

Tässä yhteydessä ei liene syytä kosketella teosta kokonaisuudessaan, 
vaan ainoastaan meille lähemmin mielenkiintoisia lukuja II, V ja VI toisessa 
osassa. Ensinmainittu luku käsittelee baktereita, joista vesien elämässä varsin
kin likautumis- ja rautabakterit ovat merkittäviä. Paitsi lyhyttä biologista 
kuvausta huomattavimmista, on käytäntöön nähden tärkeä luvun alkuun sijoi
tettu paljaalla silmällä havaittaviin ominaisuuksiin perustuva ryhmittely sekä 
lukuisat sekä suurennetut että luonnollista kokoa olevat kuvat. 

Luku II on omistettu etupäässä leville. Aluksi luetellaan systematisessa 
järjestyksessä joukko leviä, myös eräitä baktereita, sieniä ja korkeampia kas
veja ja annetaan niistä lyhyt biologinen karakteristika sekä mainitaan mihin 
Kolkwitz- Marssonin saprobiluokkaan ne kuuluvat. Tärkeimmistä ilmoitetaan 
eräitä tuotantolukuja sikä!i kuin ne tunnetaan. Sitten seuraa liitteenä saman
lainen luettelo eläimistä. 



Kokouksia. 

Luvun toinen osa sisältää lyhyen selostuksen siitä mitä seston (plankton 
+ neuston) on, pyyntimetodeista, planktonin merkityksestä y. m. Verrattain 
paljon huomiota on kiinnitetty planktonin kokoonpanoon ja määrään eri 

· ravintorikkaissa vesissä. 
Seuraava luku ,Vesien ökologia" liittyy läheisesti edelliseen. Tässä tekijä 

antaa yleiskatsauksen m. m. nykyiseen limnobiologiaan niin hedelmällisesti 
vaikuttaneeseen hänen ja Marssonin luomaan saprobisysteemiin tai toisilla 
sanoilla johtoeliöiden periaatteeseen; samalla kosketeliaan myös Nauruannin 
osittain juuri tälle perustalle rakennettua järvityyppiteoriaa. 

Tutkimuksiin tarvittavat välineet ja niiden käyttö ovat myös selostetut 
sanoin ja kuvin. 

Limnologin kannalta voisi teosta vastaan huomauttaa, että eräitä tärkeitä 
puolia ei ole lainkaan kosketeltu, kuten esim. pohjatutkimusta, jonka saavu
tukset kuitenkin nykyään alkavat yhä suuremmassa määrässä painaa vaa-assa. 

Prof. Kolkwitzin teos on kuitenkin, varsinkin nykyisessä laajennetussa 
muodossaan, mitä arvokkain lähdekirja, eikä suinkaan vähimmin laajan 17 
ssivuisen kirjallisuusluettelonsa takia. Sen ei pitäisi puuttua kenenkään sisä
vesitutkijan kirjastosta. 

Teoksen hinta oli elokuun puolivälissä Saksassa Rm. 135: - . 
H. Järnefelt. --···--

Kokouksia. 

Suomalaisen Eläin- ja KasvitieteeJJisen Seuran Vanamon kokouk
sessa 18 XI. 1922 selosti toht. 1(. E. 1( i v i r i k k o Meissenheimerin Jaajaa 
teosta: ,Geschlecht und Geschlechter 1. Die natiirlichen Beziehungen." 
Sukusolujen yhtymistä ja sukupuolien keskeisiä suhteita on selvitetty luke
mattomissa sekä lyhemmissä että laajemmissa teoksissa, mutta yhtenäistä esi
tystä koko eläinkunnasta ei ole ollut tästä mielenkiintoisesta aiheesta. Toistai
seksi on tiedossamme enää ani harvoja eliöitä, etupäässä yksisoluisia siima
eläimiä, jotka näyttävät voivan lisääntyä ainoastaan suvuttomasti s. o. jakautu
malla. Monet muutkin eliöt saattavat lisääntyä samalla tavoin, mutta ajoittain 
ne kuitenkin yhtyvät kokonaan tai käyvät hetkeksi sukupuoliyhtymään, kopula
tioon, jolloin sukusolut, gameetit, yhtyvät, antaen täten alun uudella polvelle. 
Kahden yksisoluisen eliön yhtyessä on toinen tietenkin koiras-, toinen naaras
yksilö. Sitä ennen ovat niiden tumat nuortuneet 4-jakautumisen kautta, ja 
uusi yhtynyt solu on siis alkuperäisistä suuresti muu"ttunut. Yhtyminen antaa 
uutta vauhtia jatkuvalle suvuttomalle lisääntymiselle. Monisoluisilla eliöillä 
saavat joko yksityiset solut tai kokonaiset soiukot erikoisen tehtävän, ne 
muuttuvat sukuelimiksi, joiden muodostamat muna- ja siittösolut kehittävät 
uuden polven. Kehittyneemmillä muodoilla saavat sukuelimet yhä n~onimut
kaisemman rakenteen, mutta erisukuiset elimet, varsinkin ne osat, jotka sovit
tautuvat yhteen n. s. kopulatiossa, ovat tarkassa korrelatiosuhteessa toisiinsa. 
Joku uusi lisä toisen sukupuolen elimissä aiheuttaa vastaavan muutoksen toi
senkin sukuelimissä. Keinot, joilla eri sukupuolet toisensa löytävät, ovat 
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monenlaiset. Vaisto määrää tavat, aistit opastavat koirasta löytämään naa
raan sinä aikana, jolloin uuden sukupolven kehittäminen saa heiiät tunteet 
heräämään. Ja kiima-aika on eri lajeilla hyvinkin erilainen. Lepakot esim. 
käyvät sukupuoliyhtymään jo syksyllä, vaikkakin sukusolut vasta keväällä yhty- • 
vät. Kilpailu naaraksen voittamisesta hehittää monenlaisia aseita, kuten sar
via, hampaita ja kannuksia y. m., Iaulutaitoa, värejä, omituisia lisäkkeitä ja 
muita koristeita. Eliöitten kehittyessä yhä suurempaan täydellisyyteen, kehitty
vät myös ne keinot, joilla uutta polvea kasvatetaan. Lopullisin muoto on al
kion kehitys emon omassa ruumiissa, runsaasti ravittuna ja tasaisessa läm
mössä. - Kaksineuvoisuus, hermafroditismi, on tavallisempi ilmiö kuin mitä 
yleensä luullaankaan. Alemmissa eliöissä se on perin tavallista. Ja silloin
kin kun joku eläin edustaa jompaakumpaa sukitpuolta, on toisenkin suku
puolen rauhasista enemmän tai vähemmän merkkejä todettavissa. Harvoin 
kuitenkin eläin voi omia munasolujaan hedelmöittää, siinä ne tarvitsevat tois
tensa apua. Mutta esimerkkejä on siitäkin, että eräät kalalajit tulevat omil
laan toimeen, tyhjentävät mätinsä veteen ja valelevat niitä siinä samassa 
maidillaan. Mutta kastemadot ja etanat hedelmöittävät toisiansa. Useissa 
tapauksissa estää itsehedelmöittymisen se seikka, että sukurauhaset eri aikoina 
valmistavat muna- ja siittiösoluja. Ihmeellisimpiä ovat ne muoqot, jotka saavat · 
olla vuoroon koiraksia, vuoroon naaraksia, kokea molempia. Omituisia ovat 
myös ne eläinlajit, joissa säännöllisesti on olemassa sekä kaksi- että yksineu
voisia yksilöitä. Useimmiten tässä tapauksessa ovat koiraat kadottaneet 
merkityksensä ja ryömivät enää pieninä surkastuneina jäännöksinä, ikäänkuin 
syöpäJäisinä naaraksen pinnalla. 

Maist. Väinö K r o h n selosti prof. Kniepin tutkimuksia Basidiomycetien 
suvullisesta lisäytymisestä ja sen yhteydessä ilmenneistä seikoista, joista erikoi
sesti oli huomattava yli 30 eri sukupolven esiintyminen. 

Prof. J. 1. Li r o esitti, maist. Krohnin selostuksen johdosta, sen ajatuk
sen, että haploiditumat ruoste·, noki- ja kantasienillä ovat symbiootteja. Mai
nituilla sienillä on symbiosi-sanalla ymmärretty käsite saavuttanut absoluuttisen 
huippunsa. Näitten sienien kuromasta kehittyvän rihmaston solut ovat kaikki 
1-soluiset. Kun kahden tällaisen solun sisällöt yhtyvät, syntyy 2-tumainen 
solu, jossa kukin tuma viettää omaa elämäänsä. Solussa esiintyy täten 2 
itsenäistä energidiä, jotka samaan aikaan kukin jakautuvat. Näitten alkuperäisten 
tumien viimeiset jälkeläis-tumat, joista aina 2 yhdessä on asunut yhdessä 
yhteisvoimin rakentamassaan solussa, yhtyvät siinä kehitysjakson päätesolussa, 
josta syntyy talvi-, noki- ja kantaitiö. Vastamainituilla sienillä tavattavat 2-
tumaiset solut ovat täten 2:n symbiootin asumia. 

Toht. H. J ä r n e f e 1 t teki selkoa kansainvälisen limnologisen yhdistyksen 
synnystä ja toimintamuodoista. 

Toimitukselle lähetettyä kirjallisuutta: 
Eläinten Ystävä 5- 6; finlands jakttidskrift 11 - 12 ja 1 (1923); Maatalous 

20-24; Mehiläinen 11 - 12; Metsätaloudellinen aikakauskirja 10- 12; Nuori 
Voima 21 - 24 ja 1 (1923); Nuorten toveri 11 - 12; Puutarha 11 - 12; Suomen 
kalastuslehti 6; Tapio 9--10; Tiede ja Elämä 24; Virittäjä 6- 8. 
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Tietoja Kuusamon viljelyskasvistosta. 
(Jatk.) 

A. A. Parvela. 

4. Keittiö tarh akas vi t. 
Keittiötarhakasvien viljelys on vanhaa; säätyläiskodeissa se 

ulottuu niin kauas taaksepäin kuin voidaan muistaa. Vaativam
piakin kasveja on kasvatettu useita vuosikymmeniä, sillä nimism. 
K. Plantingilla oli jo sitä varten lasipeitteinen kasvilava. Edisty
neemmissä taloissakin kirkonkylässä on niitä kasvatettu jo kauan, 
mutta syrjäkylissä on viljelys yleensä aivan nuorta, viimeisen 
vuosikymmenen asia. Oulun läänin Talousseuran neuvojat sekä 
kansanopiston yhteydessä toiminut kasvitarhakoulu ovat edistäneet 
keittiökasvien viljelystä. Kansakoulunopettajatkin ovat antaneet 
herätteitä niiden viljelemiseen. Erikoisesti mainitaan Poussun 
kylän kansak. opettaja Becklundin (vv. 1912- 1919) menestyksellä 
viljelleen harvinaisempiakin keittiökasveja. Täällä niinkuin niin 

·monessa paikassa muuallakin ensi innostuksen ohi mentyä vilje
leminen usein jää sikseen. Väitetään paikoin syrjäkylissä (Posio) 
7- 8 v. sitten keittiökasvien viljelyksen olleen jonkun verran ylei
sempää kuin mitä se nykyään on. Rahvas kasvattaa nykyisin 
etupäässä sipulia, porkkanoita, punajuuria ja s ikuria, 
aniharvat 1 a n t t u ja ja aivan poikkeustapauksissa k erä k a a 1 i a. 
Kirkonkylässä on viljelys rahvaan keskuudessa yleisempää ja mo
nilajisempaa. Edellämainittujen li säksi .tapasin harvojen talollisten 
ja käsityöläisten keittiötarhoissa vielä herne t t ä, r e t i i s iä ja 
poikkeustapauksessa p a 1 s te r n akka a ynnä s a II a a t t i a. 

Sipulin viljelys on kansan keskuudessa yleistä ja vanhaa. 
Useimmissa taloi ssa ja mökeissä sipulia näkee ja on sitä viljelty 
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jo useita vuosikymmeniä (ainakin 80 v.) omiksi tarpeiksi, paikoin 
viimeisen 4 - 5 vuoden ajalla suuremmassa määrässä (useita satoja 
kiloja) myvtäväksi asti. Viime vuosina on Kuusamosta lähetetty 
Ouluun ja siemensipuliksi kauemmaksikin etelään vuosittain 3000 
--4000 kg. Kuusamon hyvälaatuinen sipulikanta on peräisin 
monta vuosikymmentä sitten Kuusamon Tavajärven kylään koti
maastaan uskonvainoja pakoon siirtyneiltä venäläisiltä munkeilta, 
joista viimeinen, kansan kiitollisessa muistissa parhaiten säi lynyt 
oli nimeltään Vasilei (Vasselei); hän kuoli 3-4 v. sitten ja on 
haudattuna erääseen Tavajärven saareen. Vasseleilta saivat kuu
samolaiset hyvän sipulilaatunsa ja oppivat sen viljelystä; leviämiseen 
on tietysti .suuresti vaikuttanut myös kasvitarhakoulu. - Kut~n 

sipulin on myös herneen viljelys vanhaa. jo 15 v. sitten kasva
tettiin Käsmän talossa (14 km kirkonkylästä etelään) peltobernettä 
penkeissä. Nykyään viljellään sokerihernettä. 

Säätyläiskasvitarhojen tavallisimmat kasvit ovat: r a p a r peri 
(tuotu Haapavedeltä), porkkana, p u n a j u u r i, s i p u 1 i, t i II i, 
sat' taatti, persi lj a, herne, retiisi; harvinaisempia ovat: 
pinaatti, lanttu, sikuri, piparuuti, pää- ja kukkakaa li. 
Satunnaisesti esiintyvät ruoho 1 a u k k a, meirami, se II eri, 
k y s s ä k a a 1 i, p 1 a s te r n akka, tomaatti, kurkku (vihr. 
venäl.) ja p u r j u s i p u 1 i. Kokeeksi on viljelty m u s t a·j u u r ta
k i n, mutta ei se ole menestynyt, sekä k u r p i t saa, joka kyllä 
edullisina kesinä viihtyy. K i r v e 1 i nauris ta on kansanopiston 
kasvitarhakoululla kasvatettu 5 v. ~itten, samoin härkä papua. 
Useimpia edellämainittuja kasveja on viljelty kauan. Purjusipuli 
tuli käytäntöön n. 20 v., tomaatti 10 v., selleri ja sikuri 5- 6 v. 
sitten. Kurkkuja ·on kasvatettu n. 25 v. aikana; mahdollisesti sen
tään jo nimism. K. Planting on niitä viljellyt kasvilavassaan. 

Hu m a 1 a a en tavannut Kuusamossa. Paavo Kuoliojärven 
kertoman mukaan olisi sitä kasvatettu n. 60. v. sitten Käsmän 
talossa humalan saantia varten. Edellä on kerrottu sen käytän
nöstä koristekasvina. 

M a n s i koi ta tuotiin kirkonkylään Pudasjärven Hirvaskos
kelta n. 40 v. sitten.· Laji oli pienimarjaista laatua, jota on siitä 
asti kasvatettu. N. 15 v. sitten tilattiin Oulusta hyötyman sikoita, 
joita nyt on muutamissa säätyläistarhoissa; marjoja niistä saadaan 
vain nimeksi. Kansan en nähnyt mansikoita kasvattavan. 

Tässä yhteydessä sopinee mainittavaksi myös tupakka. 
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Vielä 40- 60 v. sitten sitä paikoin kasvatettiin hyvin paljon. 
Todistuksena siitä ovat vielä joissakin taloissa tavattavat tupakka
huhmareet (Paanajärvi, Posio, Kuoliovaara). Mutta kun savolaista 
tupakkaa ja venäjänlehteä rupesi saamaan, keskeytyi sen kasvatta
minen melkein kaikkialla. Viime vuosina tupakkapulan ja kovin 
kalliiden hintojen tähden on sen viljelystä ruvettu harrastamaan, 
mutta pyrkii taas vähenemään. K. Koivusen havaintojen mukaan 
oli kesällä 1922 kuitenkin vielä 120 viljelystä, joiden yhteinen 
pinta-ala oli n. 30- 40 aarinalaa. 

5. Marjapensaat 

Vaaraimi a on kasvatettu jo vuosikymmeniä; pappilassa 
niitä oli jo 70 v. sitten. Niitä viljellään enemmän kuin mansikoita. 
Pienviljelijätkin tuntuvat niitä suosivan. Noin puolet säätyläisistä 
viljelevät v i i n i marja p en sait a, talolliset ja mökkiläiset vain 
vähän; syrjäkyli'ssä niitä näkee aniharvoissa paikoissa. Muutamia 
vuosia on kirkonkylässä ollut harvoja k a r v i a i s marja pensaita, 
]oiden marjatuotanto on aivan merkityksetöntä. Omenapuitakin 
on yritetty kasvattaa, mutta, kuten edeltäpäin saattaa arvatakin, 
menestyksettä. 

6. Eräitä hajanai s i a tietoja p e 1t o kasvei s ta. 

K aura a on Kuusamossa kasvatettu jo 1800-luvun alussa, 
sillä H. Deutsch mainitsee sen täältä (Oeconomiska Anteckningar 
rörande Norra delen av Uleåborgs Län, under resor därstädes, 
... åren 1814 och 1815. K. f. Hush. Sällsk. Handl. 111, 1819). 
Uskottavaa kuitenkin on, että kauran viljelys on myöhemmin 
jäänyt kokonaan sikseen, siJiä ei kukaan nykyisistä kuusamolaisista 
muista sen viljelystä vanhoilta ajoilta asti. Heidän muistitieton sa 
mukaan toi sen paikkakunnalle, Kuusamon kirkonkylään, ensi 
kerran metsätarkastaja ja maanviljelijä A. Korhonen (tuli Kuusa
moon 1860, kuoli 24. XII. 191 0) 1870-luvulla. Paanajärvelle tuli 
kaura n. 25- 27 v., Posiolie n. 30 v., Määttälänvaaralle 30- 40 v., 
Poussunkylään ja Kuoliovaaralle 30 v., Alakitkalie 30- 40 v. ja 
Lämsänkylään n. 20 v. sitten. Ensiksi sitä kylvettiin vain vihanta
rehuksi, vasta 1890-luvulla jyväin saantia varten etupäässä hevo
sille. Ensiksi ei kaura ennättänyt tuleentua, mutta nyt jo kyllä 
useimpina vuosina. Yleisemmäksi on kauran viljelys tullut vii.mei
sen 20 vuoden, Lämsänk)dässä 10 vuoden ajalla; mutta vielä 



2S Tietoja J<uusan1on viljelpskasvr'stosfa. 

nykyäänkin syrjäkylissä, etenkin -pitäjän pohjoisosassa, sitä kylvä
vät vain isoimmat talot. Posiolla, Kuoliovaaralla ja Mää~tälänvaaralla 
kertoman mukaan sitä kylvävät vain puolet taloista. Käymistäni 
taloista oli kesällä 1922 kauraa 21 OJo:lla. On kuitenkin huomattava, 
että vesistöjen varsilla olevat talot jäivät minulta suureksi osaksi 
käymättä. Ollen usein varakkaita ja hyvinvoipia ne ehkä viljele
vät yleisemmin kuin sisämaassa talot kauraa samoin kuin muita
kin alempana mainittuja peltoviljelyskasveja. Kauraviljelykset ovat 
yleensä hyvin pienet, kylvö on keskimäärin 1/2 - 2 hl, hyvin har
voin suurempi. Tavallisesti osa kaurasta niitetään vihantarehuksi. 
Viime vuosina on leipäviljan kallistumisen tähden alettu kasvattaa 
leipäviljaa, kauran jäädessä takapajulle. Ainoastaan niissä taloissa, 
joissa on suoviljelyksiä, on sen viljeleminen huomattavampaa. 

Kevät v e h nää on joinakin vuosina kylvetty. Edullisina 
vuosina se on . menestynytkin. Kesällä 1922 oli maanviljelys
neuvoja Koivusella kylvössä 6 kg vehnää, jonka hän oli kasvatta
nut v. 1917 siperialaisen kauran joukosta kokoamistaan vehnän 
jyvistä. Edellisen vuoden sato oli ollut 10 kg: Tätä vehnälaatua, 
joka hänen ilmoituksensa mukaan on hallaa vastaan kestävämpää 
kuin ohra, on hän jakanut muillekin ja näyttää siltä kuin olisi 
sillä Kuusamossa hyvä tulevaisuus. Kahdessa talossa näin vehnää 
kasvamassa kesällä 1922. -- Kokeilun alaisena on nykyään· talvi
vehnä. 

Ta t ta r i a kylvi maanvilj. E. Korhonen kokeeksi alun toista
kymmentä vuotta sitten, mutta ei se silloin menestynyt. 

Heinää alettiin kirkonkylässä kylvämään n. 1870-luvulla, 
ensiksi puntarpäätä, myöhemmin hyvin pian timoteita; apilan 
viljelys on ollut niin pientä, ettei kannata juuri mainitsemistakaan. 
Koiranruohoa ja nurminataakin on nimeksi kylvetty. Paanajärvellä 
alettiin kylvää timoteita n. 25 v. sitten, Kuoliovaaralla ja Posiolla 
samaan aikaan kuin kauraakin, Alakitkalla ja Lämsänkylässä myö
hemmin kuin kauraa. Yleisemmäksi tuli heinän kylvö vuosisadan 
vaihteessa, mutta syrjäkylissä sitä viljellään vielä nytkin hyvin 
harvoissa taloissa. Vuotungilla on laajoja suoviljelyksiä; siksi 
siellä onkin heinän kylvö yleisempää. Käymistäni 70:stä talosta 
vain 6:1la oli heinäkylvöjä; siis n. 8 °/o :lla. Kylvö on hyvin pientä 
ja usein satunnaista, pienemmissä taloissa 2- 6 kg, isommissa 
15- 20 kg. Siemen tavallisesti ostetaan. Paljoa yleisempää on 
iatojen pohjalle jääneiden erilaisten siementen ja karikkeiden pel-
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toihin kylväminen. - V i k k eri ä kylvää aniharvå ja etupäässä 
vain kokeilua varten. P e 1 u s k i a alettiin kylvämään Kuoliavaaraila 
useissa taloissa n. 20 v. sitten; myöhemmin alettiin sitä kasvattaa 
monissa muissakin kylissä, mutta samoin kuin kauran ja timotein 
niin peluskinkin viljelystä ehkäisi viime vuosina leipäviljan kalleus, 
joten viljelys on hyvin vähäistä. 

Peru n a n viljelys on vanhaa. 1800-luvun alkupuolella muutti · 
Ku.usamoon Muhokselta asukkaita ja he toivat tullessaan perunoita 
(kertoi Paavo Kuoliojärvi). Kansan keskuudessa kulkevien muisto~ 
tietojen mukaan olisi peruna tullut 1800- 1810. Noin 1830 jaettiin 
talonpojille 1 kappa perunoita taloa kohti, mahdollisesti Oulun 
läänin Talousseuran toimesta, vaikka edellä mainittu kertoja ei 
sitä tietänyt. Näihin aikoihin sitä vain harvoissa taloissa kasvatettiin. 
Oulun ·läänin Talousseuran vuosikertomuksessa vuodelta 1835 
mainitaan, että perunanviljelys m. m. Kuusamon seurakunnassa on 
näyttäytynyt mahdottomaksi . ehkä tulevaisuudessakin, jos ei ilman
ala tule suotuisammaksi. Tähän toivottomaan mielipiteeseen oli 
syynä niihin aikoihin sattuneet ankarat hallat. Koska perunan 
kasvatus näytti mahdottomalta, piti taasen turvautua enemmän 
nauriiseen, jonka kasvatus alkavan perunanviljelyksen johdosta 
oli jäänyt sen verran takapajulle, että piti v. 1835 pyytää läänin 
Talousseuralta nauriinsiemeniä. Vielä 1850-luvulla kylvettiin taloissa 
perunaa vain joku kappa, ja sato oli niin pieni, että perunat 
kannettiin kantilla pellolta kellariin, missä niitä edellämain. kertojan 
kotona oli 2 pienenlaista pärekorillista. Silloin syötiin perunaa 
suurena herkkuna aina kerran useiden viikkojen päästä. 

T u r n i p s i a kylvi kirkonkylässä maanvilj. E. Korhonen 21 v. 
sitten. Monissa syrjäkylissä (Määttälänvaara, Posio, Poussu, 
Vuotunki) alettiin sitä viljellä samoihin aikoihin. Paanajärvellä 
alkoi sen viljelys n. 15 v. ja Lämsänkylässä n. 10 v. sitten. Käymis
täni taloista viljeli n. 17 o;o turnipsia. 

H a m p p u a ovat jotkut . kasvattaneet monta vuosikymmentä 
sitten, monet paljonkin. Myöhemmin keskeytyi sen viljelys koko
naan, kunnes taasen viime vuosikymmenellä alettiin uudestaan 
pitäjän eri osissa. Viljelys on menestynyt Paanajärvelläkin, missä 
sitä 7- 8 v. sitten kasvatettiin. Kuoliavaaraila käytetään koti
hamppua nuoran valmistukseen. Aivan viime aikoina on hampun 
viljeleminen lamaantunut ja nekin, jotka sitä harrastavat, viljelevät 
vain satunnaisesti silloin tällöin. V. 1922 kasvatti talokkaista n. 
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9 °/o hamppua. Viljelykset ovat yleensä pienet; Posion, Poussun 
ja Vasaraperän kylien viljelysten yhteinen pinta-ala kesällä 1922 
oli n. 1 ha (K. Koivunen). 

P e 11 a v a n viljelyksellä on kokeillut K. Koivunen. Hän kylvi 
v. 1915 pellavaa, joka menestyi muuten hyvin, paitsi että sieme
net eivät ennättäneet oikein joutua vaan jäivät heikoiksi. H. 
Deutsch mainitsee matkakertomuksessaan v. 1814-1815, että 
Oulun läänin pohjoisosissa on yritetty kasvattaa pellavaa, mytta 
menestys oli ollut epävarma. 

Lopuksi lyhyt maininta kasken v i 1 j e 1 y k se s t ä Kuusa
mossa. Kaskenviljelystä ei ole harjoitettu enää vuosikymmeniin. 
Kuoliavaaraila oli viimeinen kyläkunnan yhteinen kaski n. 70 v. 
sitten; pienempiä yksityiskaskia oli vielä myöhemminkin silloin 
tällöin 20 vuoden ajalla yhteiskasken jälkeen. Paanajärvellä on 
viimeisestä kaskiviljelyksestä kulunut n. 45, Lämsänkylässä 30 vuotta. 

--···--
Vähän kansanomaisista lääkekasveista. 

A. Th. Böök. 

Kuten tunnettua löytyy miltei kaikissa pitäjissä tautien paran
tajia - tavallisesti ,viisaita muijia" - joiden luona . käy sairaita 
ei ainoastaan omalta paikkakunnalta, vaan pitkienkin matkojen 
päästä. Tavallisi~mat parannustavat ovat hierominen saunassa, 
hauteet ja kylvyt, suonenisku, kuppaaminen sekä erilaisten luonnon
lääkkeiden käyttäminen. Koska ainakin ennen luultiin että varsin
kin kotieläinten taudit usein riippuivat pahansuopien ihmisten ja 
henkien noitumisesta, liittyi parannuskeinoihin monellaiset vasta
loitsut ja taikatemput 

Omituista kyllä on moni näistä parannuskeinoista käytännössä 
luonnonkansoilla, jotka asuvat niin kaukana toisistaan, ettei heillä 
ole vähääkään yhteyttä. Siten mainitsee Rafael Karsten viimei
sessä teoksessaan, kun on kyseessä Ecuadarin aarniometsissä 
asuvien intiaanien lääketaito, m. m. ,lntiaanein taudinparannus
keinoista mainittakoon tärkeimpinä suonenisku ja peräruiske" -
- - sekä ,suoneniskulla intiaani koettaa puhdistaa elimistönsä 
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saastaisista ja vahingollisista hengistä, jotka ovat tunkeutuneet 
vereen". Toisessa paikassa lausuu Karsten: ,Niinpä se vuositu
hansia vanha luonnonkansain teoria, joka selittää kaikki ruumiilli
set vaivat pahojen henkien aikaansaamiksi, viittaa nykyaikaisen 
tieteen oppiin, että useimmat taudit aiheutuvat ihmisruumiiseen 
tunkeutuneista elävistä mikro-organismeistä n. s. basilleista". 

Tämän yhteydessä mainittakoon että Hämeenlinnan museon 
kokoelmissa on muuan Hattulassa eläneen kuuluisan kupparimui
jan kuppasarvikokoelma käsittäen 53 sarvea mitä erilaista suqruutta. 
Vanhat kertovat että joskus kaikki sarvet samalla kertaa juoksutti
vat samasta potilaasta verta! -

Joskin luonnonrohtomiesten ja naisten parannuskeinot usein 
voivat olla mitä räikeämpää humpuukia ja suorastaan vahingol
lisiakin, niin voi epäilemättä otaksua, että asianomaiset pitkän 
elämänsä aikana ovat tehneet monellaisia havaintoja ja huomioita, 
joista lääkeopillisessakin suhteessa voisi koitua hyötyä. 

Kun nämät kansanlääkärit tavallisesti ovat vanhoja ihmisiä, 
joiden toimeentulo riippuu yllämainituista tiedoista ja taidosta, 
vievät he, ikävä kyllä, nämät tavallisesti mukaansa hautaan ja niin 
ne jäävät kun jäävätkin tuntemattomiksi muille ihmisille. 

Ne parannuskeinot, jotka seuraavassa esitän, ovat pääasialli
sesti erään Padasjoen pitäjässä, Hämeessä, eläneen tunnetun luon
nonparantajamuijan käyttämiä. Itse hän on mennyt Manalan 
majoille, mutta hänen poikansa, joka pienestä alkåen on ollut 
äitinsä apuna ,yrttien" kokoamisessa y. m. on tiedot antanut. 
Nimitykset ovat paikallisia. 

Plantago major - ,raudan lehti". Jos jollakin teräsaseella on 
saanut haavan, lakkaa veri juoksemasta ja haava paranee pian 
jos sen päälle pannaan kasvin lehti semmoisenaan ja rievulla 
sidotaan. 

Linnea borealis - ,nariheinä". Kun ranteet tahi jalan nivelet 
rupeavat ,nariseen" ja särkemään, niin lakkaa koiotus käyttämällä 
lämpösiä nariheinähauteita. 

Prunella vu!garis --- ,hautaheinä". Käytetään s. k. e. 
Ranunculus lajit. - Leiniheinä. S. k. e. 
Matricaria discoidea - ,mansikkaheinä". Lämpöset hauteet 

erinomaisen tehokkaat, varsinkin hammastaudissa. 
Alclzemilla vu!garis - ,ruusunlehti". Käytetään ruu sutaudissa. 

Lehdet pannaan lämpöseen veeteen ja sillä haudataan. 
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ffypericum qvadrangulum. Jäsensäryssä hauteet tehokkaat. 
Kukkasilmuilla värjättiin viina kauniin punertavaksi. 

Achillea millejolium - ,kärsäheinä" tahi varsanpolviruoho. 
Erinomainen lämpösenä kylpyvetenä t. hauteena. ,särkytaudeissa". 
jos oli jalansärkyä t. m. s. niin vesi siilattiin ja juotiinkin. 

Ledum palustre - suopursu. Teenä erinomainen yskänlääke, 
ja kertojani vakuutti äitinsä varmasti parantaneen keuhkotautisia! 
,jos tervankuset t. muut keinot eivät auttaneet, niin kyllä purstee 
varmasti tepsi". 

Calla palustris - vehka. juurakot syötettiin yleisesti ennen 
Padasjoella raakana t. keitettynä sioille. 

Lonicera xylosteum - · ,nasiaispuu". jos on ripulia nielaistaan 
nasiaismarjoja kokonaisina. Kovasti ,karvastelee" suussa, mutta 
kyllä auttaa. Käytetti in myös apteekista ostettua turkiripippuria. 

Rumex domestica ,siemenet riivitään ja pannaan juomaan likao
maan kun karjalla, varsinkin vasikoilla, oli kuratautia". 

,lhmisputken(C juurta ja hienaksi vuoltua kuparia maitoon 
sekotettuna annettiin vastamyrkkynä käärmeenpuremaa vastaan. 

Kun oli kova särky ruumiissa, eikä tohtori· tiennyt missä 
särky oli, määräsi hän hauteita nuorista männyn suvikkaista, 
koivunlehdistä ja katajanmarjoista. 

, ,Päänkolotusta(C vastaan käytettiin kylmiä kääreitä tai ryy
pättiin jokunen tippa ,,pikihikiöljyä" veteen sekoitettuna. 

Vatsalääkkeenä pantiin viinaan kielonkukkia, koivunsilmuja 
tahi suomyrtin (Myrica gale) norkkoja. jos ei se auttanut, otettiin 
viinaryyppy, johon oli sekoitettu ruutia ja pirunpihkaa. 

Erinomaista l.ääkettä reumatismia varten on katajamaljatee ja 
ehken vielä parempaa, jos tuoreita llatajalastaja keitetään vedessä. 

Munuaistaudeissa parantaa varmasti valkoapilateen juominen. 
Maksatautia ja myös reumatismia parannetaan seuraavasti. 

Säkkiin pannaan muurahaispesää, suopursua, männyn-, kuusen
ja katajan neulasia ja pistetään sitten säkki pataan kiehumaan 
moneksi tunniksi. Ammekylpynä paras, mutta voidaan myös 
juoda. 

Erinomaista yskälääkettä on ajaruohon . (Thymus serpyllum) 
kukista ja oksienpäistä valmistettu tee, varsinkin alteesiirapilla 

" sekoitettuna. 

---··· ·-
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Havaintoja rikkaruohoista ja ruderateista Turussa 
ja Helsingissä joulukuun lopulla 1922. 

!(. Linkola. 

1. Tutkielmassa ,Zur Kenntnis der Oberwinterung der Unkräu
ter und Ruderalpflanzen in der Gegend von Helsingfors" olen 
äskettäin tehnyt selkoa rikkaruoho- ja ruderatikasvien talvehtimis
suhteista Helsingin seudulla. Erityisessä luvussa kirjoitukseni 
käsittelee n. s. talvikasvistoa eli talven aikana kukkivia kasvilajeja. 
Samoin on siinä omistettu erikoinen luku niille eroi l l~, joita on 
eri taivien jälkeen havaittu erinäisten kasvilajien, varsinkin Lamium 
purpureumin, L. incisumin, Senecio vulgarisen ja Stellaria median, 
talvikestävyydessä. Hyvin tärkeäksi, ellei suorastaan pääsyyksi eri 
taivien jälkeen huomattuihin e·rilaisuuksiin esitetään taivien erilai
nen pituus, · jossa yhtenäisen kylmäajan kestäväisyys todennäköi
sesti on erikoisen tärkeä seikka. 

Talven pituuden merkitys tutkittujen kasvilajien talvikestävyy
del le jäi kuitenkin tutkimuksessa ratkaisevaa selvitystä vaille ja 
siis lisätutkimuksia odottamaan. Niistä keinoista, joita kysymyk
sen ratkaisemiseen voitaisiin käyttää, ovat kokeelliset tutkimukset 
epäilemättä varmimmat. Mutta myös suoranaisten luonnossa tehty
jen havaintojen avulla pitäisi lisäselvyyttä saavutettaman.' Erittäin
kin aika-ajoin talven mittaan määrätyillä koealoilla lumen alla suo
ritetut havainnot olisivat varmaan omiaan antamaan valaistusta 
asiaan. 

Kun . talven 1922- 23 lumet joulunpyhien tienoissa suureksi 
osaksi sulivat tilapäisesti pois maamme lounaiskulmilla, tarjoutui 
odottamattoman hyvä tilaisuus tarkastella, missä tilassa kasvit oli
vat jo 1--2 kk. kestäneen, osittain sangen kylmän syystalven 
jäljiltä ja oliko erikoisia lyhyen talven merkkejä havaittavissa. 
Samalla oli myöskin mahdollisuuksia lisätutkimuksiin talvikasvis
tostamme. Tarjottua tilaisuutta ei sopinut jättää käyttämättä, ja 
niinpä tein näistä seikoista havaintoja Turussa, missä olin joulun
pyhiä viettämässä, ja pari päivää myöhemmin Helsingissä. Turussa 
tarkastelin toisena joulupäivänä,· jouluk. 26:na, vanhan · linnan 
ympäristöpaikkoja, Auran sokeritehtaan ja Vähä-Heikkilän välisiä 
maita ynnä Neitsytpolun varsia Samppalinnanmäen kupeel la. Havain
tojen teko oli täällä maDdollista suorittaa melko tarkoin, kyseeseen 
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tulevat kasvupaikat kun olivat suureksi osaksi sekä Iumettornina 
että jäättöminä. Helsingissä sensijaan, jossa retkeilin jouluk. 28 
p:nä, ruderatipaikat pääosaksi pysyivät lumipeitteisinä, niin että 
sain tehdyksi vain vaillinaisia huomioita ja niitäkin ainoastaan 
kasvitieteellisen puutarhan r~nta-alueella ja hautausmaalla. 

j' io ;.f io i.f 
Lämpötila- ja lumisuhteet Turussa ja Helsingissä syysmyöhän ja syystalven 
aikana 1922. T ä y s viiva osoittaa vuorokausien keskilämpöä (2m korkeu
della), k a t k o v i i v a vuorokausien alinta lämpötilaa maanrajassa, v a r j o s-

t et t u a 1 a taas lumipeitteen päivjttäistä paksuutta. 

2. T i e t o j a syys ta 1 v en 1 ä m p ö t i 1 a s ta ja 1 u m i s u h te i s ta. 
Oheellinen diagrammi, joka on laadittu ilmatieteellisen keskus
laitoksen asistenttien maist. J. Keräsen ja toht. V. V. Korhosen 
ystävällisesti antamien numerotietojen mukaan, näyttää havainnol
lisesti ne ilmastolliset seikat, jotka lähinnä ovat kasvien talvehti
miseen vaikuttamassa, lämpötila- ja lumisuhteet Kuten näkyy, 
tuli talvi Turussa melko äkkiä lokak. lopulla ja lumet jäivät pysy-
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viksi lokak. 26 pv:stä marrask. 12 pv:ään; sitten oli maa Iumetto
rnana 24 pv:ään, jolloin tuli aina jouluk. loppuun kestänyt 5- 10 
cm paksuinen Iumipeite. Lämpötila laski usein sangen alas, 
useampia kertoja minimilämpö alle - 15° C, ei kuitenkaan lumet
tomana aikana sen alemma kuin - 1 O.s o (marrask. 21 p:nä). He 1 s i n
gi s s ä oli Iokak. lopussa ja marrask. alussa ankaria yöpakkasia lu
mettomana aikana useita kertoja, minimin laskiessa jopa - 12.s 0:een. 
Pysyvämpää lunta oli vain marrask. 5- 10 p:nä, jonka jälkeen 
maa oli paljaana aina marrask. 25 pv:ään, josta lähtien lunta oli 
n. 10 cm vahvuisesti joulunpyhiin saakka, jolloin ne hupenivat 
melko vähiin. Lämpötilasuhteet lumien aikana olivat suunnilleen 
samat kuin Turussa. 

3. E r i k o i s en s u u r e s t i ta 1 v i v i h r e i n ä s ä i 1 y n e et J a j i t. 
Useimmat rikkaruoho- ja ruderatilajit osoittivat jouluk. lopussa 
samoja suhteita, joissa ne 3-vuotisen kokemukseni mukaan tapaa 
talven päättyessä Helsingissä: kesäannuellit kasvit olivat yleensä 
tyystin kuolleet ja muista olivat jäljellä olevat kasvulliset ja 
floralisetkin osat tutunomaisessa talvitilassa. Mutta olipa paljon 
myös oudon suurta talvivihreyttä nähtävissä. Kasvilajeja, jotka 
nyt jouluk. lopussa olivat vielä säilyneet huomattavasti enemmän 
vihreinä ja vähemmän vioittuneina kuin mitä varhemmin olen 
talven päättyessä voinut huomata, olivat (T = Turussa, H = Hel
singissä) seuraavat: 
Triticum repens T, H 
Urtica dioeca T, H 
Stellaria media T, H 
Ranunculus sceleratus 1) T, H 
Fumaria ojjicinalis T 
(Erysinuun cheiranth.) T, H 
(Berteroa incana) H 
Thlaspi arvense T; H 
Lepidium ruderale .T 
Bunias orientalis T 
(Aegopodium podagraria) T 
(Canun carl'i?) T 
(Pastinaca sativa ?) T 
Chaerophyllum silv. T, H 

Lamium indsum T 
L. purpureum T, H 
Oalium Vaillantii T 
M atricaria discoidea T, H 
(M. inodora) T, . H 
Artemisia vulgaris T 
Senecio vulgaris T, H 
(Cirsium lanceolat.?) T 
C. atvense T 
(Lampsana communis) H 
Leontodon auctunuzalis T, H 
Taraxacum ojjicinale T, H 
(Crepis tectorum) H 

1) Rananculas sceleratus lienee jo näistä talvihavainnoista päättäen paitsi 
kesä-, varmasti myös syysannuelli. 
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Mainituista lajeista ovat entisten kokemusteni mukaan aivan 
erityistä huomiota ansaitsevia Lamium incisum, L. purpureum, 
Senecio vulgaris ja Stellaria media. Kaksi jälkimäistä näin sekä 
Turussa että Helsingissä suurin joukoin kukkivina ja osittain 
aivan vioittumattomina, eikä ainoastaan pieninä vaan keskikokoi
sinakin yksilöinä. Huomattava osa, etenkin Seneciosta, oli sentään 
paleltunut aivan piloille, jopa kuoliaaksi, varsinkin kookkaat yksilöt. 
Stellaria medialla oli yleisesti varsinkin tyvipuolet vialla, usein 
kuolleinakin; samoin oli osa Senecio vu!garis-yksilöistä tyveltä 
vioitettu. Lamiumeja näin tarkastamillani paikoilla hyvin niukasti; 
niillä olivat täysin kehittyneet kukat kaikki paleltuneet. . 

Myös muista lajeista on epäilemättä hyödyllistä antaa yksityis
kohtaisempia tietoja: Triticum repensillä oli usein jäljellä vihreitä, 
joskin yleisesti jossain määrin vioittuneita maalehtiä, samoin mar
toja karsia vihreinä aina 30:kin cm korkeudelle (H:ssä). Urtica 
dioecalla oli niinikään useissa paikoin säilynyt ilmaversoja vihreinä 
(eräskin varsi 35 cm pitkälti) osittain miltei ehyin !ehdin (aivan 
suuret lehdet kyllä tyystin paleltuneet). Oalium Vaillantiista löy
sin aito terveen pitkävartisen (silti tiheän, pensasmaisen) marron 
syysyksilön ja Lampsana comnumisesta kasvitieteellisen puutarhan 
alueella erään 45 cm korkean kasvin, jolla alimmat, lähellä maata 
olevat pitkähköt haarat !ehtineen olivat elossa, vaikkakin pääranka 
oli juurenniskan yläpuolelta pahoin vialla. Artemisia vulgarisesta 
näin eräitä 5- 10, jopa 20 cm korkeita y~silöitä, joilla latvassa 
oli päätäsilmu ja eräät kehittyneetkin kasvulehdet silmun ympärillä 
tuoreina; muuten lehdet kyllä aivan mustuneita. Cirsium arvensella 
taas oli nähtävissä eräitä martoja ruusukkeita enemmän tai vähem
män tervein sisäosin, ulompien suurien lehtien ollessa yleisesti 
paleltuneita, varsinkin tyveltä. Muita ruusukelehdistöltään erikoi
sen vihreinä säilyneitä lajeja olivat: Taraxacum ojjicinale (moni
vuotisillakin yksilöillä yleisesti jäljellä myös suuria vihreitä lehtiä), 
Bunias orientalis (yleensä terveinä vain pienempiä lehtiä, mutta 
joskus jopa 25 cm pitkiä), Chaerophyllum silvestre (suuriakin leh
tiä vielä elossa, joskin ruotr usein vialla) ja Leontodon auctum
nalis; jossain määrin kuulunevat näihin Ranunculus sceleratus (?), 
Erysinuun cheiranthoides, Thlaspi arvense, Aegopodium ja kenties 
Carum, Pastinaca sekä Cirsium lanceolatum. 

Myös eräistä muista kuin ensiksi mainituista olivat kukkivat 
yksilöt paremmin säilyneet kuit:t kevään tullessa. Näitä olivat 
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Erysimum . cheiranthoides (hieman), Berteroa incana, Thlaspi ar
vense, Matricaria discoidea, ( M. inodora) ja erittäinkin Lepidium 
ruderale, josta löytyi monin paikoin vielä vihreitä, joskin miltei 
järjestään puolipaleltuneita floralisia yksilöitä. Ranunculus scele
ratus esiintyi paitsi ruusukkeina (osa näistä pahoinkin vialla), 
Helsingin kasvitieteellisen puutarhan rantatäytteillä useina kukkivi
nakin yksilöinä (eräs 18 cm korkea), joskohta pääosa kukinnolli
sista yksilöistä, varsinkin pystypäiset, olivat ainakin ilmaversonsa 
palelluttaneet. Crepis tectorunzista löytyi eräs kookas kukinnolli
nen yksilö, jolla latvaosa oli paleltunut, mutta eräät mykerösil
muiset alemmat haarat makasivat terveinä maassa. Ja · rumaria 
ojjicinalisesta huomasin yhden 5 cm korkuisen, latvasta kukka
silmuisen, tervelehtisen yksilön, jolta sentään varsi etenkin tyveltä 
oli vioittunut; sitäpaitsi löytyi eräs toinen yksilö, joka, vaikkakin oli 
aivan marto, oli jo puolipaleltuneena pikaiseen kuolemaan tuomittu. 

Ansainnee vielä sivumennen huomauttaa, että seuraavilla 
lajeilla, jotka eivät kuulu rikkarueheihin ja ruderateihin, totesin 
keväällisistä suhteista poikkeavaa talvivihreyttä: Trijolium repens 
(kesälehdet varsin yleisesti jäljellä terveinä; T, H), Tr. pratense 
(varsiakin vihreinä melko pitkälti), Tr. !zybridum (samoin), Lathyrus 
pratensis, Oalium mollugo (T, H), Phleum pratense (vihreitä kor
sia) ja Poa compressa (samoin; H, hautausmaalla). 

Ainakin useimpain mainittujen lajien säilyminen kuvatussa, 
kevättalven jälkeisistä suhteista poikkeavassa talvivihreydessä on 
nähdäkseni käsitettävä kylmäkauden lyhyydestä johtu
va k s i eikä seuraukseksi talven tai talven alisen syksyn lämpi
myydestä tai muusta suotuisuudesta. Sillä kuten diagrammi siv. 
34 osoittaa, ei puheena oleva alkutalvi suinkaan ollut leuto vaan 
päinvastoin verraten kova. Tärnä ilmenee erikoisen selvästi jos 
vertaa tarkoitettua diagrammia aikaisempia vuosia koskevaan, 
,Zur Kenn.tnis etc." -tutkielmassa siv. 99 julkaistuun. Erittäin
kin Helsingissä joutuivat kasvit talven 1922- 23 alkae.ssa sangen 
kovan kylmän kouriin maan ollessa vielä lumeton. Silti olivat 
täällä suhteet ainakin useimmilla lajeilla samat kuin Turussa ja 
nimenomaan myös Senecio vulgariseen ja Stellaria mediaan nähden. 

Otaksuttavasti edellä esitetyt suhteet suuressa määrin kuvas
tavat samaisten lajien olotilaa lyhyen keski- e u r o o p p a 1 a i sen 
ta 1 v en päättyessä. Muutamat yksityiset kirjallisuuden sisäl
tämät tiedot tukevat ·tätä käsitystä. 
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4. Ta 1 vika s v i s t o. Edellisessä tuli jo mainituksi eräitä 
kasvilajeja, joita jouluk. lopussa näin kukkivina tai ainakin kukin
nollisina. Näitä floraliasteisia lajeja oli lukui sia muitakin, niin että 
viime joulukuun talvikasvistossa huomasin Turussa (T) ja Hei- . 
singissä (H) kaikkiansa 25 kasvilajia: 

Poa annua T, H 
Sagina procumbens T, H 
Stellaria media T, H 
Cerastium * triviale T, H 
Spergularia camp. T 
Scleranthus anmms T 
Ranunculus sceleratus H 
Fumaria ojjicinalis T 
Erysimum c/zeiranth. T, H 
Berteroa incana H 
Thlaspi arvense T, H 
Lepidium ruderale T 
Capsella bursa past. T, H 

Sedum acre T 
Euphorbia helioscopia T 
Viola arvensis T 
Lamium incisum T 
L. purpureum T, H 
Veronica Tournejorfii H 
V. agres ti s T 
Matricaria discoidea T, H 
M. inodora T, H 
Seneci o v ulgaris T, H · 
Taraxacum ojjicinale T, H 
Crepis tectorum H 

Mitään kukkaisloistoa eivät nämä lajit kasvupaikoilleen syn
nyttäneet. Vain seuraavilla oli kukkia tai mykeröitä täysin kehit
tyneinä ja avoimina nähtävi~sä: Scleranthus annuus, Ranunculus 
sceleratus, Euphorbia helioscopia, Matricaria discoidea ja Senecio 
vulgaris. Täysin kehittyneet, vaikka umpinaiset ja vain hieman 
teriöitänsä näyttävät olivat kukat seuraavilla: Capsella (kehittyneet 
kukat harvinaisia), Berteroa (lukuisia yksilöitä Helsingin hautaus
maalla, joskin useimmat yksilöt enemmän tai vähemmän palel
tuneita), Erysimum cheiranthoides, Thlaspi arvense (runsaasti mitä 
erilaisimpia kukkimis- ja hedelmöimisasteita, kaikki mainiosti säily
neinä), Lepidium ruderale (yleensä vain puolipaleltuneita kukkia), 
Sedum acre (1 yksilö, jolla 3 kukinnollista haaraa, Turussa sokeri
tehtaan lähistöllä), Veronica Tournejortii ( viljeltynä kasvi tiet. puu
tarhassa; varsien tyvet yleensä pahoin vialla) sekä V. agrestis (2 
yks.). Aivan umpinaisia, vaikka valmiiksi kehittyneitä kukkia oli 
Stellaria medialla ja Cerastium * trivialella; tässä ryhmässä voinee 
myös Poa annua tulla mainituksi (yleensä sen röyhyt odotta
mattoman suuressa määrin paleltuneet). Vain kukka- tai mykerö
si lmuja, joskohta osittain melko suuriksi ehtineitä, oli Sagina 
procumbensilla, Spergularialla, Fumarialla, Viola arvensisella, Lamium-
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eilla (kehittyneet kukat paleltuneet), Matricaria inodorall a (kaikki 
valmiit mykeröt turmeltuneet, joskus sentään laitakukista hieman 
valkeaa jäljellä), Taraxacumilla (valmiit mykeröt pilalla, mutta eräitä 
nuoria, hieman avautuneitakin, terveinä) ja Crepis tectorumi lla 
(ks. edellä). · 

Useimmat näistä lajeista (17) on Helsingin seudulla aikaisem
min todettu varsinaisen, talven loppuun asti kestävän talvikasviston 
jäseniksi. Osa edellä mainituista joulukuun talvikukista, joita ei 
siihen luokkaan kuuluvina ole esitetty, ilmeisesti on sellaisia, ettei
vät ne talvikauden loppuun saakka kukkivina säily (Fumaria, 
Taraxacum, Crepis tectorum; Ranunculus sceleratus ?), mutta eräät 
toiset todennäköisesti kyllä. Näitä lienee lähinnä Euphorbia helio
scopia, joka esim. Gotlannista (Johan sson siv. 74) ja Länsi
Götanmaalta (S y 1 V e n siv. 185) on tunnettu kukkivana talvehti
vaksi ja edelleen mahdollisesti Spergularia, Sedum acre, ja kenties 
myös Veronica Tournejorfii. 

joulukuun talvikukkana on v:lta 1922 myös mainittava Tussi
lago jarjarus. Tästä kasvista sisälsi näet Uusi Suomi jouluk. 
28 pv:n numerossa seuraavan uutisen: ,T o d e II i s i a jo u 1 u
k u k k i a. Orankullasta on toimituksen nähtäväksi lähetetty siell ä 
joulupäivinä löydetty leskenlehti. Huolimatta lumesta ja jäästä 
oli kukkanen hyvin kehittynyt". Ruotsista on Tussilagon satun
nainen kukkiminen keskellä talvea lämpökausien sattuessa jo var·
hemmin tunnettu (E. F r ie s siv. 216; Th. M. F r i es siv. 47}. 
Meiltä mainittanee se tässä ensi kedaa', vaikkakin luultavaa on, 
että sitä jo ennenkin on havaittu Etelä-Suomessa taivien Iumetto
rnina leutokausina. 

Kirjallisuutta: f r ie s, E., Våren (Botan. utflygter 1, 1843, s. 209- 256). 
f r i es, T h. M., Några ord om ,Botaniska Curiosa" (Bot. Notiser 1852, s. 
47-48). J o h a n s s on, K., Studier öfver Ootlands hapaxantiska växter med 
hänsyn tili deras groningstid och öfvervintring (Bih. t. K. Svenska Vet.-Ak. 
handl., Bd. 25, 1899, Afd. III , s. 1--103). Link o 1 a, K., Zur l(enntnis der 
Oberwinterung der Unkräuter und Ruderalpflanzen in der Oegend von Hel
singfors (Vanamon Jttll{. J, 7, 1922, s. 91- 228). s y 1 V en, N., Om de Svenska 
Dikotyledonernas första förstärkningsstadium. 1. (1<. Svenska Vet. Akad. handl., 
Bd. 40, 1906). 

---···--
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Pieni.ä tietoja. 

Karhuja ylämaissa runsaasti. Viime kuun alkupäivinä lähtivät 
Kuolajärven Kuriinkylässä metsästysretkelle talokkaat Fredrik 
Laitila ja Väinö Laitila sekä Erkki Sova. Kolmen viikon aikana 
oli tulos 2 karhua, 2 saukkoa, 1 ahma, 3 näätää sekä joukko ora
via ja kärppiä. Karhuista oli toinen, mikäli on pantu merkille, 
monivuotinen lehmien raatelija. Samoin ovat karhun kaataneet 
v.k. 20 p:nä Kuolajärven Kurtin kylässä Emil Jussila, Pekka Jussila 
ja Evert Sova. Karhuja on runsaasti Kuolajärven sydänmailla, 
joten karjat ovat vaarassa ensi kesänä, elleivät metsämiehet talven 
aikana onnistu niitä pesistään tuhoamaan. Kuusamossa ovat kar
hut viime kesän aikana tappaneet kaikkiaan 23 nautaeläintä ja 59 
lammasta. Kar.hujen tuho.työt rahoiksi arvioiiLma tekevät paikka
kunnalla vallitsevien hintojen mukaan noin 29,000 mk. 

U. S. 20. XII. 22. 

Hilleri Kuopion pitäjässä. Marraskuun 30 päivänä 1922 sai 
metsästäjä j. f i 1 p p u hillerin raudoilla, jossa houkuttelukeinona 
oli anisöljyä, Kuopion pitäjän Haminalahdessa olevasta Huuto
salosta. Se oli kaunis uros. Nyt se on täytettynä Kuopion 
museossa. 

Näin kauas siis jo tämä kaakkoinen tulokas on maahamme · 
päässyt tunkeutumåan. Pohjoisin tähänastinen löytöpaikka on 
ollut Pieksämäki. Läntisimpiä on Somero, jossa Pajulan Saksan 
metsästä muudan ammuttiin niinikään marraskuun loppuviikolla 
1922. Kaikkein läntisin on Kauvatsa Kokemäenjoen laaksossa, 
jossa hilleri ammuttiin keskitalvella 1919- 1920, metsästysjohtaja 
Oskari Peralta saadun iedon mukaan. 

E. W. S. 

Ketun muunnoksia. Padasjoella sanotaan ketusta löytyvän 3 
värimuun nosta. 

1) Salokettu - mustanruskea, 2) Päistärikka - haaleanruskea 
ja selässä ,kimo", 3) Mustakettu - musta. 

A. Tlz. Böök. 

Koppelo aiheuttanut sähköhälriön. Toholammilla Häkkiiän ta
loissa . sammui t.k. 20 p:n iltana joissakin taloissa sähkövalot 
kokonaan, kun sen sijaan toisissa kävi valaistus niin voimakkaaksi, 
että täytyi lamppujen särkymisen pelosta sulkea virta. Kun käytiin 

_ linjalle syytä tähän etsimään, huomattiin kappelon käyneen langalle 
ja sekottaneen ne toisiinsa. Mutta rangaistukseksi oli koppelo · 
menettänyt henkensä ja pudonnut hangelle talokas Matti Kankaan 
saunan luo. Seuraavana aamuna oli löytäjän pöydällä maukas 
lintupaisti. 

u. s . . 25. 1. 1923. 
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Harvinainen varpunen oleskelee Lapuan Ruhan Koskelanky
lässä. Varpunen nim. on muuten aivan saman värinen ja kokoi
nen kuin tavalli set harmaat varpusetkin, mutta on sillä kirkkkaan 
valkea pyrstö, minkä eroittaa selvästi sekä sen lentäessä että sil
silloin, kun lintu jossain istuu. - Että varpuset oleskelevat sa
moilla paikoilla huomattavia aikoja, osoittaa selvästi se, että mai
nittu varptinenkin on Koskelan talojen paikkeilla asustanut aina-
kin kolmen . vuoden ajan. U. S. 12. !. 23. 

Kiusaus ·metsämiehille ja -koirille Kajaanissa. kauppakadun 
varrella Kajaanissa oleilee erään talon pihakoivussa kesy teiri, 
joka syö urpuja koivusta vähääkään välittämättä kaupungin riehu
vasta elämästä. Väliin laskeutuu se kauppakadullekin, ollen tällöin 
metsäkoirain hirnottavana kiusauksena. Joulupyhänä menetti se 
komean pyrstösulkansa eräässä tällaisessa kahakassa. Metsämie
histä on moni juossut kotoaan pyssyn hakuun teiren päivien 
päättämiseksi. Onneksi on teiri näihin asti säilyttänyt henkirie
punsa. Yöksi pyrkii se hoivaajansa luokse sisälle 

u. s. 26. !. 1923. 

Merkitty kyyhkynen pyydystetty. Viime lauantaina ampuivat 
eräät pikkupojat Hallisissa kyyhkysen, jonka jaloissa oli kumilla 
suojustetut aluminiumirenkaat, joissa oli seuraavat merkinnät: toi
sessa 897 NURP 21 PDS ja toisessa 21 ELF 4643 NU. 

U. S. 20. XII 22. 

Talvehtivia vihreäpeipposia (Ligurinus clzloris). Tammik. 18. näin 
pienen lintuparven istuvan puussa Brändön sil lalle vievän sörnäi
sin tien varrella. Linnut lähtivät lentoon, kuulin kuivia d y d y d y
d y d y-ääniä ja tunsin ne vihreäpeipposen ääniksi. - 27 p. käve
lin taasen samaa tietä ja huomasin - luulavasti samat - linnut 
tienvieressä aidan takana kasvavia ohdakkeita tarkastelemassa. 
Ne istuivat myös maassa lumessa, mihin ohdakkeensiemeniä oli 
varissut runsaasti. Kuulin taasen samat äänet kuin edellisellä 
kerralla, läheltä kuultuna hieman ,mehukkaampia", vieläpä kuului 
väliin hiljaa pehmeä viserryksentapainen d s y, d s y kuin punatul
kun suusta. Ne eivät välittäneet minusta eikä junanveturistakaan, · 
joka kulki edestakaisin viereisellä radalla. Lunta tuli aika lailla, 
kosteata lunta, pohjoistuulen pyryyttämänä. lhailtuani hetken noita 
keltareunasiipisiä, jätin linnut, joita oli kymmenkunta yksilöä, jatka-
maan ahnasta aterioimistaan. Ivar Hortling·. 

Myöhästyneitä ja talvehtivia muuttolintuja. Viime joulukuun 
9 p:nä huomasin 5 k o t ta r a i s ta (Sturnus vulgaris L.) pihlajan
marjoja syömässä Vladimirinkadun 1 :n pihassa Porissa. Linnut 
olivat kesyjä eivätkä näyttäneet pahemmin kärsivän kylmästä. 
Muutamaa päivää myöhempään 12. XII. 1922 ne huomattiin sa
massa pihlajassa. Tämän jälkeen samat linnut nähtiin useissa 
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paikoin kaupungissa ja sen ympäristöillä, viimeksi 3. 1. 1923 met
sänvartijan asunnon lähellä, kaupungin metsän reunassa. ,Vielä 
10. II. 1923 nähtiin kottaraisia, otaksuttavasti samoja lintuja kuin 
edellä, 3 kpl. vanhan sahan alueella kaupungin laidassa. Lys-eolai
nen Pauli Salminen kertoo niiden pyrkineen pönttöihin pa
koon. Myöhemmin ei niitä enää huomattu, lienevä*ö kuolleet 
pitkällisiin - 20 C astetta lähenteleviin pakkasiin". - Samoihin 
aikoihin esiintyi Porissa isohko parvi peippo s i a ~Fringilla 
coelebs L.), joukossa jokunen härkäpeippo ne n (Fr. montifrin
g illia L.). Nekin söivät pihlajanmarjoja. Viimeksi näin niitä 
12. 1. 1923. Joululoman aikaan on maist. P. V lö ne n myöskin 
Terijoella huomannut peippo sen, ja Kuopion Haminalahdesta 
ilmoitti taiteilija M. K a r p panen, että siellä on ollut koko talven 
härkä peippo-uros. Tammikuun lopulla se kumminkin on ollut 
kateissa. Myöskin vihreävarpusia (Chrysomitris spinus L.) on 
Haminalahdessa ollut koko talven. E. w s. 

IsolokkeJa (Larus glaucus) Eteläsatamassa. Kun tammik.:: 29 
p:nä kuleksin satamalaiturilla, huomasin lokkeja lentelevän, jotka 
kaikesta päättäen olivat isotokkeja. Pian tulivåtkin linnut niin 
lähelle, että vaikeuksitta voin todeta ne täksi lajiksi. Luulin näh
neeni vanhankin linnun, mutta sitä en varmuudella voi vakuuttaa. 
Mutta nuorempi ·lintu, luullakseni neljännessä puvussaan (kol
mannella ikävuodellaan), istuutui jäälle aivan lähelle laituria, ollen 
variksien ja kyyhkysten parissa. Sillä oli vaalea nokka, kärjessä 
musta pilkku. Muitakin isoja lokkeja lenteli siellä. Seuraavana 
päivänä näin esim. kaksi kpl., toisen totesin eilispäiväseksi lin
nuksi, toinen oli samanlainen paitsi että musta pilkku nokan 
kärjessä oli hieman pienempi. Siiviltä näkyi vähän siniharmaata, 
mutta kokonaisvaikutelma oli ruskeahkon vaalea. Siivillä ei mitään 
mustaa. Koivet likaisenpunaisia, päässä ja kaulassa ruskeita täpliä, 
jotka voin eroittaa vain kiikarilla. Samaten kiikarilla saattoi huo
mata yläperän ja selän ikäänkuin marmoroiduksi, pyrstössä val
keita poikkijuomia. Näin toisen Jokin nielevän ison. möhkäleen, 
rastaan ruumiin kokoisen. Kuulin nuorten kalalokkien ääntä 
muistuttavia p s i i e-ääniä. Lokit nukkuivat vieretysten jäällä. 
Yhteensä näin tällä kertaa neljä samannäköistä glaucusta. Myös 
täysikasvuisen k a 1 a 1 o k i n (Larus canus) näin siellä kiertelevän ja 
lumella nukkuvan; sillä oli pää jotensakin tumma. Lopuksi huo
masin nuoren linnun, joka· oli ehkä pienempi kalalakkia ja jolla 
oli kärkeenpäin tummenevat siivet ja pyrstön kärjessä tumma 
poikkijuova. 

Tässä yhteydessä mainittakoon että 16 p. tammik. 1922 
myös oli isolokkeja Eteläsatamassa. Silloin näin siellä sitäpaitsi 
harvinaisen 0 r ö n 1 a n n i n 1 o k i n (Larus leucopterus), josta kerroin 
H:bladetissa 18 p. tammik. 1922. Ivar Hortling. 



Pieniä tietoja. 43 

Kanervakäärme ( Coronella austriaca Laur.) Heinolan pitäjässä? 
Ollessani kesällä 1916 maanmittaustöissä Heinolan pitäjän Taipa· 
leella, tapasin metsästä läheltä Särklahtea omituisen matelijan, josta 
olen tehnyt seuraavan merkinnän havaintovihkoon: ,Näin harvi· 
naisen suuren vaskikäärmeen, joka kiinnitti huomiotani. omituisen 
värikirjailonsa vuoksi. Sillä oli selässä kaksi riviä suunnilleen 
yhden suomun kokoisia, tumman teräksensinisiä täpliä, samoin oli 
niskassa isompi, kahdesta piikusta yhtynyt poikittainen saman
värinen täplä. Alta oli se koreen punertava. En · ole ennen näh
nyt tällaista värimuunnosta vaskikäärmeestä". Muistan vieläkin 
hyvin havainnon. Paikka oli kaukana viljelyksistä kuivahkolla 
kanervia y. m. varpuja kasvavalla kankaalla, missä eläin kulki poikki 
polun ·vaskikäärmeen tapaisin jäykäntaisin liikkein. Katselin ja 
kääntelin tikulla eläintä kauan aikaa. Pääosa huomiostani koh
distui noihin selässä olleihin täpläväreihin, sekä koreaan vatsa· 
puolen väriin. Selälleen käännettynä muistan sen hyvin äkäsesti 
kääntyneen taas vatsalleen. En kuitenkaan tappanut sitä, enkä 
antanut apumiestenikään tappaa, vaikka heillä siihen halua oli, 
vaan sai se mennä kasvattamaan näköisiään. Eläimen talteen 
ottamista en myöskään ajatellut - osaksi käytännöllisistä syistä, 
osaksi siksi, että arvelin sitä vain vaskikäärmeen värimuunnok
seksi, josta riittää tehdä muistiinpane väreistä. Rakenteellisista 
tuntomerkeistä kiintyi huomioni vain eläimen vaskikäärmeeksi 
suureen kokoon, jota en kuitenkaan edes mitannut. 

Silmiini sattui juuri Luonnon V stävän 1900·vuoden niteestä 
kuitenkin selostus kanervakäärmeen ulkonäöstä, joka toi heti mie
leeni tuon julkaisematta jääneen havaintoni. ,Vaskikäärmeeni" 
värikirjailo muistuttaisi jotenkin täsmälleen kanervakäärmettä, jonka 
selkäpuoli yleensä on ruskea, kuten vaskitsan, vatsapuoli taas 
voi olla enemmän tai vähemmän punanen. Täplien muoto ja jär
jestys olisi hyvinkin samanlainen, niiden väri kyllä oli tarkati 
havainnon mukaan hieman sinertävä, kun sen taas tulisi olla 
tumman ruskea tai musta. Kanervakäärmeen värisävyt näyttävät 
kuitenkin vaihtelevan melkoisesti. Myöskin eläimen muita käär· 
meitä jäykempi liikuntatapa sopii kanervakäärmeen ominaisuuksiin. 
Minusta näyttää siksi hyvin luultavalta, että näkemäni eläin olisi 
ollut tuo vain Ahvenanmaalta harvinaisena tunnettu kanervakäärme, 
jota en ole tuntenut, enkä voinut mitenkään odottaa tapaavani 
Heinolan pitäjästä. Kanervakäärme voi tulla 80 cm pituiseks,i, 
joten näkemäni olisi ollut nuori yksilö. 

Iiavaintoni kaipaa vielä ehkä lopullisen varmennuksen, ennen
kuin saatamme ilman kysymysmerkkiä liittää kanervakäärmeen 
harvinaisuutena tammihiiren rinnalle tuon paikkakunnan luuran
koiseläimistöön. Yleensäkin on paikkakunta harvinaisen·· rikas 
matelijoista. Tuona kesänä muistan kyykäärmeitä nähneeni mel
kein joka päivä, useina useitakin, tarhakäärme oli paljo harvinai· 
sempi, mutta tavattiin sitäkin monia kappaleita . kesässä. Sisiliskoja 
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nähtiin metsissä hyvin runsaasti. Maat ovat hyvin epätasasia, 
paisteisia, usein kaskimaina viljeltyjä rinteitä on kuinka paljon 
hyvänsä ja kasvillisuus sangen rikas, kuten tiedetään. Sellaisia 
mansikka-ahoja esim. kuin siellä en ole muualla nähnyt. Mahdolli
sesti tällaiset luontosuhteet ovat olleet soveliaat kanervakäärmeen
kin toimeentulolle. 

joka tapauksessa lienee matelijani, joskin jäisi vaskikäärmeeksi, 
siksi omituinen näöltään, että tiedon saattaminen siitä eläintie
teilijöidemme huomioon ja arvioitavaksi on paikallaan. 

Viljo Kujala. 

Chionea araneoides-nimisen kaksisiipisen tapasin Maaningalla 
Pöljän järven rannalla lumihangelta 5 p:nä jouluk. 1922. Sen on 
A. Westerlund aikaisemmin löytänyt Pohjois-Savosta. 

L. l(orhonen. 

Muutamien kasvien paikallisnimiä Padasjoella Hämeessä. Co
marum palustre - rantanokkonen, Epilobium angustijolium -
horsma, Cirdum lajit - ohtake ja pilliäinen, Oaleopsis speciosa.
- peiponen josku pilliäinen, Rlzamnus jrangula - paahtama, 
Oeraniam silvaticum -- Jakkaheinä, Pumaria officinalis - 'köhä
heinä, Mentha arvensis - niittyminttu, Rumex domesticus -
tuliheinä, Vicia cracca - nätky, Alnas glutinosa - rautaleppä, 
A. incana -- leppä, Spergula arvensis - härkiäinen, Clzrvsant!ze
mum leucantlzemam - vuohensilmä, Lathyrus pratensis - kelta
nätky, Phegopteris dryopteris - sorsanjalka, Pteris aqiulina -
sananjalka, Oxalis acetosella - ketunleipä, Campanula lajit -
kellokukka, Uimaria pentapetala -- koirannokkonen, Hieracium 
pilosella - nappiheinä, Carex vesicaria - luhtaheinä, Cicuta 
virosa - rantayrtti, Plantago lajit rauanlehti, Linnaea borealis -
nariheinä, Caltha palustris - sammakon kukka (kukkii kun sam
makko kutee), Calamagrostis lajit - niittykastikainen, Af~:L'hriscus 
silvestris - koirankumina, Urtica urens - rautanokkonen, U. 
dioeca - nokkonen, Salix penfandra - halapaju, 5. caprea - 
raita, Viscaria 'vulgaris - tervakukka, Rumex acetosa - suolakka, 
Viola lajit - orvokki, Viburnum opulus - koiranhöyspuu, Arcto
staphylus uva ursi - sianpuola, Belula verrucosa - rauaskoivu, 
B. odarata - suokko. 

A. Th. Böök. --···--
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Kokouksia. 

Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon kokouk· 
sessa 31. XII. 1922 piti toht. H. J ä r n e f e 1 t esitelmän eri lann oitusainei
den vaikutuksesta veden tuotantokykyyn. Maist. V. A. Se pp ä 1 ä ke rtoi 
tammihiiren esiintymisestä Heinolan pi tä jässä (esitys on kokonaisuu dessaan 
julkaistuna L. Y:n 1 :ssä numerossa). - Edell een kertoi maist. Seppälä 
hillerin tull een Hein olan pitä jässä 5:n viimeisen vuoden kulu essa hyvin 
yl eiseksi. Lisätietona tämän eläim en biologiaan mainitsi hän, että se viime 
talvena Taipaleen kylässä todistettavasti oli tappanut 5 karitsaa. - Luettiin 
leht. A. A. P a r v e 1 a n lähettämä stipendiaattikertomu s. Leht. P. oli viim e 
kesänä kerännyt viljelyshistoriallisia tietoja pelto-, puutarha- ja hu onekasveista 
useissa Pohjanm aan pitä jissä m. m. Muhoksella, lissä, Kuu samossa, Pudas
järvellä, Säräisni emellä, Kajaanissa, Sotkamossa ja Hyryn salmella. - Maist. 
P. S u h on e n oli seuran arkistoon lähettänyt kokoelman kansanomaisia 
kasvinnimiä Etelä- Hämeestä Akaan, Kylmäkosken, Sääksmäen ja Kangasalan 
pitäjistä. - Puheenjohtaja ilmoitti iohtokunn an käs itelleen edellisessä kokouk
sessa tehtyä ehdotusta seuran liittymisestä kansa inväliseen lim nologiseen 
yhdistykseen ja päättäneeh saamiinsa valtuuksiin noj autu en suostua tähän 
ehdotukseen. Edelleen ilmoitti puheenjohtaja johtokunnan lähettäneen seu
ran puolesta onnentoivotussähkösanoman Ku opion Lu onnon Ystävä in Yh
distyksell e sen 25-vuotisjuhlaan 3. XII. 

Vuosikokous pidettiin 10. II. 1923.- Tervehdyspuheessaan puheenjoht. 
prof. J. 1. Li r o m. m. kiinnitti huomiota siihen suureen tappioon, jonka seura on 
kärsinyt sen johdosta, että kaksi sen mitä toimeliainta jäsentä, varapuheenjoht. 
prof. W. M. Linnaniemi ja rahastonhoit. prof. K. Linkola ova t muuttaneet 
pois paikkakunnalta; mutta toiselta puolen - sanoi hän - tuott aa. lohdutusta 
ti etoisuu s siit ä, että he joutumalla Turun Suomalaisen Yliopiston professoreiksi 
ovat koroitetut ti eteen kuklmloille ja voh·at entistä tehol<kaammin toimia suo
malaisen eläin- ja kasvitieteen hyväksi. 

Toht. E. Fi ea nd t selosti es itelmässään .p:of. Kars innan teorian es i
suomalaisten suhtees ta es i-indogerniaaneihin. Hän johtaa nykyään elävä t 
Euroopan kansat heimokunnasta, joka Reinin alkujuoksulta oli muuttanut 
Pohjois-Saksaan (n . 15,000 e. Kr.). Tämä alkukansa sisälsi sekä pitkä- että 
lyhytkailoisia aineksia. Pitkäkailoise t n. s. dobbertiiniläiset alottelijaimpina 
oppivat maanvi ljelyn ja uskalsivat muuttaa kauemmaksi muodostaen uusia 
siirtokuntia. Näin syntyivät ellerbeckiläiset eli alkuindoge rm aanit. 1-Ii taa mmat 
lyhytkailoiset jäivät paikoillee n elättäen itseään yhä edelleen kalastuksella ja 
metsästyksellä; niistä muodostuivat esi-suomul2iset. Korsinna valaisee teo
riaansa sekä kielitieteen että a_rk eologian saavutul<s ien avulla. Mielenkiintoista 
teoksessa on , että tutkija on ahkerasti ottanut huomioon suomalaisten tiede· 
mies ten saavutuksia. 

Senjälkeen kuin seuran virkailtjat olivat lukeneet utosikertomuksensa ja 
edellisen vuoden johtokunnalle sekä Luonnon Ystävän toimituksell e oli myön
netty tilivapaus, ryhdyttiin vaa leihin . Valitui ksi tulivat : puheenjohtajaks i prof. 
]. J. Liro, v.-puheenjoht ajaksi maist. ]. A. Wecksell, sihteerikgi dose ntti U. 
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Saalas, rahastonhaitajaksi maist. V. Krohn, kirja stonhaitajaksi dosoniti G. 
Ekman, johtokunnan muiksi jäseniksi mais t. V. Vuorentaus ja l Välikangas, 
eläintiet kokoelmien hoitajaksi yliopp. J. Listo, ka~vitiet. kokoelmien hoitajaksi 
yliopp. H. Roivainen, tilintarkastajiksi kalastusneuvos E. Hellevaara ja maist. 
M. Kotilainen sekä ~aratilintarkastajiksi maist. V. Tolvanen ja yliopp. J. Listo. 

Prof. J. 1. Li r o jätti painettavaksi: Uber das Auftreten von Ustilago 
rnilii in den Rispen der Nährpflanze. Seuran arkistoon jätettiin yliopp. H. 
R o i v a i s en kokoelma kansan käyttämiä kasvinimiä etupäässä Maaningan 
pitäjässä sekä opettaja 0. K y y h kyse n kokoelma kasvinimiä Kajaanin 
alueelta. 

Kokousta seuranneessa illanvietossa kiitti maist. V. Heikinheimo seuran 
puolesta puheenjohtajaa prof. j. I. Liroa hänen uhrautuvasta työstään seuran 

. hyväksi. Puheeseen vastasi Liro. Seuran ensimmäisen puheenjohtajan ja 
seuran traditioiden luojan leht. J. A. Melan muistolle puhui toht. E. Fieandt. 
- Tdaisuuteen oli saapu nut t~ rvehdyssähkösanoma ,turkulaiselta Pikku Vana
molta'' sekä Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistykseltä. --···--

Kertomus Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen 
Seuran Vanamon toiminnasta v. 19~2. I) 

Kuluneena toimintakautena on . seuran varsinaisia kokouk s i a pidetty 6. 
Niissä on ollut saapuvilla keskim. 25,s jäsentä. Kokouksissa ovat esitelmiä 
pitäneet toht. M. Sauramo, yliopp. M. Sydänheimo (Hertz), kalastusneuvos E. 
Hellevaara, dosentti K. Linkola, maist, W. A. Korvenkontio, toht. K. E. Kivi
rikko, maist. V. Krohn, toht. H. Järnefelt ja maist. V. A. Seppälä. Esiteimien 
lukumäärä on ollut 9, nim. 3 eläintieteen ja 2 kasvitieteen alalta sekä 4 yleis
aiheista. Stipendiaattikertomul<sia ovat jättäneet yliopp. I Hiden, maist. M. J. 
Kotilainen ja leht. A. A. Parvela. Pienempiä esityksiä ovat suorittaneet tai 
ottaneet osaa esiteimien johdosta syntyneisiin keskusteluihin seuraavat 22 
henkilöä : P. Brofeldt, V. Heikinheimo, l. Hiden, T. ]. Hintikka, H. Järnefelt, 
N. Kanerva, K. E. Kivirikko, V. Korvenkontio, V. Krohn, I. Leiviskä, K. Lin
kola, W. M. Linnaniemi, J. I. Liro, E. Merikallio, A. J. Rainio, V. Räsänen, 
U. Saalas, V. A. Seppälä, Teräsvuori, V. Tolvanen, J. A. Wecksell ja I. Väli
kangas. Näiden esitysten yhteinen lukumäärä on ollut 37. Seuran kokouksissa 
tai muissa tilaisuuksissa ovat puheita pitäneet prof. J. I. Liro, maist. V. Krohn, 
toht. U. Saalas, prof. l. Leiviskä ja yliopp. M. Hertz. Johtokunnalla on vuo-
den kuluessa ollut 8 kokousta. · 

Seuran j u 1 k a i s u t o i m i n n a s ta mainittakoon, että Annaies-sarjan I. 
osasta ovat eripainoksina ilmestyneet n:ot 6 ja 7, jotka sisältävät toht. K. Lin
kolan kirjoituksia, sekä II. osasta n:o 1, joka sisältää maist. E. Merikallion 
toi mittaman kokoelman suomalaisia linnunnimiä. - Painettavaksi on ilmoitettu 
8 eri tutkimusta. ,Vanamon kirjojen'' 19:sta n:osta, U. Saataan ,Nuoren hyöteis-

1) Laajempi vuosikertomus säilytetään käsin kirjoitettuna Vanamo-seura ~ 

arkistossa. 
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tieteilijän oppaasta", on vuoden kuluessa ilmestynyt toinen uudistettu painos, 
ja n:o 20:11ä 011 ilmestynyt K. ]. Vallen kirjoittama teos ,Suomen sudel1koren
noiset11. Viimemainitusta kirjasta 011 Vanamo-seura maksanut tekijäpalkkiota 
1,500 mk. - ,Luonnon Ystävä" on ilmestynyt 6-numeroisena 156 sivun laajui
sena. Sen päätoimittajana on edelleeli ollut toht. K. E. Kivirikko, talouden
hoitajana yliopp. A. 1. Rainio. Sen painattaminen on siirretty viime vuoden 
alusta Kuopiosta Oulunkylään, E. Valtamon kirjapainoon. Vuosikerran tilaus
hinta on ollut 15 mk. Lehteä on levinnyt 501 kpl. joista 38 vapaakappaleina. 
Vuosikerran !uottama tappio on ollut 5,613: 45. 

Seuran huomattavimmat t ui o t ovat, rahastonhoitajan antaman kertomuk
sen mukaan, kertyneet seuraavista eristä: valtioapua kuten edellisenäkin vuo
tena 10,000: - , pankkiosinkoja 3,060: - , korkoja 2,172: 64 ja jäsenmaksuja 670: - . 
M eno ·t ovat vuoden kuluessa olleet huomattavasti suuremmat kuin koskaan 
ennen. Vanamon julkaisujen painatus- ja kuvalaattakuluja on suoritettu 11,422: 24. 
Luonnon Ystävän tappio vuodelta 1921, yht. 4,972:02 on maksettu kuluneen 
vuoden aikana, samoin suurin osa vuoden 1922 tappioista. Menoja on ollut 
9,828: 62 enemmän kuin tuloja. 

Kesäksi v. 1922 myönnettiin seuran varoista tieteellisiä apurahoja seuraa
ville jäsenille: yliopp. N. Kanervalie 500: - , yliopp. 1. Iiidenille 800:-, maist. 
E. Merikalliolie 1,000: - , maist. P. Suhoselle 400: - ; yliopp. H. Roivaiselle 
500: - , yliopp. A. J. Huuskoselle 500: - , leht. A. A. Parvelalle 500: - ja 
yliopp. A. Ulviselle 300: --. Yhteensä siis myönnettiin 4,500 mk., niistä 300 
mk. suomalaisten eläinnimien ja 900 mk. suomalaisten kasvinimien keräämistä 
varten sekä 1,200 mk. muihin eläintieteellisiin ja 2,100 mk. muihin kasvitieteel
lisiin tarkoituksiin. 

Seuran arkistoC?n ovat yliopp. A. J. Huuskonen, maist. P. Suhonen ja 
maist. K. J. Vaiie jättäneet keräämiään kansanomaisia l<asvinimiä, viimemainittu 
myöskin kasvifenologisia havaintoja . 

• Kokoul,sessaan 28. IV. päätti seura Turun Suomalaiselle Yliopistolle Iah· 
joittaa suurimman osan kirjastoaan, joka , sisälsi pääasiallisesti vanhempaa 
suomenkielistä luonnontieteellistä kirjallisuutta sekä kotimaisia aikakauslehtiä, 
mutta pidättää itsellensä puhtaasti tieteelliset zoologiset ja botaniset teokset. 
Kirjastonhoitajan laatiman kertomuksen mukaan on kirjastoon vuode11 kuluessa 
saatu 44 uutta nidosta. 

Kasvitieteellisten kokoelmien hoitajan antaman kertomuksen mukaan ovat 
kahtena edellisenä toimintakautena seuralle kasvilahjoituksia tehneet: toht. S. 
Pälsi, leht. V. Räsänen, dos. K. Linkola, toht. T. Putkonen, kalastusneuvos 
P. Brofeldt, yliopp. M. Hagfors, maist. M. J. Kotilainen, opett. 0. Kyyhkynen, · 
joht. E. Kärki, yliopp. 0. H. Porkka, maist. A. A. Pynnönen, yliopp. A. J. 
Rainio, leht. A. A. Parvela, maist. V. A. Pesola ja dos. 0. Ekman. Nämä 
kokoelmat ovat lahjoitetut kokouksessa 15. X. 1921 tehdyn päätöksen mukai
sesti Turun Suomalaiselle Yliopistolle. Samoin on samalle yliopistolle toimi
tettu ne kokoelmat, jotka prof. 1. Leiviskä, maist. V. Räsänen, yliopp. T. Huo
vinen. yliopp. H. Roivainen, opett. 0. Kyyhl<ynen, yliopp. I Hiden ja maist. 
M. J. Kotilainen ovat joko seuran välityksellä lahjoittaneet Turun Yliopistolle 
tai keränneet Yliopiston myöntämillä retkeilyapurahoilla. 
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Eläintieteellisten kokoelmien hoitajan antamien tietojen mukaan ovat kulu
neen toimintakauden aikana seuraavat henkilöt, joilla on ollut Turun Suoma
laisen Yliopiston myöntämiä apurahoja, lähettäneet seuran välityksellä kokoel
mansa Turun Yliopistolle: maisterit K. Metsävai no, E. Merikallio, V. A. Kor
venkontio ja V. Räsänen. 

Seuran virkailijoina ovat toimintakauden kuluessa olleet: puheenjoht. prof. 
J. 1. Liro, v.-puheenjoht. prof. W. M. Linnaniemi, siht. dos . U. Saalas, rahas
tonhait dos. K. Linkola, kirjastonhoit. dos. V. Auer, johtok. muina jäseninä 
dos. 0. Ekman ja maist. J. A. Wecksell, eläintiet kok. hoit. yliopp. J. Listo, 
kasvitiet kok. hoit. maist. 1. J. Hintikka, tilintark. kalastusneuvos E. Helle
vaara ja maist. M. J. Kotilainen sekä v.-tilintark. yliopp. J. Listo ja maist. V. 
Tolvanen. Suoma!. kirjallisuuden edistämisrahastossa ovat seuraa edustaneet 
dos. 0. Ekman (vakinaisena) ja maist. J. A. Wecksell (varajäsenenä). 

Seuraan on vuoden kuluessa valittu seuraavat 4 uutta jäsentä: ylioppilaat 
Lauri Kari (11. II), Henrik Väänänen (18. III) ja Nikolai Malmström (18. 111) 
sekä opettaja Jussi Seppä (21. X). Vuoden lopussa oli seuran jäsenmäärä 209. 

Helsingissä tammikuun 19 p. 1923. 
Utuzia Saalas, 

sihteeri. 

Vanamo-seuran rahastojen tila 31. XII. i921 ja 31. XII 1922. 

Tila 
31. X 11. 1 921 

Melan rahasto 29,016: 53 
Topelius- , 3,586:29 
Kihlmanin , 1,710:90 
Hirnin , 289:84 
Talous- , 26,422:30 
Toiminta- , 65:24 

Yhteensä Smk 61,091: 10 

Helsi5tgissä tammikuun 21 p. 1923. 

Tila Lisäys tai 
31. XII. 1922 vähennys 

30,503:07 + 1,486:54 
4,005:37 + 419:08 

0 1,710:90 
308:95 + 19: 11 

16,245:09 - 10,17.7:21 
0 65:24 

51,062: 48 9,828:62 

!(. Linlwla, 
rahastonhoitaja. 

Toimitukselle lähetettyä kirjallisuutta: 
Kustannusosakeyhtiö Otava. Svante Arrhenius: Kemia ja 

nykyaikainen elämä. Suomentanut Olli A. Vuorinen. - Aili Torvelainen: 
Kaktus kirja. F. Thomas'in teoksen mukaan toimitettu. 

Aika k a u s kirjoja: Metsätaloudellinen aikakauskirja 1; Nuori Voima 
2- 3; Nuorten toveri 1 --2; Puutarha 1; Pyrkijä 1; Suomen kalastuslehti 1; 
Tapio 11 --12. 

--···--



LUONNON YSTÄVÄ 
ELÄIN- JA KASVITIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 
N:o 3 27:s VUOSIKERTA .1923 

Julkaisija: VAN A M 0- SEURA II Toimittaja: K. E. K 1 V 1 R 1 K K 0 

ILMESTYY kuutepa vihl<ona, jois ta ne lj ä jaetaa n l< evä tlukukaude ll a , ka ks i s yys lulmkaude lla . 
Tilaul<se t ova t o s oite tta va t toimitu ss ihteerill e , ylioppilas A. 1. RAINIO'II e , Oulunl<ylä. Vu os i
kerran tilaus hinta on 20:- ml<. Toimitukse n os oite : HELSINKI, Ne rva nderinka tu 11. Puh . 42 41 2 

Onko suomalaisten linnunnimien 
tarkistus tarpeen? 

Einari M erikallio. 

Kun tarkastaa suomalaista, lintuja käsittelevää kirjallisuutta, 
niin huomaa pian että eri lintulajeja tarkoittavat suomalaiset nimet 
ja niiden kirjoitustapa ovat aikojen kuluessa paljon vaihdelleet. 
Tämä nimen vakiintumattomuus on jatkunut varhaisi sta ajoista 
meidän päiviimme saakka, ja todennäköisesti tulee sitä tekemään, 
vaikkakin vähemm~ssä määrässä, edelleenkin. 

Varhaisimpina aikoina, vielä noin 100 vuotta sitten vallitsi 
suomalaisen l,innunnimistön alalla täysi sekasorto. Mitään ylei stä, 
,virallista" nimistöä ei ollut. olemassa. Kukin käytti - niissä 
harvoissa tapauksissa, kuin yleensä suomalaisia linnunnimiä käy
tettiin - niitä nimiä, joita kotipaikkakunnallaan tai muualla oli 
tottunut kuulemaan. Ja kun eri henkilöiden kuulemat nimet suu
resti vaihtelevat, oli siitä luonnollisena seurauksena suuri ,kielen
sekoitus" monine. haittoineen ja erehdyksineen. 

Tästä ikävästä tilanteesta koetti William Nylander suomalai
sen lintukirjallisuuden pelastaa. Hän julkaisi v. 1848 luettelon 
suomalaisista lintujen nimistä (Finska foglars fin ska namn, 
systematiskt ordnade, Suomi VIII, 1848). Osan nimiä laati hän 
itse, etupäässä suomentamalla muista kielistä; suurimman osan 
hän kuitenkin otti käytännössä jo olevista nimistä. 

Nylanderin luettelo näyttää aikaansaaneen uuden jakson suo
malaisten linnunnimien historiassa. Tosin käytettiin vielä useasti 
hänen luettelonsakin ilmestymisen jälkeen muitakin, tupäässä 
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paikallisia n1m1a. Kuitenkin alkaa nimistä sangen huomattavasti 
yhtenäistyä. 

Toinen henkilö, joka on linnunnimistömme yhteydessä mai
nittava, on A. }. Mela. Hänen useat lintuja käsittelevät teoksensa 
ovat olleet varmaankin hyvin tärkeänä tekijänä linnunnimistön 
vakiinnuttamisessa. Varempia ,sanakirjoissamme löytyviä'' nimiä 
on hän vaihtanut uusiin, itse keräämiinsä, onpa hän joitakin ni
miä itsekin sepittänyt. Nykyinen nimistömme on melkein sama 
kuin Melan. Muutoksia on kuitenkin tapahtunut hänenkin jäl
keensä. Ne ovat etupäässä olleet muodollista laatua. Uudet 
lintulajit ovat tietysti vaatineet uudet nimisepustuksensa. 

Jälempänä seuraa taulukko, joka esittää muutamien lintulajien 
nimien kehitystä kirjallisuudessamme. 

Taulukossa esitetyt esimerkit osattavat havainnollisesti sen, 
mitä edellä olemme lausuneet Nylanderin ja Melan (Malmberg) 
merkityksestä käsiteltävänämme olevalla alalla sekä mitä yleensä 
olemme lausuneet suomalaisten linnunnimien ja niiden kirjoitus
tavan vaihteluista. 

Emme tässä kirjoituksessa lähde tarkemmin selostamaan eri 
lintukirjailijoiden osuutta linnunnimistömme luomisessa eikä ni
mistön kehityksen alalla esiintyviä yksityisiä tai yleisiä seikkoja. 
Pääasia on tällä kertaa vain todeta, että suurta epävak2. ~utta on 
ollut olemassa varhaisempina aikoina. 

Tälläisissä oloissa on luonnollisesti vain n . . s. tieteellisten 
nimien käyttö voinut tiedemiehet pelastaa yleisestä sekasorrosta. 
Koska vieraitten tieteellisten nimien käyttö laajemmissa ·kansalais
piireissä ei kuitenkaan ole mahdollista, on vakiintuneen suoma
laisen nimistön merkitys tietysti edelleenkin erittäin suuri. Vaik
kakin verrattain selville vesille olemme jo päässeet, on varmaan
kin kaikkia toimenpiteitä, jotka tarkoittavat linnunnimistömme jat
kuvaa vakiinnuttamista, tervetulleina pidettävä. 

Tämän lopullisen, mikäli sellaisesta yle~n.sä voidaan puhua, 
vakiintumisen yhteydessä syntyy ajatus, saattaa sitä ennen ny
kyisin käytännössä olevat linnunnimet tarkastuksen alaisiksi, sillä 
eihän olisi soveliasta saada vakiintumaan nimiä, jotka syystä tai 
toisesta olisivat sopimattomia. 

Suomalaisen nimistön luojilla oli vaikea työ edessään. He 
tunsivat vain osalle maamme lintujen kotimaisia nimiä. Monta 
nimeä oli itse tehtävä. Kansanomaisten nimien tuntemus oli 
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li säksi kovin rajoitettu. Saattoi olla olemassa paljon yleisemmin 
käytettyjä nimiä, jotka olisivat senvuoksi sopivamJ; ia ,virallisen" 
nimen asemaan. Toisinaan oli kan sanomainen nimi jossakin suh
teessa paljon sopimattomampi kuin joku toinen, jota ei silloin 
tunnettu. 

Aikojen kuluessa ovat pahimmat, alussa syntyneet epäkoh
dat kyllä ka siintuneet pois, mutta mielestämme on kuitenkin joi
takin muutoksia vielä saatava aikaan. Tällaiseen käsitykseen on 
allekirjoittaja tullut kerätessään ja järjestäessään suuremman mää
rän s~omalais ia linnunnimiä. Tämän käsityksen esitti allekirjoit
taja joku aika sitten Vanamoseurassa suomalaisia lintujen nimiä 
koskevan esitelmän yhteydessä. Syntyneessä kokouksessa kan
nattikin kokous yksimielisesti tehtyä tarkistusehdotusta, sekä niitä 
periaatteita, joiden mukaan tarkistu s ehdotettiin suoritettavaksi. 

Ne periaatteet, jotka tarkastuksen pohjaks i hyväksyttiin, oli
vat seuraavat: 

1) Nimen nykyisen käytännön laajuus ja yleisyys kansan 
keskuudessa. 

2) Nimen merkityksen sopivaisuus. 
3) Nimen suomalai suus. 
4) _ t'Jimen nykyinen asema ,virallisessa~ ~ nimistössä. 
5) \. imen lyhyys. 
6) Nimen kauneus. 
Siis sille nimelle, jolla nykyisin on laa jin ja yleisin käytäntö, 

on annettava etusija. Nykyisin on käytännössä muutami~ nimiä, 
jotka sisällyksensä puolesta ovat osittaisia, vieläpä täydellisiäkin 
erehdyksiä. Sellaiset nimet ovat tietysti . sopimattomina poistet
tavat. Kansan käyttämissä nimissä on suuri joukko selväs ti muista 
kielistä lainattuja. Tälläisiä nimiä on tietysti kartettava. 

On selvää, että muutoksia on vain räikeimmissä tapauksissa 
tehtävä, ja että nimille, jotka ovat jo vakiintuneita, on huomattava 
etu sija annettava. f itkät nimet ovat epäkäytännöllisiä. Aivan 
huomioonottamatta ei sovi myöskään jättää as ian esteettistä puolta, 
vaan on kauniimmalle nimelle tasaväkisessä tapauksessa annettava 
etuoikeus. 

Koska edellä suunniteltu nimien uudistus korjaa perinpoh
jaisia tietoja suomalaisten linnunnimien levenemisestä maassamme, 
on komitea, jolle tarki stuksen toimeenpano uskottitn, toi staiseks i 
jäänyt asiassa odottavalle kannalle, tiedossa kun si llä on ollut 
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Linnun tiet. nimi 

1. Hydrochelidon nigra 

2. Sterna m"acrura 

3. Pagophila eburnea 

4. Mergus merganser 

5. Fuligula cristata 

6. Glaucion clangula 

7. Anas boschas 

8. Anser fabalis 

9. Charadrius morinellus 

10. Chåradrius hiaticula 

11. Vanellus eristatus 

12. Perdix cinerea 

13. Coturnix communis 

14. Syrnium lapponicum 

15. Bubo ignavus 

16. Falco aesalon 

1810 

Sadeiin 

Ajolintu, Röhkä 

Värrä, Vikiö 

Sotka, Tälkkä 

Lautasuorsa y.m. 

Metähanhi 

1848 

Nylander 

Mustatiira 

1859 Wright 

1873 Palmen 

Punanokkatiira Lapintiira (P) 

Valkialokki 

Uukoskelo 

jouhitelkkä 

Sotkatelkkä 

Heinäsorsa 

Jyvähanhi 

S:n (P) 

Jouhisotka (P) 

Sotka (P) 

Sinisorsa (P) 

Metsä-hanhi (P) 

Tunturiraukka Keräjäkurmitsa, 
Keräjälintu (P) 

1860 

Berlin 

Tiira 

Heinä-sorsa 

Metsähanhi 

Randasijpi, Rantaraukka Tyllikurmitsa, Ranta-raukku? 
Rantaraukuja (P) Randaraukoinen 

Kuiri, Suo-Kuiri, Tupsuhyyppä 
Suo-Vares 

Töyhtöhyyppä, Hyyppä? 
Hyyppä (P) 

Mezäkana 

Hyypi.ä, Hyyppiö 
Hyytiä, Pöllö 

1 Pöllö, Huhka, 1 

Huhkaja, Huhka
jainen, Hauppo 

Peltopyy (Tur- Turkinpyy (P) Peltopyy (viiri-
kinpyy, Viiri- äinen) 

äinen) 

Pieni Peltopyy Peltopyy (P) 

Lappipöllö 

Huhkapöllö 

Lapinpöllö (W) 

Huuhkapöllö, 
Huuhkaja 

Peltopyy 
(Liitken) 

Huhkapöllö ' 

17. Dendmcopus minor 1 

18. Muscicapa grisola 

Pissihaukka 

Pienempi Tikka 

Pikkuhaukka 

S:n 

Harmaja Kär- Harmaja kärväis
väistemppaaja sieppaaja · 

19. Pyrrhula rubicilla Lievo 

20. Emberiza hortulana 

21. Phylloscopus trochilus Käpylindu 

22. Erithacus philomela 

23. Turdus viscivosus Kyndörastas 

Punatulkku 

Mettäsirkku 

Pajukerttu 

Satakielikerttu 

Kutarastas 

Punatulkku, lei
vonen 

Peltosirkku 

S:n 

S:n 

S:n 

Tilhi 

S:n 

Sata-kieli-rastas 
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1 

1 1922 1 

1872 
1 

1882 1894 Salonen 1909 

Malmberg Mela 1896 Renvall Mela - Kivirikko 
Levander___: 

1 Suomalainen 
1 

Musta Tiira Musta tiira S:n (R) S;n Mustatiira 
' Lapintiira S:n S:n (R) S:n Lapin-tiira 

Valkea Lokki Valkealokki Valkea lokki (R) Valkealokki Valkea-lokki 

Iso Koskelo Iso Koskelo Isokoskelo (R) Iso koskelo Iso-koskelo 

S:n S:n S:n S:n S:n 

Selkä-telkkä S:n Telkkä (R, S) Selkätelkkä S:n 

Sinisorsa S:n S:n S:n S:n 

Iso Hanhi Iso hanhi Isohanhi (S) Iso hanhi S:n 

Keräjäkurmitsa S:n S:n Keräkurmitsa 

Tyllikurmitsa S:n Tylli-kurmitsa, Tyllikurmitsa S:n 

1 

(Ranta-raukka) (S) 

Töyhtöhyyppä S:n Hyyppä (S) Töyhtöhyyppä S:n 

Turkinpyy S:n S:n (R, S) Peltopyy S:n 

Peltopyy Viiriäinen S:n S:n S:n 

Pikku Huuhkaja Lapin pöllö S:n (R) S·n· Lapinpöllö 

Iso Huuhl<aja Iso huuhkaja Iso Huuhkaja (S) Iso huuhkaja Huuhkaja 

Poutahaukka S:n S:n (R) S:n S:n 

· Pikku Tikka Pikku tikka S:n (R) S:n Pikku-tikka 

Harmaa Paarma- Harmaa paarma- S:n (R, S) S:n Harmaa-paarma-
lintu lintu lintu 

Punatulkku S:n S:n (R, S) S:n S:n 

\. Metsäsirkku S:n S:n tR) Peltosirkku S:n 

Uunilintu S:n S:n S:n S:n 

Oikea Satakielinen Satakielinen Pohjoinen Sata- Satakieli S:n 
kielinen (S) 

l . osarastas S:n Rosorastas, Kulo- Rosarastas S:n 

1 
rastas (S) 
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mainittuja nimiä käsittävien keräysten piakkoin tapahtuva julki
suuteen tulo. 

Kun mainittu julkaisu on valmistunut, on mielestämme nyt 
sopiva aika käydä tarmolla asiaan käsiksi. Asia on muutenkin 
tällä hetkellä tavallaan autettu sen kautta, että äskettäin on ilmes
tynyt uudistusehdotus tieteellisiksi Suomen lintujen nimiksi. 
Suomalaisten nimien uudistus voisi parhaiten samalla kertaa ta
pahtua. Niin harmillisia toiselta puolen kuin mahdolliset muu
tokset ovatkin, on nykyisessä tilanteessa kuitenkin se etu, että 
olemme tälläisiin muutoksiin saaneet tottua. 

Toisessa kirjoituksessa aijomme tehdä ehdotuksen muutok
siksi suomalaiseen linnunnimistöön. 

---···--
Miten sammakot huolehtivat jälkeläisistään. 

!(. E. Kivirikko. 

Melkein heti kun sammakot heräävät horrostilastaan, jossa 
ovat maanneet koko pitkän talven lätäkköjen ja järvien pohjalla, 
herää niissä ihmeellinen vaisto suvun jatkumisen tarpeellisuudesta. 
Ne kohoavat pinnalle, alkavat voimakkaasti potkia pitkillä taka
jaloillaan, hengittävät täysin siemauksin raitista ilmaa, jota eivät 
veden alla saaneet keuhkoihinsa moneen kuukauteen ja nauttivat 
auringon lämmittävästä vaikutuksesta. Nyt alkaa alaviita mailta 
kuulua koirassammakon kurnuttamista, joka on ilmaisuna siitä, 
että näissäkin rumissa eläimissä heiiät tunteet ovat heräämässä. 
Naarassammakon . mätimunat ovat jo siirtyneet pitkiin . munatihyei
si in, jotka pullistavai sen ruumista tavallista paksummaksi. Tämän 
huomaa koirassammakko, hypähtää sen selkään, ja nyt alkaa 
kouristuksen tapainen pitkä syleily, joka välistä päättyy niin on
nettomasti, että naaras kuristuu kuoliaaksi. Tätä ei koiras aina 
huomaakaan, vaan syleilee ruumista edelleenkin, kunnes naaras 
mätänee ja käsiin lahoaa. Etujaloillaan, joiden peukalot ovat 
omituisesti turvoksissa, tarttuu koirassammakko naarakseen kai· 
naloista liittäen sormensa sormien lomiin, eikä se tästä asennosta 
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vähällä irtaannu. ja jos irroittaminen vielä onnistuukin, on koi
ras heti valmis hyökkäämään joko sar;;an tai toi sen naaraksen 
kimppuun samalla tuloksella. Syleilyn tarkoituksena on puristaa 
naarakses ta munia, joita koiras samalla valelee maidillaan, sillä 
ainoastaan hedel
möitetyistä munis
ta tulee poikasia, 
noita hä~ nälli s iä 
nölliäisiä, joita ve
dessä vili see paria 
viikkoa myöhem ~ 

min. Koiras toimit .:. 
taa siis, samalla kun 
se munia hedel
möittää, kätilön vir
kaa, ja varma on, 
että monen naarak
sen munat jäisivät 
laskematta ilman 
koiraksen apua. 
Vasta· kun kaikki 

t Kätilösammakon (Alytes obsfefricans) koiras naaras-
muna ovat naa- sammakon selässä kietomassa munanauhaa reisiin sä. 
raksesta puristetut, 
hellittää koiras otteensa, ja tähän päättyy koko toimitus. Nyt ne 
jättävät vedet ja munat rauhaan omin päin kehittymään ja kohoavat 
maalle ruokailemaan. 

jo naaraksen munatihyeissä ovat sammakon · munat täysikas
vui sia, mutta vasta vedessä turpoaa se hyytelökerros, jonka tiehyeit
ten seinämissä olevat rauhaset niiden pinnalle erittävät. Sama 
Iima liittää mädin niiksi isoiksi kimpaleiksi, joita vesissä näkee 
heti kutuajan jälkeen. joskus ehtii lätäkön vesi ehtyä ennenkuin 
poikaset ovat syntyn ee t, jolloin niitä jää kuivalle maalle, mutta 
hyytelön sisällä ne säilyvät kosteina, joten niistä siitä huolimatta 
kyllä kehittyy toukkia. ~iyyte l ö n kautta munat sijoittuvat pitk~n 
matkan päähän toisistan sa, joten ne eiv~t pääse hankaantumaan 
silloinkaan, kun tuuli niitä heiluttaa, eivätkä eläimetkään niin sit
keästä limasta kykene niitä syömään. Kukin limapallo on kuin 
linssi, joka kokoaa auringon säteet valaiseviksi ja lämmittäviksi 
.p isteiksi ja nämä taas houkuttelevat !ev ien parveiluiti''itä ni ihin 
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kotiutumaan. ja hiilihappoa yhteyttäessään !evät erittävät happi
kuplia, jotka edistävät poikasten hengitystä. 

Mutta paljoa tehokkaammin kuin tavallisen sammakon koi
ras avustaa pieni keski-europpalainen kätilösammakko ( Alytes ob
stetricans) synnytyspuuhissa. Sammakko, joka asustaa kaivamis
saan maakoloissa kivien, puunjuurien ja kantojen alla, on enin
täin 5 cm pituinen, päältä harmaa ja käsnäinen, alta kellertävä. 
Kutu tapahtuu kuivalla maalla eikä vedessä, kuten tavallisen sam
makon. Koiras tarttuu etujaloillaan naaraksen lantioon ja puristaa 
aikalailla, samalla kun se sormellaan kopeloimalla kloakkia kiihot
taa naarasta munimaan. Kohta munia alkaakin tulla pitkänä, ka

peana nauhana, kerääntyen naarak
sen reisien ja säärien väliseen neliöön. 
Nyt hellittää koiras otteensa, tarttuen 

Hyla goeldii niminen naarassammakko, joka kantaa munia 
selässään. 

heti uudelleen kiinni naaraksen kaulaan, jolloin se samalla valelee mai
tiaan. Sen jälkeen koiras alkaa takajaloillaan söyriä munanauhaa, saa 
toisen jalkansa keskivarpailla nauhan päästä kiinni ja alkaa lapata sitä · 
vuoroon toisella ja vuoroon toisella .ialallaan omiin reisiinsä. 
Hauska on nähdä, miten ojennetut takakoivet tekevät kahdeksik
koja ilmassa. Munia yhdistävä Iima kuivuu muuttuen hienaksi 
rihmaksi, jossa munat ovat n. 1 cm päässä toisistaan. Nyt kai
vautuu koiras muninensa maahan, jossa se viipyy useita päiviä. 
Alussa ovat munat pieniä ja keltaisia, mutta jo toisena päivänä 
ne ruskettuvat. Kolmantena niissä jo voi erottaa toukan pään, 
vartalon ja hännän. Nyt ne jo liikkuvat kuoressaan, sydän lyö 
ja kidukset alkavat näkyä. Yhdentenätoista päivänä ovat ne jo 
niin kehittyneet, että isä voi heittää taakkansa ja jättää jälkeläisensä 
oman onnensa nojaan. Tässä tarkoituksessa se menee veteen, ui 
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kiivaasti edestakaisin, jolloin poikaset puhkasevat kuorensa ja 
lähtevät uimaan. Saatuaan poikasensa maailmalle, hinkkaa isä 
jalkojansa toisiansa vastaan saadaksensa reitensä puhtaiksi munan
kuorista, jonka jälkeen se kohoaa maalle sen enempää poikasis
taan välittämättä. 

Kutuaikana voi tavata monta koirasta saman naaraksen kim
pussa, jollQin ne epätoivoisina Iikistävät toisiansa. jos taas naa
ras ei ole saanut kosijaa, on munanauhan lappaaminen kokolailla 
vaikeata. Se hyppii hei
nikossa edestakaisin 
saadaksensa nauhan 
pään tarttumaan jo
honkin, ja kun se vii
mein onnistuu, punoo 
se sitä mihin kovaan 
esineeseen tahansa. 
Eräältäkin naarakselta 
meni tähän toimituk
seen kolme päivää, ja 
nauhassa, joka oli 3m. 
pitkä, oli kaikkiaan 121 
munaa. 

Kosteassa maaka
lassa ei · kätilösamma
kon tarvitse pelätä mu

Koirassammakko ( Art!zroleptis seychellensis) 
poikas ineen. 

niensa kuivuvan. Mutta eräät k~umien maiden lehtisammakot, 
jotka elävät puitten latvoissa, missä vettä ei aina ole tarpeeksi, 
erittävät muniensa ympäri nestettä omasta ruumiistaan. Eräs 
etelä- amerikkalainen lehtisammakko (Phyllomedusa hypocondrialis) 
hakee, sen jälkeen kun koiras on tarttunut naaraksen selkään, 
sopivan lehden, jonka !aidat se takajaloillaan käärii suppiloksi. 
Tähän naaras laskee mätin sä, koiras maitin sa, sekä sitäpaitsi li
maa, jossa munat säilyvät kosteina siksi, kunnes poikaset tulevat 
valmiiksi. Eräs toinen laji (Polypedates reinwardtii) laskee mu
nansa niinikään kasvin lehdelle, mutta liman se vatkaa jaloillaan 
vaahdoksi, jossa siittiöt pääsevät muniin yhtymään. 

Eräs Ceylonin saarella elävä naarassammakko (Rhacophorus 
reticulatus) kiinnittää munansa vatsansa alle, Etelä-Amerikan 
lehtisammakko (Hyla evansi) samalla tavalla selkäänsä. Arthro-
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leptis seuchellensis ottaa nölliäiset selkäänsä ja kantaa niitä tår
peen mukaan lätäköstä toiseen. Koiras ensin vartioi pohjaan 
laskettuja munia, ja kun poikaset syntyvät, antaa se niiden imeytyä 
kiinni selkäänsä, jossa ne kehittyvät täysimuotoisiksi. 

Hyla evansi'n munat ovat usein vaarassa vierähtää alas se
lästä emon hyppiessä, mutta eräällä toisella lajilla, H. g·oeldii, kas
vaa selkänahasta poimu erinomaiseksi reunaksi munille, jotka 
isoina, ravintorikkailla palloina ovat ladottuina toistensa viereen 
kuin marmelaadipallot matalareunaisessa pahvirasiassa. ja kun 

nyt kerran tuommoi
nen ihopoimu on 
osoittautunut erino
maisen tarkoituksen-

I mukaiseksi, on se mo
nellå muulla lajilla ke

.· l1ittynyt niin isoksi, 
että se kansien tavoin 

Nototrema pygmaeum kantaen munia selkäpuss issa. peittää allensa koko 
A:lla pussi su ljettuna, B:llä avattuna. munajoukon. Noto-

trema pygmaeum ni
misellä sammakolla yhtyvät vasemman ja oikean puolen poimut 
toisiinsa pitkittäisellä keskisaumalla, joka helposti repeytyy raolle 
paljastaen isot, mutta harvalukuiset selkämunat Parilla muulla 
lajilla, N. ovijerum ja N. marsupiatum, kasvaa poimusauma edestä 
yhteen, joten ainoastaan taakse jää pieni, kolmikulmainen tai 
melkein pyöreä aukko, josta poikaset pääsevät pois. Emonsa 
selkäontelossa on niillä erinomainen suoja ja paikka kehittyäkseen 
joko hännällisiksi toukiksi, jolloin emo ne kulettaa veteen kehitys
tään jatkamaan (N. marsupiatum ja N. plumbeum) tai läpäisevät 
ne koko muodonvaihdoksensa pieniksi lehtisammakoiksi emonsa 
ruumiissa (N. oviferum ja N. pygmaeum). 

Vielä · ihm eellisempi on etelä-amerikkalainen konna eli tähti
sammakko (Pipa americana) . Koiraksen syleillessä naarasta ja 
pusertaessa munia samaan tapaan kuin kaikki muutkin sammakot, 
työntää naaras isoksi rakoksi pullistuneen munatihyeensä u_los 
kloakista, taivuttaa sen selkäpuolelleen ja asettaa munansa yksi
tellen säännöllisten välimatkojen päähän toisistansa. Munien 
asettamisessa ja paikoilleen sijoittamisessa avustaa koiras tehok
kaalla ta~alla. ·Tästä selkänahka ärtyy, painuu kuopille, ja niihin 
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uppoavat munat viimein näkymättömiin, joten koko: selkä pian 
muistuttaa mehiläisen kennokakkua. jokaisessa solu ssa kehittyy 

Tähtisa mm akon selkäkuoppa hal
kil eikattuna . d kansi, eb alkio. 

täysimuotoinen pikkukonna. Kutakin 
munasyvennys1ä peittää orvaskesi, ja Tähtisammakko (PtiJa americana) 
väliseiniä tukee sidesolukko, johon asetettuaan munia selkää nsä. 

Pullea munatiehyt vielä ulkona. 
tul ee runsaasti verisuonia. Alkio täyt-
tää koko ontelon, jota peittää musta kansi. 
Kun poikaset ovat valmiit, aukeavat kan
net, ja ihovaihdoksessa siliää emon selkä
nahka pian ennalleen. 

Kaikissa edellämainituissa tapauksissa 
on koiras tehokkaasti avustanut synnytys
puuhissa. Mutta Chilen metsäseuduista 
tunn etaan kolmen cm pituinen kärsäsam
makko (Rhinoderna JJarwini), jonka naa-

Jaksella ei ole muuta vaivaa kuin pelkkä 
muniminen, kaikesta muu sta huolehtii koi
ras. Tämä ottaa munat suuhun sa ja nielee 
ne saman -tien avaraan, ihonalaiseen pus
siin, jossa niistä kehittyy potkivia samma
koita. Suurimmillaan ollessaan leviää tuo 
ohutseinäinen pussi urossammakon k ko 
vatsapuolelle aina kupeisiin saakka sekä 
sivuille päin selkärangan syrjähaarakkei
siin saakka. Morfologisesti on se ver
rattavissa parittomaan äänirakkoon, joka ei 
olekaan kasvanut ulospäin kurnutu säänen 

Koiras Rhinoderma darwini. 
A suun pohja, B sa mm akko 
vatsapuolelta, josta oikea n 
puolen peite on poistettu . 
br toukkapussi, br, pussi in 
johtavat aukot, k kurkunpä~, 

z kie li. 
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vahvistajaksi, vaan sisäänpäin vatsanahan ja Iihastan väliin. Sitä 
·osoittavat myös aukot kielen molemmin puolin. Tavalliseen aikaan 
on tämä pussi aika pieneksi kutistunut, . vasta munat ja kasvavat 
poikaset saavat sen suurenemaan. ja kun poikaset ovat valmiit, 
ryömivät ne yksitellen pimeästä pussistaan isän suuhun, josta 
pian pääsevät päivänvaloon. Isä on nyt laiha kun luu ja nahka, 
sillä omasta ruumiisiansa ovat verisuonet kulettaneet ravintoa 
pussinahkaan, ja siitä sitä on tihkunut poikastenkin ruumiiseen, 
joiden selkänahka on ollut pussissa kiini. Mutta nyt on se huo
listansa vapaa ja luonnossa on hyönteisiä yllinkyllin, jotka ravit
sevat raihnaista alentaa ja pullistavat sen entisen näköiseksi. 

--···--
Merkintöjä kasvien myöhäiskukinnasta 

Maaningan Pöljällä. 

0. l(yyhkynen. 

Kuten tunnettua oli kesä 1921 poikkeuksellinen siinä suhttessa, 
että kasvukausi oli huomattavasti pitempi tavallista. Se alkoi jo 
hyvissä ajoin huhtikuulla, jolloin oli harvinaisen lämpimiä säitä. 

· Sitten tuli kyllä heti kolkompaa, ja koko · kesäkin oli kylmähkö; 
mutta kestävämpien kasviemme kehittymiselle se ei suurtakaan 
haittaa tehnyt. Päinvastoin kukkivat monet niistä varmasti tois
kertaan, toiset taas harvinaisen myöhään. Tähän myöhäiseen 
kukintaan, josta tein syksyn kuluessa lukuisia havaintoja, voisl 
ka:i otaksua syyksi senkin, että kylmä sää oli niiden kesäkasvua 
jonkinverran hidastuttanut, joten se jatkui tavallista myöhempään. 
Edellinen otaksuma, siis toiskertaan kukkiminen, tuntuu kuitenkin 
mielestäni lukuisiin lajeihin nähden todennäköisemmältä. 

Viime syksynä, 1922, jolloin olot olivat myös jonkun verran 
poikkeukselliset, kun kesä oli niin sateinen, tein taas samanta
paisia merkintöjä kuin edellisenäkin kesänä. Nyt jäi moni edelli
senä syksynä kukkinut laji kukkimatta (ainakaan en havainnut 
niitä; ·en tosin joutanut laajemmassa määrin retkeilemäänkään), ja 
toiset, jotka v. 1921 kukkivat runsaasti, esiintyivät nyt hyvin 
yksitellen ja niukasti. 
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Kasvien myöhäiskukinnat ovat tietysti jo aikoja sitten olleet 
tiedemiesten huomion esineenä, joten niistä on olemassa kirj~lli

suuttakin; mutta kun minulla ei ole ollut sitä saatavissa, niin ra
joitun tällä kertaa vain luettelemaan tekemäni merkinnät sellaisi
naan, otaksuen niiden olevan hyödyllisiä lisiä niukkoihin koti
maisiin tietoihin tämäntapaisista asioista. Havaintoni ovat melkein 
kaikki tehdyt Sb:ssa Maaningan Pöljällä, ja useimmat syyskuu n 
1 o p u II a ja 1 o k a kuu II a. Muutamat sanomalehdissä näkemäni 
tätä alaa koskevat, ilmeisesti Pohjois-Savoa tarkoittavat uutiset 
olen myös ottanut mukaan, vaikka niistä puuttuu tarkempi paikka
ilmoitus ja samoin kuin, valitettavasti kyllä, useimmista Pöljälläkin 
tehdyistä havainnoista lähempi päiväys. 

a) Lajeja, jotka kaiken todennäköisyyden mukaan ovat kukki
neet toiseen ·kertaan samana kesänä. 

Eqvisetum arvense: niuk. ,kukkivana" syysk. 1921. 
Erioplzorum polystaclzyum: niuk. 1921; tähkät puoleksi ku

kallisia (heteitten ponnet näkyvissä), puoleksi vilJaisia. 
Caltha palustris: vaivaisen näköisiä kukallisia varsia niuk. 

·1921; samoin 1922. Heteitten ponnet muistaakseni umpinaisia. -
Nähty kerran aikaisemmin toiskertaan kukkivana ·suomussalmella
kin. - Ranunculus auricomus: reheviä .aluslehtiä ja varsia nuorin 
hedelmyksin 1921. Kukallisia varsia niuk. 1922. 

Barbarea vulgaris: kukkivia varsia 2 paik. 1921. (Varret 
reheviä, mutta kukat laimeita ja nuhruisia). - Arabis suecica: 
kukkivia yksilöitä joks. yl. molempina vuosina; ei kuit. läheskään 
niin runsaana ja kookaskasvuisena kuin keväillä. V. 1922 näin 
kukall., hentoja varsia ja ruusukkeita sangen myöhään. - Ste
noplzragma thalianum: kukallisia varsia niuk. 1922. 

Fragaria vesca: kukkia joks. yl. 1921; useimmat kituliaan 
näköisiä. Raakiloita ja joitakin nuoria kypsiä hedelmiäkin, esim. 
20. 9. 1921. V. 1922 en havainnut mitään uudell. kukkimista. 
- Alchemilla pastoralis: nuoria kukkia pitkin syksyä molempina 
vuosina. Kukalliset varret lyhyitä, samoin kukkaperät. - A. 
subcrenata: samoin k. edell. - A. filicaulis: s. k. ed., mutta niu
kemmin. - Rosa cinnamomea: kukkia 20. 9. 1921. Sanomalehti
tietojen mukaan muuallakin. - Prunus padus: kukkinut sanoma
lehtitietojen mukaan uudelleen 192 t; samoin 1922. - Sorbus 
aucuparia: samoin k. edell. laji 1921; kukkinut 3:sti 1922, yhdestä 
marjoja (sanoma!. muk.). Kumpaakaan ei ole havaittu Pöljällä. 

Anthriscus silvestris: 1 paik. pieniä, kukkivia varsia 1921. 
Vaccinium vitis idaea: monin paik. kukkia 1921; 1922 niu

kemmin. Tertut harvakukkaisia. 
Veronica verna: kukallisia varsia1 osaksi nuoria (ainakin 1922), 

osaksi vesoja keväällisistä varsista tai kukkia näennäisesti kuivu-
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neen, pitkän, kypsillä hedelmillä täytetyn varren latvassa. Huomattu 
jo aikaisempinakin vuosina. - V. chamaedrys: kukkivana monin 
palk. molempina vuosina. Ei kuitenk. niin runs. kuin kevätkesällä. 

Linnaea borealis: kukallisia, normaaleja vanoja 1921 2:ssa, 
1922 1 paik. Paljoa niukemmin kuin kesällä. 

Antennaria dioica: harvoja, mataloita, harvamykeröisiä, nuoria 
kukallisia varsia 2 paik. 1921. - Taraxacum fulvum: yksityisiä 
kukkia ja hedelmiä 1921. - T. crassipes ja T. spp.: samoin k. 
edell. - T. canaliculatum: kukkia (varsin myöhään) ja hedelmiä 
1922. Samoin eräs toinen T.-laji. [Toiske"rtaan kukkivia voikukkia 
olen nähnyt aikaisempinakin vuosina]. - Hieracium pilosella: 
kukallisia, mataloita vanoja molempina syksyinä ja yhtenä vuonna 
aikaisemmin. - H. sp. (auricul.): nuoria kukkavarsia 1921. -
H. sp. (cymell.): samoin ~. edell., monin paik. - H. spp. (archier.}: 
2 eri muotoa, nuoria kukkavarsia 1921. 

b) Lajeja, joista toiset joltisellakin varmuudella olivat uudelleen 
kukkivia, toiset, kenties osiksi myöhästyneinä, jatkoivat syksyllä 
kesäkukintaansa. - Kun suurin osa alottaa ensikertaisenkin ku
kintansa verrattain myöhään, joten täysin varmaa katl<eamista ei 
ole ollut havaittavissa ja muutamat kukkivat tunnetusti läpi kesän, 
niin en ·uskalla mennä määrittelemään, mitkä niistä ovat ·olleet 
ensi-, mitkä toiskertaan kukkivia ja siksi panen ne kaikki, täy
dellisyyden vuoksi viimemainitutkin, samaan ryhmään. - Kesällä 
1922 oli muutoin havaittavissa se ·mielestäni omituinen seikka, 
että monet verrattain myöhään kukkivat lajit alottivat kukintan·sa 
viikkomääriä aikaisemmin kuin tavallisesti. 

Antlwxantluun odoratum: heilimoivia tähkiä molempina syk
syma. Korret reheväkasvuisia. - Phleum pratense: sam. k. ed. , 
monin paik. - Apera spica venti: nuoria, hyvin kehittyneitä röy
hyjä. --- Calamagrostis epigea: J!UOrennäköisiä kukkivia karsia 

· 1921. - Bromus secalinus: nuoria karsia pehmein tähkylöin mo
lemp. vuosina. ~ Secale cereale: sam. k. edel l. - Poa annua: 
kukkivia_ nuoria varsia molempina syksyinä; runs. 1922. - P. 
trivialis: heilimoivia röyhyjä 1921. -- Festuca elatior: sam. k. ed. 
17. 9. 1922. - Olyceria fluitans: kohta!. runs. nuoria vesoja ja 
joitakin heilimoivia varsia 23. 9. 1921. - Melica 1udans: nääitään 
äsken kukkineita, hentoja yksilöitä 23. 9. 1921. 

]u1zcus jiliformis: kukkivia varsia niuk. 1921. ... _ ]. bu/onius: 
nuoria kukkivia varsia 24. 9. 1921. 

Urtica dioica: nuoria hedelmiä 1921; myöhästyneinä kukkivi 1 
varsia syysk. puolivälissä 1922. --. U. urens: sam. k. edell. 

Rumex acetosella: kukkivia yksi löitä molempina vuosina. -
Polygonum convolvulus: sam. k. edel l. - P. aviculare: sam. k. 
edell. - · P. viviparum: kukål l. varsia 1921. 
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Dianthus deltoides: yksityisiä kukkivia varsia verratt. myöhällä 
25. 9~ 1921; niukemln in 1922. - Silene injlata: aivan nuoria 
kukkivia varsia molempina syksyinä. - Lyclmis alba: sam. k. 
edell., mutta niukemmin. - Stellaria media : kukkia hyvin myö
häi seen. - Cerastium .triviale: sam. k. edell., mutta niukemm.; 
vain hyvin yksitellen s. t. - Sagina procumbens: aivan nuoria 
kukkivia varsia molempina syksyinä. - Scleranthus annuus: nuo
ria, vihreitä kukalli sia varsia 17. 9. 1922. 

Ranunculus acer: kukalla joks. yl., mutta niukast i ja yksitellen 
molempina syksyinä; lumen tuloon asti 1922. 

Fumaria officinalis: kitukukkaisia varsia molempina syksyinä. 
Nasturtium palustre: kukallisia varsia nähty verratt. myöhään 

jonakin syksynä. --. Erysimum clzeiranthoides: kukallisia varsia 
1922; arvatenkin e·delli senäkin syksynä, vaikka jäänyt merkitsemättä . 
. - Sinapis arvensis: eritt. virkeitä kukall. varsia vielä syysk. eräänä 
syksynä. T!zlaspi arvense: kukkivia varsia myöhään molempina 
vuosina - Capsella bursa pastoris: kukkinut arvatenkin sam. k. 
edell. koko kesän syysmyöhään asti. - Raphanas raphanistrum: 
joks. yl. kukkivana syysmyöh ään molempina vuosina. 

Parnassia palustris: yksityisiä, kituliaan näköisiä kukkia s. t. 
molempina vuosina. 

Oeum rivale: kukkia ja hedelmiä yl. 1921; seur. vuonna 
ainoast. kukkia ja niitäkin hyvin niukasti ja harvinai sina. -
Potentilla norvegica: kukkivia yksilöitä siellä täällä kumpanakin 
syksynä. - P. argentea·: kukalli sia varsia 25. 9. 1921. -- P. tor
mentilla: joks. runs. kukkivana syysmyöhään molempina vuosina. 

Trifolium spadiceum : · 1 kukkiva, normaalikokoinen varsi 12. 9. 
1921. - Tr. repens : yksityisiä . kukallisia vanoja s .. t. molempina 
vuosina. - Tr. hybridum: kukallisia varsia kumpai senakin syksynä. 
- Tr. pratense: monin paikoin verratt. run s. ·kukkivana varsinkin 
heinäpelloilla. - Lathyrus pratensis: takkui sen näköisiä kukalli sia 
varsikkoja molempina syksyinä niukasti.; 1922 myös tuoreen vih
reitä, rehevämpikasvuisia varsikkoja. - Vicia Jzirsuta: kukkivia, 
vähäisiä varsia kuivalla pientareella 25. 9. 1921; 1922 muistelen 
?itä myös nähneeni jossakin pellossa verratt. myöhällä. 

Oeranium silvaticum: kukkivia varsia 1 paik. 1921. 
Linum usitatissimum: kukkivia yksilöitä (ruderaatt.) 1921. 

' Viola tricolor: myöhäisiä kukkia verratt. runs. eräänä aikaisem
pana syksynä. eltanen ja valkea väri vallalla; kevätkesällä kauniin 
punasininen. - V. arvensis : yleisesti. kukkiv. molempina syksyinä; 
kukat pienempiä kuin kesällä. 

Hypericum qvadrangulum : kukkia nuori ssa (?) varsissa 1922, 
muutam. paik. 

Pimpinella saxifraga: nuoria kukall. varsia ·syysk. puolivälissä 
1922; edell. syksynä jäänyt merkitsemättä. -- Pnrcedanum palustre: 
1 kukall. varsi 1921. 
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Andromeda calyculata : parina aikaisempana syksynä havaittu 
uudelleen kukkivana; kukkia niukasti, kalpeita. . 

Myosotis intermedia: kukkivia, matalia varsia kaikkialla kum
panakin syksynä. - M. caespitosa: kukkivia yksilöitä ojissa 2 
paik. 1921; samoin 1922 syysk. puolivälissä. . 

Prunella vulgaris: nuoria kukkia myöhäiseen molempina 
vuosina. 

Veronica officinalis: kukkivana Kuopiossa Puijolla 1921 ja 
Pöljällä 1922. Tertut harvakukkaisia. - Linaria vulgaris: aivan 
nuoria, kukkivia varsia joks. runsaasti 1921. - Euplzrasia (tenuis ?): 
kukkivia varsia niuk. 1922. Samoin eräs toinenkin E.-muoto. -
Rlzinantlzus maior: niuk. kukkinut molempina vuosina. 

Oalitun*- Vaillantii: pienikukkaisia varsia 1921. - 0. mollugo: -
joks. runs. kukkivia yksil. molempina vuosina. __:_ 0. uliginosum: 
niukasti harvakukkaisia .varsia siellä täällä molemp. syksyinä. 

Knautia arvensis: kukkivia nuoria varsia 1922. 
Campanula glomerata: kukkivia varsia yksitellen s. t. molem

pina syksyin ä. - C. rapunculoides: kukkivia varsia 1921. - C. 
patula: kukkinut koko syksyn (?) molempina vuosina joks. myö
hään. - C. rotundifolia: kukalla vielä lokak. alkuviikoilla 1922. 

Cirsium heterop!zyllum: kukallisia, vaivaisia varsia 16. 9. 1922. 
- C. lanceolatum: nuoria, mataloita kukall. varsia 26. 9. 1921; 
myös 1922. - C. palustre: kukall., pieniä varsia 17. 9. 1922. -
C. arvense: nuoria kukall. varsia molempina syksyinä. - Centaurea 
phrygia: kukallisia varsia 21. 9. 1921. - C. cyanus: runsaasti 
kukkivia yksilöitä kaikkialla molempina syksyinä. - Erigeron acer: 
nuoria, matalia, kukkivia varsia 1921. - Artemisia absintlzium: 
yksityisiä, tuoreita, pieniä, äsken kukkineita varsia 1921. - Aclzillea 
millejolium: kukkivia yksilöitä molempina syksyinä. - Matricarla 
discoidea: paljon nuoria varsia 1921: olivatko kukallisia, on jäänyt 
merkitsemättä; mutta seuraavana vuonna näissä oli nuoria kuk
kiakin runs. -- M. inodora: yleisesti kukalla kumpanakin syksynä. 
- Chrysanthemum lencanthemum: nuoria kukkia aika myöhään; 
varret vähäisiä samoin kuin kukatkin. - [Calendula officinalis: 
hyvin sitkeähenkinen pakkastakin vastaan]. - - Lapsana communis: 
nuoria, kukkivia (ja hedelmöiviäkin) varsia sekä runs. ruusuk
keita 1921. - Leontodon autumnalis: yleisesti kukkivia yksilöitä 
ja hedelmöiviäkin syysmyöhään asti. Kukintakausi tietysti yhte
näine-n (niinkuin monella muullakin edellä luetellulla). - Crepis 
tedorum: yksityisiä kukkivia varsia molempina syksyinä. - Hie
racium umbellatum: aivan nuoriakin, kukkivia yksilöitä (17. 9·. 1 921) 
sen jälkeen kuin varsinainen kukintakausi oli jo päättynyt; mo
lempina syksyinä. 

c) Lajeja, jotka sangen todennäköisesti ovat kukkineet uudelleen 
(terättöminä ?), vaikka en löytänytkään niistä muuta kuin nuoria 
hedelmiä. 
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(Melica nutans: edellä mainittu) . 
. Rubus idaeus: kukkia nuori sta, yksikesäisistä varsista ja myö

hemmin kypsiä hedelmiäkin n. 15. 9. 1921 . - R. chamaemorus: 
näköjään aivan äsken karisseita kukkia. Sanomalehdissä myös 
uutisia saman kasvin toi sintakukinnasta 1921 . . 

Oxalis acetosella: nuoria, pieniä hedelmiä (pc.) ja lehtiä runs. 
molempina syksyinä useamm. paik. 

Viola palustris: nuoria hedelmiä elok. lopulla 1921 ja syysk. 
1922. - V. epipsila: nuoria lehtiä runs. ja hedelmiäkin (?) 1921. 
Merkintä hiukan epävarma ja puuttuu v:lta 1922. - V. umbrosa: 
kypsiä hedelmiä. - V. canina v. montanum: varsia hedelmineen 
molempina syksyinä. - V. rupestris: nuoria hedelmiä 10. 9. 1922. 

Veronica serpyllifolia: nuoria hedelmiä pc. 

--···--
Pieniä tietoja. 

Torakka harpunsoittajana. Kaikki tiedämme että hein ä- ja 
kotisirkat ovat hyviä soittoniekkoja, ja jokaisell e hyönteisten ke
rääjälle on rnonenkin kovakuoriaisen ruikuttava kihnutu s tuttu. 
Mutta tämä kaikki on vain äänen syn nyttämistä oman ruumiin 
eri osilla ja ehkä vain vähän älyä edellyttävää. Vallan toista on, 
kun seinärautiainen (Anobium) iskee niskansa seinähirttä vasten 
niin , että naksahdus kuuluu kautta koko pirtin! Tämähän on jo 
erityi sen so ittokoneen - seinähirren - käyttämistä ja rautiainen 
on musiikkerina yhtä kehittynyt kuin palo kärki, ·joka ,rummuttaa" 
korven kelopuilla. Mutta vähemmän tunnettua lienee, että to
rakkakin on mu sikaalinen ja harrastaa harpun soittoa. 

Musikaalisten torakkojen kanssa tein tuttavuutta syksyllä 
1905, jolloin oltiin Leivonmäellä metsänhoidolli sissa ulkotöissä. 
Olin ensimmäistä yötä metsätorpassa, jonka ympärillä ja sisässä 
vallitsi, levolle laskeutuessani, haudan hiljaisuus. Mutta tuskin 
olin kelvollisesti oikaissut itseni, kun kuului heikko, kaukainen 
ääni jostakin katon rajasta, het i sen jälkeen vähän matalammalta 
kokolailla selvemmin ja hetken kuluttua välistä sieltä, välistä 
täältä siltä seinältä, jolla vuode oli. Mielenkiintoni heräsi paikalla 
ja aloin tarkkaavaisena kuunnella ään iä, jotka useinkin verrat n 
kirkkaina, mutta josku s sorahdellen kuin katkenneesta kielestä, 
kuuluivat salaperäisinä seinästä. 

Olin piankin selvillä siitä, että äänenpäästäjä oli joku eläin, 
sill ä hiljaisuu s vallitsi aina jonkun aikaa jokaisen seinään kohdis
t~neen nyrkiniskun jälkeen ja samoin oli kaikki hiljaa, niinkauan 
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kun kynttilä paloi . . Mutta pimeässä alkoi musiikki heti uudestaan. 
lskin useita kertoja tulta ja tarkastin seinää. Siinä ei ollut mitään, 
ei kerrassaan mitään muuta kuin parisenkymmentä laiskanunista 
torakkaa. Oliko äänensynnyttäjä siis torakka? Mahdotonta, sillä 
muillakin seinillä oli torakoita, mutta niiltä ei kuulunut risahdus
takaan. Siis oli ääni jonkun muun eläimen, mutta minkä? Aloin 
muistella kaikkia kuulemiarii pienten eliöiden ääniä, mutta nuo 
seinältä tulevat eivät kuuluneet minun muistamiini. . ja lopuksi 
tein sen kolkon huomion, että en koskaan ollut kuullut ta r h a
k ä ä r me en vikinää enkä siis ollut pätevä päättämään, oliko 
yörauhanhäiritsijä . tarhakäärme eli ei. Ja nyt tapahtui jotakih, 
joka paraiten todistaa, että tämä kertomus ei ole pelkkää ,juttua" 
eikä puhdasta mielikuvitusta tahi unta. Salaperäiset äänet saivat 
aikaan sen, että jätin koko vuoteen ja rupesin pitkäkseni pöydälle. 
Mutta huonopa turva pöydästäkään, sillä pääsee kai tarhakäärme 
pöydällekin - jos haluaa! ja sitäpaitsi ei totisesti ole hauskaa 
yöllä, noin vain kuin heittämällä, kieriä laidattomalta pöydältä 
lattialle ... ja ehkä taittaa niskansa samalla. Siis ... on parasta 
mennä vuoteeseen ja odottaa, mitä ehkä tulee - oli se sitten 
vaikka tarhakäärme! Istuin vuoteessa tarkkaan kuunnellen, tu li
tikut kourassa. 

Trill, trill, trill. Nyt se kuului ihan karvan kohdalta. lskin 
tulta. Trill! Molemminpuoleinen hämmästys on ilmeinen. -
Torakka se oli, joka soitti - ja harppua se poika vielä soittikin. 
Otin veitseni ja sen kärjellä soitin ,torakanharpulla" pikkuisen 
virren, trill, trill, trill, ja soitin usei lla mui lla ja si lläkin harpu ll a, 
jossa oli se katkenut kieli. . 

Torakan harppuna olivat halenneiden heinähirsien raoissa 
olevat ja laidasta toiseen vinosti kulkevat hienot halkeilusälöt, 
jotka näpättäessä antoivat erilaisia ääniä aina sen mukaan, miten 
paksut, pitkät ja 'eri tiukasti ne olivat pingoitetut. 

Vai niin ... ajattelin painautuessani perin tyytyväisenä sängyn 
pohjaan ... vai niin! No soittakaa pois pojat vaan; me nu
kumme. ja hyvin me nukuimme. }. /. Liro. 

Muutamia havaintoJa talvilinnulstamme Savonlinnan ympäristössä. 
Tein kuluneella joululomalla hiukan havaintoja Savonlinnan seu
dun metsissä asustavien talvilintujen runsaudesta. Retkeilin ni
mittäin hiihtäen kaikkialla kaupungin ympäristöillä sikäli kuin 
minulta vain riitti aikaa siihen. Liikkumista vaikeutti kuitenkin 
suuresti se seikka, että miltei koko joululoman vallitsi ainainen 
suvi-ilma, joka teki hiihtämisen vaikeaksi ja raskaaksi. Mutta 
tähän ei auttanut kiinnittää huomiota; täytyi mennä niinkuin pa
raiten pääsi. Kaikkiaan retkeilin kahdeksanatoista .eri päivänä, 
useimmiten aamusta iltaan saakka. Vaikka täten tulinkin kier
relleeksi metsissä enemmän kuin minään muuna joululomana, 
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näin kuitenkin mielestäni suhteellisesti vähän lintuja. Tämä lienee 
ainakin osittain johtunut raskaista, sumuisista ja pilvi sistä ilmoista, 
jolloin linnut eivät ole niin runsaasti liikkeellä kuin kirkkaina, 
aurinkoisina päivinä. 

Kuten jo mainitsin, koskettelen tässä vain metsissä asustavia 
lintuja. Variksen ja harakan olen jättänyt pois, sillä vaikka niitä 
tavataan metsissäkin, oleskelevat ne kuitenkin talvi sin enimmäk
seen asuntojen ympäristöillä. Näin muodoin tapasin seuraavat 
15 eri lintulajia: Hippiäinen (Regulus cristatus), pyrstötiainen 
(Aegithalus caudatus), talitiainen (Parus major), hömötiai.nen (Paras 
borealis), töyhtötiainen, Paras cristatus), puukiipijä (Certhia fami
liaris), käpylintu · (Loxia), punatulkku (Pyrrlzula rabicilla), vihreä
varpunen (Acanthis spinus), karppi (Corvus corax), närhi (Oarru
lus glandarius), palokärki (Dryocopus martius), isotikka (Dendro
copus major), metso (Tetrao urogallus) ja teeri (Tetrao tetrix). 
Seuraavassa esitän, kuinka monta kertaa kutakin lajia näin; siis 
parvissa oleskelevista ilmoittaa luku parvien, yksittäin oleskelevista 
yksilöjen lukumäärää. Vaikkeivät nämä luvut tietysti voikaan 
esittää mitään tarkkoja suhteita lajien run saudesta, antavat ne 
kuitenkin siitä edes jonkunmoisen käsityksen. . 

Hömötiainen oli valtavana enemmistönä; kokonaista 51 eri 
parvea olin merkinnyt muistiin. Sitten seuraavat järjestyksessä 
talitiainen ja isotikka, joista edellistä näin 18, jälkimmäistä 17 
kertaa. Sitten hippiäinen (1 1 kertaa), punatulkku (9 kertaa), närhi 
ja vihreävarpunen (5 kertaa), teeri (4 kertaa), puukiipijä ja karppi 
(3 kertaa), töyhtötiainen, käpylintu, palokärki fa metso (2 kertaa), 
sekä vihdoin pyrstötiainen (1 kerta). 

Hömötiainen oleskeli kaikkialla mänty- ja sekametsissä. Sitä
vastoin panin merkille, että kuusikoissa se ei viihdy, sillä esirn. 
5/I kuljin · monta tuntia yhteen menoon Nojanmaan takaisissa 
kuusimetsissä, enkä nähnyt siellä niitä ainoatakaan parvea. Tali
tiainen oli harvemmin keskellä metsää, useimmiten metsänlaiteilla 
talojen ja niittyjen lähistöillä. Isotikka enimmäkseen sekametsissä; 
hippiäinen havumetsissä, et~nkin kuusissa; punatulkku sekamet
sissä, usein lähellä maanpintaa pienissä katajapen saissa. Vihreä
varpusten sanotaan oleskelevan etupäässä kuusimetsissä, mutta 
minun tapaamistani 5 parvesta vain 1 oli kuusikossa, muut 4 
sekametsissä lepissä ja koivuissa. Närhi oli sekametsissä, mie
lellään myös koivikoissa, näkemistäni teeristä 1 sekametsässä, 3 
kuusikossa, puukiipijät sekametsissä, korpit havumetsissä, töyhtö
tiaiset kummallakin kerralla puhtaassa männikössä, vaikka linnun 
tyypillisimpinä asuinpaikkoina pidetään kuu sikkoja. Käpylinnut · 
kuusikossa, palokärki mäntymetsässä ja metso kosteassa seka
metsässä. Pyrstötiaisparvi oli metsänreunass(l Kyr.önr1iemellä. 
Kaikki edellisinä talvina tapaamani parvet olivat lepikoissa ja 
koivikoi ssa. 

Merkitsin kaikkiin havaintoihini myös kellonmäärät, milloin 
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kunkin linnun näin, mutta näillä on vähemmän merkitystä, koska 
en aina retkeillyt samoihin aikoihin päivästä. 

On ihmeellistä, etten tavannut muita tikkoja kuin isoatikkaa, 
sillä edellisenä talvena näin esim. valkoselkätikkaa monta kertaa. 
Eräs toverini näki kuitenkin viimeksimainitun joululoman aikana 
Ritalanmäellä. 

Ilmari Paasio. 

Mielenkiintoinen veto. Englantilainen ornitologi ja filmivalo
kuvaaja Edgar Chance on esittänyt seuraavan väitteen: ,käki 
(Cuculus canorus) munii munansa aina suorastaan munajohti
mesta isäntälinnun pesään tahi pesäaukolle vie mä t t ä sitä k o S· 
k aan no k a II aan pesään". Chance ilmoittaa lyövänsä kenen 
kanssa tahansa vetoa siitä, että tämä pitää paikkansa. Vedon 
suuruus voi olla aina . 500 engl. puntaa. Vetoaikaa on· kaksi 
vuotta; siihen mennessä on vedonlyöjän esitettävä vastaväitteensä 
tueksi sellaiset todisteet, s. o. filmikuva, josta palkintotuomarit 
voivat saada varmuuden. - Asia on otettu vakavalta kannalta 
koskapa kuuluisa seura ,Deutsche Ornithologische Gesellschaft" 
Berlinissä on ottanut välittääkseen vetoja. Meikäläistenkin sopisi 
yrittää.! 

E. W. S. 

Naaraspeipponeo joulua ja uuttavuotta viettämässä Savonlin
nassa. joulukuun 12 p. 1922 näin Savonlinnassa hauskan ja 
harvinaisen näyn: Peipponen istui keskellä Puistokadun lumista 
saarnia 150 pakkasessa. Omituista oli nähdä tuo kesän symbooli 
keskellä lumista luontoa ja kuulla sen korutonta q ui t, q ui t:iä 
pakkasen nipistellessä poskipäitä. Saarnista lensi se Yleisen Sai
raalan pihapuistikkoon, jossa sen tapasin vielä 17 p. jouluk. 

Koetin syöttää sille pellavansiemeniä, koskei sillä ollut muuta 
syötävää, kuin kylmiä, jäätyneitä silmuja. Lopulta löysi se han
gelle ripoittamani siemenet. Välillä näin sen lentävän Haapasal
men jäälle, jonka ,virransilmistä" se sammutti janonsa. 

Tuli sitten joululoma, jolloin en ollut tilaisuudessa ruokki
maan ,hoidokkiani". Kevätlukukauden alkaessa en sitä enää 
tavannut. Liekö paleltunut kuoliaaksi tai muuttanut · etelämmille 
ruokapaikoille. 

Mainitun sairaalan koneenkäyttäjän pojat olivat nähneet linnun 
vielä uudenvuoden päivinä oleskelevan sairaalan puistikossa. 

· Päiviö Kuusisto. 

Talvehtivia muuttolintuja. Forssan kauppalassa on kuluvana 
talvena harvinaisen ankarista pakkasista huolimatta oleskellut yksi
näinen kottarainen (Sturnus vulgaris). Samassa paikassa on 
pitkin talvea näkynyt koiraspeipponen (Fringilla . coelebs). 

Ilmari Hilden. 
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Talvehtivia peippo.sia. Helsingin hautausmaalla, Maarian ·sai
raalan lähettyvillä on talvikau sina oleillut 3 koiraspeipposta, jotka 
näyttävät hyvin tulleen toimeen kovina pakkaspäivinäkin. 

K- o H - n. 

Omituisen käenrieskan (Oagea minima) (kuva 1) löysin puutar
hasta Sortavalassa (Kymölä) 23. V. ~2. Käenrieskojen silmäänpis
tävä kasvukorkeus kiinnitti huomiotani siin ä määrin, että lähemmin 
tarkastettuani kimppua (11 kpl.), löysinkin joukosta kuvatun yks i
lön. Kukkia kantava päävana jakautuu kahteen vankkaan haaraan, 
joista vana a. päättyy 2:teen kukkaan, toisessa 6 kehälehteä, toi
sessa 7, ja kukat ovat kiinnittyneet yhdessä, ilman kkperiä, vanan lat
vaan. Vanassa b. ovat kkt. myös kaksittain, toisessa 6 kehä!., 
toisessa kokonai s ta 8 sekä kiinnittyneet vanaan erikoisilla kkpe
rillä. Kaikissa (myös muissa) on hedeluku säänn öllinen 6. Mer
killisyyttä lisää vielä se, että alin suojoslehti on kärjestään pitkälti 
kaksihaarainen. 

Käenrieskat kasvoivat lauta-aidan varjostamassa paikassa, 
johon ei auringonvalo · suoranai sesti lankea koko kesänä ja jossa 
maaperä siis pysyy tuoreena 
sekä on paksumultai sena· 
(ent. ulkosuojan pohja) erit
täin voimaperäi stä. Tässä 
lieneekin kyllin selvitystä 
tähän merkillisyyteen. 
Kasvin, joka on kokoelmas
sani, korkeus on 24 cm. il 
man sipulia ja juuria. 

Daniel]. Pesu. 

9 lehdykkäisen alsikeapi
lan ( Trifol.hybridum) (kuva2) 
olen löytänyt jo v. 1917 Sor
tavalan. pit. Karmalan kylästä 
maanvilj. A. Vähäsen kesan
topellosta. Samoilta seu
duilta löytyi useita neli- ja 
viisilehtisiäkin sekä yksi 6 lehtinen. Kaikki löydöt koskevat vain 
yllämainittua lajia, eikä ollenkaan esim. Tri/. pratense'a, spadiceum'ia 
ja agrarium'ia, joita laj eja kasvoi seudulla runsaammin kuin hybri
dum'ia. 

On otettava huomioon, ettei tässä ole missään tapauksessa 
2 lehteä yhtyneinä, johon luuloon voisi helposti tulla. Kukin 
lehdykkä eroittautuu vuorojärjestyksessä lehtivarresta, joskaan 
tämä ei kuvassa tule täysin selvästi näkyviin , lehdyköistä kun 
osa on puristettaessa jäänyt toi sten all e. 
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Lehtiä kantava varsi ei ole yhtään paksumpi kuin tavallisten 
3 lehtistenkään varret. 

Kansan keskuudessa täällä (samoin · lienee muuallakin) on 
hyvin tuttua nimi ,onnen apilas" tarkoittaen 4 lehtistä apilaan 
lehteä. Mutta jos 5 ja 6 lehtisetkin ovat jo harvinaisia, niin 
lienee otsikossa IT)ainittu jo uutuus, jota ei jokapäivä tielle 
sattune. 

Sortavala 15. 1. 23. 
Daniel f: Pesu. 

--- ···--
Kirjallisuutta. 

Friedrich Lissmann ja hänen taiteensa. 

Eine Sammlung seiner Werke. Mappe 1--6. Hansentischer Kunstverlag 
Hambur~ · 

Harvinainen ilmiö ihmisenä ja taiteilijana oli teoksen luoja, hampurilai
nen maalari Friedrich Lissmann. Tarkkasilmäisenä ja alaansa perehtyneenä 
hän kuvasi kankaalle näkemyksiänsä pienimpiä yksityisseikkoja myöten. Lin
tumaailma oli hänen erikoisalansa; sitä tahtoi hän ennen kaikkea nähdä va
paassa luonnossa, oppia tuntemaan asennot ja liikkeet, voidaksensa lemmik
kejään maalata niin luonteviksi kuin mahdollista. Ja miten hän tehtävässään 
onnistui, siitä ovat teoksen 72 taulua selvänä todisteena. Yksivärisinä pai
nojäljennöksinäkin on joka ainoa lehti oikea aarre, jota ei väsy tarkkaamaan. 
Silmää hivelevtä mahtanevat olla hänen alkuperäiset värilliset teoksensa ~ 

Rehtinä sotilaana lissmann kaatui Ypernin taistelussa 34 vuoden ikäisenä 
täyttäessään velvollisuuttaan isänmaansa puolustajana. Mutta jälkeensä hän 
jätti täysipainoisia taideteoksia semmoisen määrän, että ne kaikkina aikoina 
tulevat herättämään ihmettelyä ja ihastusta. 

L. syntyi v. 1880 Bremenissä, josta hän vanlu~mpinensa 13 vuotiaana 
muutti Hampuriin. Hilpeänä, suorapuheisena ja älykkäänä hän jo pienenä 
ihastutti seurapiirinsä. Hän piirusteli ahkeraan ensin vetureja ja laivoja pa
periliistakkeille vain . Sitten hän sai vihan, johon maalaili maisemia tapahtu
mineen. Kail<ki mikä maassa mateli tai muulla tavoin liikehti, hän piirsi luon
noskirjaansa. Koulusta päästyään hän joutui Karlsruhen taideakatemiaan, jossa 
jokaisen taiteilijaksi aikovan täytyy asteettain läpikäydä säädetyt alkeet. Mut
ta yksinäisinä hetkinä hän 1utki lintujen elintapoja, luurakennetta, lento
liikkeitä ja asentaja, vetäytyen pois jättiläiskaupungin hälinästä, ollakseen Juon· 
toa lähempänä. Seurapiirin ja ilot hän hylkäsi omistautuen kokonaan sille 
alalle, jonka hän jo pienestä alkaen huomasi omistaneensa. Mutta vaikkakin 
hän omat näkemyksensä aina asetti etualalle, piti hän erinomaisen tärkeänä 
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perehtyä muittenkin taiteeseen. Islannissa matkustaessaan ja kuljettaessaan 
mukanaan raskasta kameraa, jolla ,Kosmos" seura oli kehoittanut häntä luon
nossa kuvaamaan, huomasi hän tarkoituksenmukaisemmaksi tähystää eläimiä 
jostakin piilopaikasta hiekan väriseen pukuun puettuna ja piirustaa näkemyk
siään muistikirjaansa. Talvella hän makasi vaikeassa paidassansa kylmässä 
hangessa tai jäiden seassa tuntikaudet Eivät mitkään kieltäymykset tai vas- · 
toinkäymiset saaneet häntä lannistumaan. Satoja ja taas satoja kuvia syntyi 
paperille milloin linnun päästä milloin siivestä eri asennoissa. Kaikki linnun 
luurangotkin tuotiin kotiin ja preparoitiin muistin teroittamiseksi. 

Paitsi lintujen elämää hän alkoi tutkia kasvimaailmaakin voidakseen ku
vata len1pieläimiään oikeassa ympäristössään. Hän oppi vähitellen huomaa
maan luonnossa kaikkialla Valitsevan laldperäisyyden. Näin tuli hän itseänsä
kin kohtaan vaateliaammaksi, peläten tosiluontoa vääristelevänsä. 

Taiteensa innostamana hän Hampurissa allwi taiteilijauransa jo v. 1906. 
Hänen valoisa kotinsa oli taiteellisesti sisustettu: kukat somistivat ikkuna
pieliä, seinillä riippui kaikenlaisia koruja, silmää hivelivät omatekoiset huone
kalut islantilaisine kukka- ja eläinaiheineen, kokoelmakaapit, terrariot harvi
naisine kilpikonnineen ja sammakkolajeineen. ja Hlssä hän alituisesti työsken
teli kokoelmiensä keskellä. 

Kaikenlaiset taidesuunnat hänen huomioiansa herättivät, mutta itsenäisenä 
hän pysyi, omalle suunnalleen uskollisena. Hänta ehkä jotkut saattoivat pitää 
erakkona ja itsepäisenä uhmailijana, mutta kellä oli onni tuntea hänta lähempää, 
huomasi hänessä tosiystävän, avomie!isen ja auttavan. Eristäytyneenä muusta 
maailmasta, hän säästyi paljosta pahasta ja harmista, ja säilytti kirkkaissa 
silmissään lapsen suoran tahrattoman katseen ja nuorekkaan, hilpeän mielen. 

Lissmannin selvä ja totuuteen pyrkivä taide sai pian suosiota. Näytte
lyissä hänen taulunsa herättivät suurta huomiota, moni taiteenharrastaja sai 
niistä vaikutteita, moni innostui lintuja tutkimaan. Hän maalasi lokkeja hie
nosti värei levällä, hopeanhohtoisella pinnalla, sorsia järven kaislikossa, kak
lattavia hanhia, lenteleviä kuoveja kosteilla niityil lä auringon laskun aikaan 
tai rauhassa laiduntavia metsäkauriita. Myös kuvasi hän arkoina tähysteleviä 
ja lentoon kohoavia haikaroita, kurkia rahkasuolla, lenteleviä joutsenia, joiden 
puhtaanvalkea puku veden kaivoon kuvastuu, kotkia ja korppikotkia, meri
metsoja, ruokkeja, luonnonvaraisia, pitkäkarvaisia Islannin poneja ja jalo
piirteisiä kyhmyjoutsenia. Hänen taiteensa syvälliset aiheet ovat omiansa 
lähentämään ihmistä ja luontoa. Hänen taulujansa ostettiin kilvan, ja täten 
kertyneillä varoi lla teki hän tutkimusmatkoja ensin omassa maassa, sitten 
kaukaiseen Islantiin, monien lintujen paratiisiin. Siellä hän eli alkuperäisessä 
luonnontilassa kaukana kaikesta sivistyksestä jäkäläkankailla, rahkasoilla ja 
jäätiköillä. l(aruimmat ajat hän vietti islantilaisten yksinkertaisessa majassa. 
Ruol<avarastot olivat lopussa, kotoa ei tullut pitkiin aikoihin mitään. Noiden 
pitkien nälkäviikkojen herkkuja oli kuiva lampaanliha, jota kauan aikaa sai 
koputtaa kallioon, saadaksensa toukat lähtemään. Keväällä hän taas jätti 
asutut seudut ratsastaen kahdella hevosella kuukausiksi saaren sisäosiin, 
jossa pureva pakkanen, jäätävät sateet sekä sittemmin näännyttävä auringon
paiste ja hyttysparvet tekivät elämän kaikkea muuta kuin mukavaksi. 

Mutta mitäpä niislä! Valtavan suurenmoiset maisemat ja hiljainen yksi-
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naisyys haihduttivat kaikki vastoinkäymiset. Uudet näkemykset, harvinaiset 
linnut, tulivuoren keot ja monet muut ihmeet eivät ainoastaan herättäneet 
hänessä ihmettelyä, ne saivat hänet innolla työskentelemään. Yöt ja päivät 
hän työskenteli, sillä Pohjolan valoisat, auringoripaisteiset yöt tarjosivat pal
jon nähtävyyksiä. Keväinen väriloisto Islannissa on vallan hurmaava, eikä 
siihen silmä tahdo tottua, mutta vielä ihmeellisempi on illan kirkas, läpikuul
tava taivas, jota paksut öljyvärit eivät pysty jäljentämään. Viimein hän toki 
voitti kaikki vaikeudet hienon temperatekniikkansa avulla, saaden kuviinsa 
hopeanhohtoa ja läpikuultavuutta. 

Tulos Islannin matkasta on erinomaisen suuriarvoinen. Hänen teoksissaan 
ilmenee piirtäjän taituruutta. Tarkkuus ja huolellisuus lisäksi kohottavat tau-

. lujen arvoa, ja näin loihtii L. katsojain silmien eteen Islannin maisemat ihka 
elävinä. Maiseman laajuus hänen kuvissaosa antaa erinomaisen selvän käsi
tyksen kunkin lajin asu inpaikasta. Hän kuvaili ennen kaikkea elämää, eikä 
lintuja jäykissä asennoissaan, kasvullisuuden ympäröimänä. Asennot ovat 
ihka elävät, ja tämä seikka juuri herättää katsojassa ihailua. 

Kolme matkaa L. teki lslanfiin, ei suinkaan matkustamisen halusta, vaan 
terästääkseen muistiansa ja tarkastaakseen havaintojaan. Nämä matkat vai
kuttivat Lissmanniin kaikin puolin kehittävästi. Kun hän viimeisen kerran 
palasi epintomatkoiltaan runsainc piirroksineen, oli sota parhaillaan käynnissä. 
Tietoi sena velvollisuuksistansa maatansa kohtaan, ei hän säikähtänyt kutsua 
astua rintamaan minä hetkenä tt~hansa. Ainoa toivonsa oli vielä hetkisen 
saada sommitella aiheitaan ja viimeistellä teoksiansa. Ne muutamat kuukau
det, jotka hänelle vielä oli suotu odotuksen aikaa, kiirehti hän töitänsä en
tistä innokkaammin ikäänkuin aavistaen lähenevää loppua. 9 hänen parasta 
teostansa syntyi heinälmun 1914 ja maaliskuun 1915 välisenä aikana. Kym
menettä viimeistellessään hän sai . käskyn lähteä sotaan. Sydäntä särkevää on 
veljesmurha, olihan eläintenkin surmaaminen hänestä kauheata. Hart<tasti 
hän pyysi, ettei hänen koskaan tarvitsisi nähdä pistintaistelua, raainta surmaa
mi sta. Juoksuhaudoista hän usein kirjoitti kotiinsa kysellen muunmuassa 
miten hänen eläimensä jaksavat, joko perhoset kotel<'istansa kuoriutuvat. 
jokaisesta turhaan tapetusta olennosta oli hänen lapsensydä mensä suruissansa. 

Suureksi tappioksi koko sivistyneelle maailmalle kaatui Friedrich Ussmann, 
mutta hänen. maineensa ja tekonsa elävät kautta aikojen. 

K. E. Kiviriklw. 

--···--
Toimitukselle lähetettyä kirjallisuutta. 

Hjalmar Hjelt: Conspectus Florae Fennicae, Voi. VI. Dicotyledoneae. 
Pars V. Scrophulariaceae - Dipsacaceae. Tekijältä. 

Aika k a u s k i r j o j a: Finlands jakttidskrift 1- 3; Metsätaloudellinen 
aikakauskirja 2; Nuori Voima 4 - 6; Nuorten toveri 3; Puutarha 2- 3; Pyrkijä 
2- 3; Tapio 1- 3. 
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ILMESTYY kuute na vihkona, joista nelj ä jae taa n k evä tlukukaudella, kaksi syys lul<Uka ud e lla. 
Tilaukset ovat osoitettavat toimitussihteerille, ylioppilas A. 1. RAINIO'Ile, Oulunkylä. Vuosi
kerran tilaushinta on 20:- mk. Toimituksen osoite: HELSINJ<I, Nervanderinkatu 1 t. Puh. 42 412 

Kauran ja ohran nokisienistä ja niiden 
hävittämisestä. 

Yleisesti nähdään meillä kaura- ja ohraviljelmiä tarkastettaessa, 
että viljassa on nokea, s. o. tähkät tai röyhyt muuttuvat silloin, 
kun niiden pitäisi ruveta heilimöimään, kauttaaltaan mustaksi, noki
maiseksi pölyksi. Tällaiset »nokipäät» eli »tuhkapäät » ovat merk
kinä siitä, että viijoissa loisii erinäisiä nokisieniä, joiden elämän
tapoihin ja hävittämiseen, joka on suoritettava kylvöaikana, pyy
dämme saada kiinnittää maamiestemme huomion. 

Kevätviijoissa esiintyy meillä tuhoisimmin nokea k aura s s a. 
ja onpa sattunut tapauksia, jolloin kaura on täytynyt, ripse11e 
tulon jälkeen, niittää sen takia, että siinä on ollut liian runsaasti 
nokea. Kun ei ole harvinaista tavata kaurapelloissa jopa 20- 30 Ofo 
nokea, niin voimme arvioida kaurannoen aiheuttaman vahingon 
nykyhintojen mukaan meillä vuosittain nousevan moneen miljoo
naan markkaan. On sen vuoksi erinomaisen tärkeätä, että maan
viljelijät todenteolla ryhtyvät hävittämään kaurannoen viljelmistään. 

Kun kaurassa esiintyvät nokisienet ovat toisia lajeja kuin 
ohrassa loisivat, ei tarvitse pelätä, että kaurannoki saastuttaisi 
ohraa tahi päinvastoin. Kaurannoki on niin sidottu isäntäkasviin sa 
kauraan, ettei se voi muissa viljalajeissa lainkaan tulla toimeen. 
ja sama on ohrassa loisivien nokilajien laita, jotka voivat elää 
ainoastaan ohrassa. 

K aurassa esiintyy kaksi nokilajia: ta v a 11 i ne n kauran
n o k i (Ustilago avenae, kuva 1) ja kauran k ä t k ö noki (Usti
lago levis, kuva 2). Edellinen laji, joka on paljon tavallisempi 
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Kuva 1. 

1 
-1 

j 
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kuin jälkimmäinen, hävittää röy
hyt perinpohjaisesti, mutta kätkö
noki jättää tähkylöiden hopealle 
hohtavat kaleet peittämään mus
taksi nokimassaksi muuttuneet 
sisäosat. Käytännössä emme 
kuitenkaan tarvitse . laisinkaan 
huolehtia siitä, mikä laji kulloin
kin viljelmissä esiintyy, sillä mo
Ie'mmat kaurannoet, joilla on 
samallaiset elintavat, hävitetään 
yhtä varmasti alempana maini
tulla yksinkertaisella formaliini
pesulla. 

0 h r a s s a esiintyy kaksi 
elintavoiltaan jyrkästi toisistaan 
eroavaa lajia. Toinen näistä, 
jota kutsutaan ohran k ä t k ö
n o e k s i (Ustilago hordei, kuva 
3), muuttaa tähkän kiinteäksi 
nokimassaksi. Kun nokitähkää 
hieroo sormien välissä, jää se 
melkein eheäksi. Vasta puitaes
sa se murskautuu, päästäen sie
nen itiöt vapautumaan. Kun 
tämä laji, joka esiintyy ohrassa 
hyvin tavallisena, on elämän
tavoiltaan samanlainen kun mo
lemmat kaurannoet, hävitetään 
se myös tavallisella formaliini
pesulla. 

.. Toinen ohrassa esiintyvä 
laji, 1 en t o n o k i (Ustilago 
nuda, kuva 4), muuttaa tähkän 
hienoksi, tuulessa pölyäväksi 
noeksi, . josta Ieikkuuaikana ei 

Kuva 2. 

enää ole mitään jäljellä. Tätä lajia ei voida sen! omituisen elin
tavan takia formaliinillä hävittää, mutta kun tällä lajilla on pie
nempi taloudellinen merkitys, emme s n verraten monimutkaista 
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Kuva 3. 

hävityskeinoa tässä 
yhteydessä selosta. 
Samasta syystä em
me myöskään tässä 
esitä toimenpiteitä 
vehnän Ie n t o
nokea . (Ustilago 
tritici, kuva 4) vas
taan. 

Molemmat kau
rannoet ja ohran
kätkönoki saastut
tavat isäntäkasve
jaan silloin, kun 
nämä ovat muuta
man päivän van
hoja ituja. Ja vaa
rallisia ovat ainoas
taan ne noki-itiöt, 
jotka itse siemen
viljan keralla 
ovat peltoon 
j o u t u n e e t, eli 
siis toisin sanoen 
ne itiöt, jotka ovat 
joko jyväkuorien 

ulko- tahi sisä-pin
noilla. Ne noki
itiöt, jotka edellise
nä kesänä ovat pel
toon varisseet tahi 
sinne mahdollisesti 
lannan keralla tul-

leet, tuhoutuvat 
maassa siksi no
peasti, ettei niillä ole 
meikäläisissä olois
sa minkäänlaista 
merkitystä. Kaikki 
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hävityskeinot kohdis
tuvat täten yksin
omaHain niitä noki
itiöitä vastaan, jotka 
ovat joko kasvukau
tena tahi viljaa pui
taessa tarttuneet . jy
viin. Ta p p a m a II a 
nämä itiöt, 
saamme sen-
vuoksi noesta 
täysin vapaita 
k aura- ja o h r a-

. v i I j e I m i ä. 
Lukemattomista 

sekä meillä että muu
alla suoritetuista ko
keista on käynyt täy
sin selville, että niin 
sanotulla f o r m a Ii i
n i pesu II a voidaan 
tyystin tappaa kaikki 
sekä kauran että oh
ran jyviin tarttuneet 
noki-itiöt.~ ja kun 
tämä hävityskeino 
kaikeksi onneksi on 
sekä peri n h a 1 p a 
e t t ä y k s i n k e r t a i
n en, tahdomme sitä 
mitä lämpimimmin 
suosittaa kaikille kau
ran ja ohran viljeli
jöille. 

Pesuja varten tar Kuva 4. 

vitaan kaikista apteekeista ja rohdoskaupoista saatavaa ainetta, jonka 
nimi on f o r m a 1 i i n i. Tässä on vaikuttavana aineena eräs myrkyl
linen kaasu, formaldehydi, jota väkevimmässä formaliini ssa on 40Dfo. 
Ja tällaista väkevintä formaliinia on ostettaessa aina vaadittava. 
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Meillä suoritettujen kokeiden 
. mukaan tappaa sellainen pesuliuos, 
jossa on 1 osa 40 Dfo :sta formaliinia 
300 osaa vettä kohti täydelleen kaikki 
kauran ja ohran siemenessä. olevat 
noki-itiöt, nekin, jotka ovat joutuneet 
jyvänkuorien sisäpuolelle. 

Soveliain aika kauran ja ohran 
pesuun on keväisin vähää ennen 
k y 1 v öä ja voidaan se paraiten toi
mittaa jossakin puhtaaksi laastussa 
suojassa kuten riihessä, luuvassa tai 
ladossa. 

Pesuliuos valmistetaan jossakin 
sopivan suuruisessa astiassa. Ensin 
pannaan astiaan 300 kauhallista tai 
kupillista vettä ja sitten sekoitetaan 
siihen 1 kauhallinen tai kupillinen 
formaliinia. Liuos on valmistettava 
juuri ennen käyttöä, sillä seistessään 
kauan avonaisessa astiassa se vähi
tellen laimenee, kadottaen tehoisuu
tensa. 

Jos pestävää siementä on vain 
pieni määrä, voidaan peseminen toi
mittaa seuraavalla tavalla: 

Astiaan, saaviin tai tiinuun, jossa 
on yllä esitetyllä tavalla valmistettua 
pesuliuosta, kaadetaan viljaa sen ver
ran, että liuos ylettyy kymmenkunnan 
senttiä tämän yläpuolelle. Jyvien an-

Kuva s. netaan olla liuoksessa 20 minuuttia 
ja tällävälin sekoitellaan niitä tuon

tuostakin. Kahdenkymmenen minuutin kuluttua kaadetaan 
liuos johonkin toiseen astiaan ja jyvät levitetään kuivu
maan. Samassa liuoksessa voidaan pestä useampia viljaeriä 
peräkkäin. 

jos suurempia viljamääriä on puhdistettavana, voidaan pesu 
toimittaa yksinkertaisimmin seuraavalla tavalla: 
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Jyvät kaadetaan kasaan lattialle. Kasaan ruiskutetaan ruisku
kannuHa ylläesitetyllä tavalla valmistettua formaliiniliuosta. Ruisku
tuksen aikana kääntää toinen henkilö kokoa lapiolla, niin että 
kaikki jyvät tulevat formaliiniliuoksen kanssa kosketukseen . . Kun 
koko on kauttaaltaan kastunut, peitetään se säkeillä tai muilla 
peitteillä ja annetaan olla peitettynä 6 tuntia, jonka jälkeen vilja 
levitetään ohuena kerroksena kuivumaan. 

Tavalla tai toisella pestyä viljaa ei luonnollisestikaan saa säi
lyttää vanhoissa nokisissa säkeissä, vaan ovat nämäkin viljan 
keralla pestävät formaliiniliuoksella tai kuumalla vedellä. Parasta 
on käyttää formaliiniliuokseen kastettuja säkkejä, jotka ovat olleet 
formaliiniliuoksella ruiskutetun jyväkasan peitteinä. 

Kun formaliinipesu tappaa sellaiset jyvät, joihin puimistilai
suudessa on syntynyt haavoja, täytyy yllämainitulla tavalla pestyä 
siementä kylvää vähän tiheämpään kuin pesemätöntä. 

Myrkyllisyydestään huolimatta on pesuvesi työn suorittajalle 
vaaratonta, mutta varoa täytyy kuitenkin, ettei pesuvesi pääse 
roiskumaan silmiin, sillä se voi silloin helposti aiheuttaa tuleh
dusta silmänkalvoihin. Kaupasta ostettua formaliinia täytyy luon
nollisestikin pidellä varovaisesti. 

Kun formalinia on vapaasti saatavissa kaikista maan aptee
keista ja kaikista paremmin varustetuista rohdoskaupoista kuin 
myöskin Hankkijalta, Laborilta ja Agrokselta, joiden haarakont
torit ottavat vastaan tilauksia ja kun se maksaa vain noin 22- 25 
markkaa litraa eli kiloa kohti ja kun pesun suorittaminen on 
perin yksinkertainen ja varsin vähän työtä vaativa, uskallamme 
toivoa, että jokainen valistunut ja omaa etuansa ajatteleva maan
viljeliä, jonka pelloissa edellisinä kesina on esiintynyt vaikkapa 
vain vahänkin nokea, tästä lähtien kylvää ainoastaan se II a i s ta 
s i e m e n v i 1 j a a, . j o t a f o r m a 1 i i n i p e s u II a o n p u h d i s t et t u 
n 0 k-i-iti ö i s t ä. 

jos formaliinilla pesty viljaerä ei syystä tahi toisesta koko
naan käytettäisi siemeneksi, voidaan jäljelle jäänyttä määrää käyt
tää ravinnoksi samalla tavalla kuin pesematöntäkin, sillä forma
liinin myrkyllistä ainetta, joka on haihtuvaa kaasua, ei luonnolli
sestikaan ole enää pienimmässäkään määrässä jäljellä kuivuneissa 
jyvissä. 

Nokisienien h ä v i t t ä m iso h j ei ta ja mahdollisesti haluttuja 
lisätietoja v.oidaan saada kääntymällä koelaitoksen puoleen. Koe-
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laitoksella kävijöille näytetään, jos niin_ haluavat, päivittäin k:lo 
2- 5 toukokuun 15 päivään asti, miten kaurannoen hävittäminen 
käytännössä tapahtuu. 

Voidaksemme seurata formaliinipesujen vaikutusta käytän
nössä, tulemme mahdollisuuden mukaan keräämään niitä koske
via tietoja eri osista maata. ja sen vuoksi olemme erittäin kiitol
liset kaikista ilmoituksista, jotka koskevat viljanpesuja, sekä itse 
peseruismenetelmää että saavutettuja tuloksia. Näitä tietoja lähe
tettäköön osoittella 

Suomen maanviljelys-taloudellisen Koelaitoksen 
Kasvitautien Osasto (Tikkurila). 

--···--
Turun Suomalaisen Yliopiston kasvikokoelmat 

v:n 1923 alussa. 

1(. Linkola. 

Senjohdosta että Turun Suomalaiseen Yliopistoon oli jo 
alunpitäen ajateltu perustettavaksi luonnontieteellinen tiedekunta, 
oltiin jo kotvan aikaa ennen Yliopiston avaamista toimessa luon
nontieteellisten kokoelmien saamiseksi uuteen korkeakouluun. 
Niinhyvin eläin- kuin kasvitieteellisiä kokoelmia hankittiin Turun 
Suomalaisen Yliopistoseuran haltuun. Maalisk. 15 ·p:nä 1919 
tehdyllä kauppakirjalla tuli toht. E. A. Vainion suuri ja arvokas, 
ensi sijassa jäkäiiä sisältävä kasvikokoelma Yliopis.toseuran omaksi. 
Kevättalvella 1920 eräs tuntematon kansalainen lahjoitti 3000 mk 
jaettavaksi Vanamo-seuran välityksellä eläin- ja kasvikokoelmien 
keräilemiseen tekeillä olevalle yliopistolle; ja huhtik. 30 p:nä sa
mana vuonna Turun Suomalainen Yliopistoseura puolestaan 
määräsi samalla tapaa ja samassa tarkoituksessa jaettavaksi 10,000 
mk. Näistä summista Vanamo-seura jakoi kasvitieteellisinä apu
rahoina keväällä 1920 3,650 mk 8 henkilölle (M. Hagfors, M. j. 
Kotilainen, 0. Kyyhkynen, E. Kärki, 0. Porkka, A. A. Pynnönen, 
A. J. Rainio ja V. Räsänen) ja jäljelle jääneistä rahoista vielä ke-
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väällä 1921 3,500 mk 5 keräilijälle (J. Hiden, M. j, Kotilainen, 
0. Kyyhkynen, H. Roivainen ja V. Räsänen). Täten oli kasvi
tieteellisten kokoelmien keräystyö eri osissa maata saatu nopeasti 
käyntiin. 

Näistä toimenpiteistä on lähinnä kiittäminen prof. j. 1. Li
r on innokasta harrastusta kasvikokoelmien aikaansaamiseksi 
Turun Yliopistoon, kokoelmien, joiden luomista hän v. 1920 te
hosti kirjoituksessa ,Kokoelmien keräämisestä Turun Suomalai
selle Yliopistolle" (Turun Suomalaisen Yliopistoseuran Vuosikirja 
1920, siv. 52- 65). Niinpä olikin, kun kasvitieteen opettajatuoli 
lopullisesti päätettiin Yliopistoon perustaa ja sen ensimäiseksi 
haltijaksi toukok. 21 p:nä 1921 kutsuttiin prof. j. 1. Liro, Turun 
Suomalaisen Yliopiston kasvitieteellistä museota varten koossa 
jo sangen huomattava aineisto, semminkin kun metsänhoit. K. j. 
Ehnbergin perillisten jalomielinen testamenttilahjoitus jouluk. 19 
p:nä 1920 oli siirtänyt Yliopistoseuran haltuun lahjoittajien veli
vainajan metsänhoit. Ehnbergin suurella huolella ja rakkaudella 
keräämän kasvikokoelman, joka sisältää lähes 9,000 arkkia putkilo
kasveja. 

Kasvitieteen professorinviran hoitajaksi tultuaan. toimi prof. 
Liro edelleen innolla kasvikokoelmien kartuttamiseksi. Pienempiä 
lahjoja tuli eri tahoilta ja tulipa eräs suurempikin. Kokouksessaan 
lokak. 15 p:nä 1921 Vanamo-seura lahjoitti kaikki siihen asti 
seuralle kertyneet kasvikokoelmat Turun Suomalaiselle Yliopistolle. 
Näissä kokoelmissa, jotka käsittävät 6,000- 7,000 kasvinäytettä ja 
jotka yleensä oli annettu seuran haltuun uutta yliopistoa ajatel
len, muodostivat pääosan kalastusneuvos P. Brofeldtin ja dos. 
0. Ekmanin seuralle lahjoittamat melko suuret kokoelmat. Pie
nempiä ostojakin on v:n 1922 kuluessa Yliopiston kokoelmia 
varten tehty. Niinpä ostettiin opettaja j. Pekkariselta Kuopiosta 
hyvin huoleJiisesti laadittu Hieracium-kokoelma ja asemapäällikkö 
0. Branderilta fredriksbergistä n. 3,000-arkkinen putkilokasvi
kokoelma; puolittain lahjana saatiin prof. V. F. Brotherukselta 
2,000 näytettä sisältävä, erinomaisen kauniissa museoasussa oleva 
kokoelma eurooppalaisia lehtisammalia. 

Syksyn 1922 kuluessa hankittiin kolmen lahjana tulleen kasvi
kaapin lisäksi 9 uutta suurikokoista kaappia. ja kuluvan vuoden 
tammikuu·n lopussa pantiin kokoelmien järjestämistyö alulle. 



82 Turun Suomalaisen Yliopiston kasvikokoelmat v:n 1923 alussa. 

Tämä työ on nyt edistynyt siksi pitkälle, että on mahdollista osa
puilleen sanoa, minkä verran eri laisia kasvinäytteitä Yliopiston kas
vitieteellinen museo keskellä ensimäistä toimintavuottaan omistaa. 

Kun epäilemättä sangen monet maamme luonnontieteilijöistä 
mielenkiinnolla seuraavat uuden kasvimuseomme alkuvaiheita ja 
varttumista, pyydän tässä antaa lyhyet ennakkotiedot kokoelmista, 
jotka vuosien 1922 ja 1923 vaihteessa olivat kasvimuseon huos
tassa. Tarkkoja numerotietoja ei vielä ole mahdollista kaikesta 
esittää; ne voitaneen antaa joskus vastaisuudessa. 

1. Putkilokasvit. 
Suomalainen putkilokasvilwlwelma sisältää täysin etiketeerat

tuja ja jo järjestettyjä näytteitä kaikkiaan n. 9,300 kpl. Näistä on 
2,700 peräisin K. J. Ehnbergin kokoelmasta (Ehnbergin omat ke
räykset, joita lienee noin 2/3, ovat kerätyt etupäässä Muolasta, 
Soanlahdelta, Mikkelistä ja Kemin seudulta); kalastusneuvos P. 
Brofeldtin lahjoittamia on 1,200 (etenkin Kerimäeltä, Tvärminnestä, 
Kangasalta ja Ahvenanmaalta), opett. 0. Kyyhkysen 968 (Kuo
piosta, Maaningalta, Paltamosta, Kajaanista y. m. Sb:ssa ja Ok:ssa), 
asemapääll. 0. Branderin 900, dos. 0. Ekmanin 630 (etupäässä 
Rantasalmelta ja Sortavalasta), opett. j. Pekkarisen 482 (Hiera
ciumeja etupäässä Sb:sta), yliopp. 0. Porkan 358 (Antreasta), 
opettajatar Anni Leinosen 318 (Kuopiosta; 0. Kyyhkysen kautta), 
prof. 1. Leiviskän 285 (pääasiallisesti Oulun seuduilta ja Al:sta), 
yliopp. 1. Hidenin 264 (etup. Sakkolasta), allekirjoittaneen 228, 
yliopp. H. Roivaisen 194 (etup. Luttojoen varsilta Petsamon alueella) 
leht. A. A. Parvelan 182 (Oulaisista), maist. A. A. Pynnösen 135 
(Konnevedeltä ja Jyväskylästä), maist. V. Räsäsen 110 (etupäässä 
Petsamosta), yliopp. Ilma Räsäsen 90 (etup. KuopiOsta ja Al:sta), 
yliopp. ~\. Hagforsin 80 (Myrskylästä), maist. M. j. Kotilaisen 73 
(Kilpisjärven seuduilta), prof. j. Sahlbergin 50 ja Katri Linkolan 30 
(Kuopiosta); sitäpaitsi erinäisiä pienia eriä useammilta eri henki
löiltä. Pääosa näistä kasvinäytteistä on sangen huolellisesti, 
osittain hyvinkin hyvästi talletettu (Ehnbergin, Kyyhkysen, Pek
karisen, Leinosen, Leiviskän, Hidenin, Ilma Räsäsen). 

Kotimaiseen putkilokasvikokoelmaan liittyviä, joskin eri llisinä 
kokoelmina säilytettyjä ovat museossa prof. }. Sahlbergin etu
päässä koulu- ja ylioppilasaikoinaan kokoama, vanhanaikaisen 
pieninäytteinen, mutta rikaslajineo kasvikokoelma, joka käsittää 
730 kappaletta, sekä suurmiehemme Elias Lönnrotin kasvilwkoelma, 
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jonka Kajaanin kaupunginvaltuusto lahjoitti. Tämä kokoelma, 
jonka pääarvo on kerääjän henkilöllisyydestä johtuva, mutta jolta 
ei puutu tieteellistäkään arvoa, sisältää kokonaista 900 näytettä, 
jotka Lönnrot vv. 1856- 60 näyttää koonneen Sammatista, Karja
lohjalta, Lohjalta, .Vestanfjärdistä ja Sääksmäeltä. Valitettavasti 
vain osa kasveista on alkuperäisillä Lönnrotin aikuisilla papereilla; 
pääosa. on, kasvien ollessa koulukokoelmana Kajaanissa, vaihdettu 
suurempiin nykyaikaisiin kasvistopapereihin, jos kohta alkuperäi
set pienet, ruotsinkieliset etiketit onneksi on säilytetty. 

Museon putkilokasvikoko.elmaan kuuluu edellisten lisäksi 
kenties n. 700 arkillista kasveja, joiden etiketit on uusittava, ennen
kuin nämä kasvit litetään pääkokoelmaan. Kerääjiä ovat 1. Lei
viskä, 0. Ekman, j. Sahlberg, U. Saalas, Arth. Wahlberg y. m. 

Viljelyskasvikokoelma. Erityisenä kokoelmana on aikomus 
säilyttää viljelyskasvinäytteet, joita varsinkin K. j. Ehnbergin ko
koelma sisältää runsaasti aina ruukkukasveja myöten. Ehnbergin 
kokoelmassa näitä näytteitä lienee arviolta yli 1,500; P. Brofeld
tin keräämiä (suureksi osaksi Helsingin kasvitieteellisestä puu· 
tarhasta) on parisen sataa, 0. Ekmanin 75, 0. Branderin 65 j. n. e. 
Kesällä 1922 kokosi ja talletti museon amanuenssi rva Suoma 
Valle melkoisen kokoelman turkulaisia koristekasveja, jotka en
nenpitkää liitetään viljelyskasvikokoelmaan. 

Ulkomaisessa putkilokasvikokoelmassa on pääosana K. j. Ehn
bergin kasvit, arviolta 4,000 arkkia, ollen nämä etupäässä euroop
palaisia ja pohjoisamerikkalaisia, mutta melkoiseksi osaksi myös 
peräisin Siperiasta, jossa Ehnberg itse kahdesti kävi keräilymat
koilla. 0. Branderin ulkomaalaisia kasveja, suureksi osaksi 
Sveitsistä, Ranskasta ja Algeriasta kerättyjä, on 2, 170, Kööpen
haminan yliopiston kasvimuseon 1922 lahjoittamia islantilaisia ja 
grönlantilaisia kasveja 201 ja toht. j. Oröntvedin (Kööpenhami
nasta) lahjoittamia tanskalaisia 102; lisäksi on pieni määrä, ken
ties 50, muilta saatuja. 

Sitäpaitsi on määräämätöntä ja osittain kunnollisia etikettejä 
vailla olevaa ainesta. Yliopp. V. Pekkolan sudanilaisia kasveja 
on n. 300 näytettä, toht. S. Pälsin ·kasveja Anadyrjoelta Siperiasta 
60, prof. j. Sahlbergin kasveja Norjasta, Palestinasta, Corfusta 
y. m. kenties n. 250, toht. U. Saalaksen Turkestanista, Corfusta 
y. m. ja maist. 1. Linkolan Tanskasta muutamia kymmeniä, aivan 
pieniä eriä mainitsematta. 



S4 Turun $uomalaz'sen Yliopiston kasvikokoelmat v:n 1~23 alussa. 

2. A 1 e m m a t k r y p-t o g a m i t. (Näitä koskevat luku-
määrä-tiedot ovat osittain hyvin summittaisia; osaksi lukumäärät 
kokoelmain lopullisessa järjestämisessä jonkun verran alenevat.) 

Sammalkokoelman arvok~aimpana osana on prof. V. f. 
Brotherukselta saatu lehtisammalkokoelma, joka sisältää 2,000 
näytettä osaksi Suomesta osaksi muualta Euroopasta ja joka ai
nakin toistaiseksi säilytetään erillään muista. Muita sammal
keräyksiä on saatu: maist. M. j. Kotilaiselta 355 näytettä, kalastus
neuvos P. Brofeldtilta 320, leht. A. R. Ruoraselta n. 250, asema
päällikkö 0. Branderin kokoelmasta 150, yliopp. H. Roivaiselta 
130, dos. 0. Ekmanilta 120, yliopp. 1. Hideniltä 77 ja yliopp. 0. 
Parkalta 40, kaikki nämä kotimaasta kerättyjä. Sitäpaitsi on mu
seon omina lopullista etiketerausta odottavia näytteitä: prof. J. 
Sahlbergin eri osista luonnontieteellistä Suomea sekä Norjasta 
keräämiä sammalia useampia satoja ja opett. Arth. Wahlbergin 
keräämiä n. 200, pieniä eriä mainitsematta. 

jäkäläkokoelman muodostavat näytteet, jotka ovat peräisin 
seuraavilta keräilijöiltä: maist. V. Räsäseltä 536 näytettä (arvokas 
kokoelma eri osista maata Petsamoa myöten), kalastusneuvos P. 
Brofeldtilta 450, metsänhoit. K. j. Ehnbergiltä 330, dos. 0. Ek
manilta 150,· yliopp. 1. Hideniltä 63 ja leht. A. R. Ruoraselta 30. 
Museokuntoon laatimista odottamassa on opett. Arth. Wahl
bergin sangen arvokas, monta sataa näytettä sisältävä kokoelma 
etupäässä ahvenanmaalaisia jäkäliä, jotka toht. E. Vainio aikoo 
määrätä. 

Sieni- ja leväkokoelmat ovat toistaiseksi aivan vähäiset) sisäl
täen vain satunnaisesti museoon joutuneita näytteitä. 

3. ,H e r b a r i u m V a i n i o." 
Tämä suuri ja arvokas kokoelma ansaitsee aivan erityisen 

kirjoituksensa Luonnon Ystävän palstoilla. Mutta jo tässä yh
teydessä annettakoon siitä lyhyet ylimalkaistiedot. 

Suurimpana ja samalla verrattomasti arvokkaimpana osana 
ovat toht. E. Vainion kasvikokoelmassa jäkälänäytteet Kokoel
man oston tapahtuessa v. 1919 arvioitiin näitä olevan n. 22,000 
kpl. SittemQlin on niitä kertynyt lisää n. 4,500, niistä viime ke
sänä 700 kpl. ,Turun )äkäliä", jotka muodostavat oman . ryh
mänsä. Puheena _ olevalla jäkäläkokoelmalla on luonnollisesti ai
van erikoinen tieteellinen arvo senjohdosta, että kaikki näytteet 
ovat toht. Vainion, kuulun jäkäläin-erikoistuntijamme määräämät, 
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samaten kuin erityisesti senvuoksi, että se sisältää tyyppikappa
leet yli 2,000:sta toht. Vainion selittämästä uudesta jäkälälajista. 

Paitsi jäkäliä, jotka pysyvästi tullaan säilyttämään erillisenä 
kokoelmana, sisältää ,Herbarium Vainio" suuren määrän muitakin 
kasveja, jotka aikaa myöten liiteHäneen muihin yleisiin kokoel
miin. Kotimaisia sammalia on melkoinen keräelmä eikä sieniä
kään aivan vähän. Potkilokasveja on suurenlainen, mutta epä
tyydyttävässä kunnossa oleva kotimainen kokoelma. Paljoa run
saammat ja yleensä paremmin talletetut ovat toht. Vainion ulko
mailta kokoomat putkilokasvit, joita on Siperiasta, Unkarista, 
Sveitsistä ja kaikkein enimmän Brasiliasta. Potkilokasvien arkki
luku kohonnee kaiken kaikkiansa 7,000:n korville. 

4. 0 p i n t o k o k o e 1 m a t. 
Paitsi tieteellistä tarkoitusta varten on laadittu kasvikokoel

mia myös opiskelijain tarpeiksi. Etupäässä koululaisherbarioista, 
joita on saatu lahjaksi, on tehty suomalaisia potkilokasveja sisäl-

. tävät opinto- ja tenttikokoelmat. Sammalkokoelman perusta on 
saatu K. j. Ehnbergin sammali sta. jäkälistä laati maist. v: Räsä
nen kesällä 1922 suurehkon opintokokoelman. Apteekkari, maist. 
S. Siintola taas on pannut kuntoon lahjoittamansa, sangen täy
dellisen ja kauniin rohdosnäyte-kokoelman. Erinäisiä troopil
listen kasvien hedelmiä t. m. s. on alkuna ,ihmeellisyyksien" ko
koelmaan. 

Kaikki edellä mainitut Yliopiston kokoelmat säilytetään yli
opistotalon, entisen Phoenix-hotellin, ylimmässä kerroksessa, sen 
Aurakadun puoleisella sivustall a. Kokoelmien hallussa on täällä 
6 pientä huonetta, Phoenixin entisiä matkustajainhuoneita. Mu
seohuoneet ovat kylläkin pienet ja painostavan matalat, mutta 
kuivatut kasvit niissä_ luonnolli sesti säilyvät täysin yhtä hyvin 
kuin upeissa saleissa. 

jo ne kokoelmat, jotka tällä haavaa ovat kasvitieteellisen 
museon hallussa, vaativat paljon työtä, ennenkuin ne tulevat 
tavanmukaiseen museokuntoon. Toht. E. Vainio työskentelee 
lakkaamatta oman kokoelmansa määräys- ja muussa tutkimistyössä 
taikka keräelmiään järjestellen. Museon yleisenä amanuenssina 
toimii fiL kand. rva Suoma V a II e. Järjestämistyössä ovat 
paitsi · allekirjoittanutta avustaneet pienemmässä määrin myös yli
oppilaat 0 s m o H. Porkka ja Lauri Kari. 

* * * 
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Monelle arvoisista lukijoi5ta yllä esitetty selonteko jo sellai
senaan lienee kehoituksena turkulaisten kasvikokoelmien kartut
tamiseen. Mutta sallittaneen antaa tuo kehoitus suoranaisestikin, 

• liittäen siihen lyhyitä ohjeita siitä, minkälaisia lisiä kasvimuseo 
kaipaa. 

Katsoen siihen, että kaikelle kasvisystemaattiselle ja sitä lä
hellä olevalle kasvistolliselle tutkimukselle on erinomaisen tärkeää, 
että museoihin on koottuna kustakin kasvilajista mahdollisimman 
paljon näytteitä la.jin levenemisalueen eri osista ja edelleen kat
soen siihen, että meikäläisissä oloissa kotimaan kasveja koske
valla systemaattisella ja kasvistollisella tutkimuksella on ollut ja 
on oleva kasvitieteessämme hyvin merkitsevä osa, ottaa Turun · 
Suomalaisen Yliopiston kasvitieteellinen museo kiitollisesti vas
taan n ä y t t e i t ä kai k i s t a k o t i m a i s i s t a k a s v e i s t a, 
s e k ä s i e m e n k a s v e i s t a e t t ä s a 1 a s i i t t i ö i s t ä, y h t ä 
hyvin yleisistä kuin harvinaisistakin lajeista ja 
samojakin lajeja vaikkapa maamme jokaisesta 
kylästä. Käyttääkseni prof. Liron sanoja hänen varhemmin 
mainitussa kirjoituksessaan ,voidaan tuskin kerätä mitään sellaista, 
joka ei yliopiston kokoelmiin kelpaisi". Kelpaamisen ehtona on 
luonnollisesti kuitenkin se, että kasvit on huolellisesti, siististi ja 
runsaina tai runsaanpuoleisina näytteinä talletettu ja täydellisillä 
löytöpaikkaa (ei ainoastaan pitäjä vaan •myöskin kylä, talo t. m. s. 
mainittava) ja -aikaa koskevilla tiedoilla ja löytäjän nimellä varus
tettu. Eikä ainoastaan luonnonkasveista vaan viljellyistäkin ovat 
kauniisti talletetut näytteet tervetulleita. Ulkomaalaisia kasvi
näytteitä tietenkin myös otetaan vastaan nrielihyvällä. 

Kaikkiin putkilokasveihin nähden pyydän erityisesti painostaa 
sitä seikkaa, e t t ei m u s e o o n a i j o t t u j a n ä y t t e i t ä p i d ä 
kiinnittää paperi II e. Tämä siitä syystä, että museo käyt
tää omaa kokoelmapaperiaan, jonka koko ja muu laatu poikkeaa 
useimpien yksityiskeräilijäin käyttämästä. Museolle voi kasvi
näytteet kernaasti lähettää makulatuuri- tai sanomalehtipapereissa, 
mieluimmin puoliarkeille asetettuina. Näiltä siirretään kasvit sit
temmin paremmille kasvipapereille. 

Koululaisten keräämiin näytteisiin kasvitieteelliset museot ko
kemuksiensa johdosta pakostakin suhtautuvat enemmän tai vä
hemmän pidättyvästi. Silti otetaan museoon niitäkin lahjoina 
vastaan, jos opettaja merkinnällään takaa näytteet sieltä otetuiksi, 
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mistä kasvietiketti ne mainitsee. Mutta ilmankin tuollaisia takei ta 
otetaan k o k o nai s i a k o u 1 u 1 a i s- t. m. s. koko e lm i a kii
tollises ti vastaan, niitä kun voidaan käyttää opinto- tai demonstra
tiokokoelmien täydentämiseen ja uu simiseen, näiden paljosta käy
töstä vähitellen ,kuluessa". 

Turun Suomalaisen Yliopiston kasvitieteellisen museon ja 
laitoksen työohjelmaan kuuluu mon en laisten muidenkin kuin 
tavanmukaisten museoherbarioiden aikaansaaminen. Näitä varten 
tarvitaan näytteitä, jotka esittävät esim. kasvien o r g a n ·o g r a
f i s i a s u h teit a (kuten esim. erilaisia juurakkotyyppejä prässät
tyinä tai säilytysnesteessä), kasvien e p ä m u o d o s t u m i a, eri 
kasvilajien eri kehitysasteita, kuten taimi-, h e d e 1m ö i m i S· j a 
ta 1 v ehti m i sas teit a, edelleen näytteitä h arv inai sen 
pienistä tai oudon su uri s t a kasviyksilöistä tai 
ka s vi no s i s ta, vieläpä aineksia mahdollisimman täydellistä 
siemenkoko e 1m a a k i n varten. Sanomattakin on selvää, että 
erilaiset ,i h m e e II i s yy d et" ovat tervetu lleita säilytettäviksi 
yleisön nähtävyytenä ja tutkijain tarpeeksi. V a 1 o kuvia niin
hyvin merkilli sistä kuin . tavallisistakin kasveista, kasviyhdyskun
nista y. m. s. pyydetäan kaikilta valokuvauksen harrastaji lta tark
koine kuvaa koskevine tiedonantoineen. 

Kaikki 1 ä h e t y s k u 1 u t korv aa kasvitietee II i ne n m u
s e o haluttaessa kernaasti, sopimuksen mukaan mahdolli sesti mui
takin kuluja. Kokoelmaetik e tt e jä lä h e t e tään maksutta 
pyydettäessä. 

Kaksikymmentätuhatta suomalaista lahjoittajaa on äskettä in 
pystyttänyt uuden suomalaisen tieteenahjon, Turun Suomalaisen 
Yliopiston. Perustakoot suomalaiset kasvienystävät tälle sivistys
laitokselle kasvikokoelmat, jotka vastaavat monipuoli senkin ope
tuksen tarpeita ja antavat todella run saita li siä maamme kasvi
tieteelliselle tutkimukselle ! 

---···--
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Turun Suomalaisen Yliopiston eläintieteellisistä 
kokoelmista. 

!(. }. Valle. 

Kun Turun Suomalaiseen Yliopistoon .ajateltiin luonnon
tieteellistä tiedekuntaa ja tähän suunniteltiin perustettavaksi myös 
eläintieteen oppituoli, selvisi Yliopistoseuralle jo heti alusta alkaen, 
että eläintieteell inen opetusto-iminta ja opiskelu yliopistossa tar
vitsivat menestyäkseen eläintieteellisiä kokoelmia. Eläintieteellisen 
museon luominen tyhjästä ei ollut kuitenkaan mikään helppo 
tehtävä nykyisinä taloudellisesti ahtaina aikoina. Aivan vaatimat
tomiksi olisivatkin uuden suomalaisen opinahjon eläintieteelliset 
kokoelmat pitkiksi ajoiksi jääneet, jollei Yliopistoseuran Hoito
kunnan olisi onnistunut eräiden pääasiassa museon nykyisen 
prefektin prof. V. M. Linnaniemen välityksellä saatujen jät
tiläislahjoiiusten ja suurten hankintain avulla luoda niille tukeva 
perusta. 

Turun Suomalaisen Yliopistoseuran. vuosikirjassa v:lta 1921 
on prof. 'Linnaniemi, jolla ort pääansiot museon luomisessa, teh
nyt näistä lahjoituksista laajalti selkoa, joten tässä tulkoon vain 
mainituksi huomattavimmat niistä. Ensimmäisenä tarjottiin Yli
opistoseuralle suomalars-venäläisen virkamiehen Star c kin suu ri 
kovakuoriaiskokoelma ja ostettiin syksyllä 1920. Se käsittää n. 
12,000 lajia ja muotoa 50,000 kappaleena. Kantakokoelma on 
kerätty Kaukaasiasta, mutta on vaihtamalla laajennettu koko pale
arktista eläimis.töaluetta käsittäväksi ja sisältää myös runsaasti 
eksoottisia lajeja. Tätä ennen oli jo hankittu prepar. V. P e k
k o 1 a n itäsudanilaiset kokoelmat, jotka käsittävät 100 lajia, n. 
160 kpl. linnunnahkoja, useita imettäväisnahkoja ja kalloja, muu· 
tamia matelijoita, 60 lajia Niilin kaloja n. 200 kpl:na, hyönteis
kokoelman, jossa parhaiten edustettuja ovat perhoset (yli 450 
laj. 1,200 kpl), Sl;lorasiipiset (satoja lajeja, n. 1,000 kpl.) ja kova
kuoriaiset (n. 300 laj. n. 500 kpl.), sekä mikroskooppisia loi s
preparaatteja n. 1,600 kpl. Ennen joulua 1920 lahjoittivat peril
liset metsänhoitaja E h n berg-vainajan laajat luonnontieteelliset 
kokoelmat, joihin kuului m. m. n. 30,000 hyönteistä, suurelta 
osaltaan perhosia, mutta myös runsaasti kovakuoriaisia, sekä 
lähes 800 linnunnahkaa. Hyönteiskokoelmat käsittävät eri osista 
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Suomea kerättyjä kotimaisia kokoelmia, Siperian matkoilla sekä 
vaihdon ja oston kautta saatua palearktista ainehistoa ynnä 
runsaasti hankittuja tropiikkien lajeja. Linnunnahkakokoelmaan 
kuuluu paitsi kotimaisia lajeja edustajia kaikista maapallon osista. 
V:n 1921 alussa Yliopistoseuran Hoitokunta vastaanotti S a h 1-
b e r gin suvun suuremmoiset hyönteiskokoelmat, käsittäen ar
violta n . . 25 a 30 tuh. lajia lähes 200,000 yksilönä ja kootut kol
men miespolven aikana eri osista · Suomea, Skandinaaviasta, 
Siperiasta, Välimerenmaista, ltämailta, Keski-Aasiasta ja Brasiliasta 
sekä vaJhdon kautta laajennettu käsittämään muitakin seutuja. 
Ne ·sisältävät pääasiassa kovakuoriaisia, mutta valtavasti on myös 

Hyönteismuseosta. Komerossa vasemmalla Sahlbergin kokoel
mat, enimmän oikealla Turun palolta pelastuneet kaapit. 

nivelkärsäisiä ja kaikista muistakin ryhmistä on runsaita keräel
miä. - Näihin jättiläiskokoelmiin on vielä lisättävä lukuisia pie
nempiä keräyksiä, joista · tässä mainittakoon vain prepar. 0. S o r
s a kosken nilviäis- ja pääkallokokoelmat, yliopp. j. Li s t on 
kovakuoriais- ja pikkuperhoskokoelmat, yliopp. N. R. Kanervan 
ja asemapääll. 0. Mustosen perhoskokoelmat, toht. T. P u t k o
s en hyönteiskokoelmat sekä eräs ostettu kotimainen linnun muna
kokoelma. Lopuksi on mainittava, että viime kesänä ostettiin 
Saksasta n. 100 eri lajia käsittävä opintokokoelma, johon kuuluu 
luurangottOJ:nia eläimiä eri ryhmistä. Samalla ostettiin joukko 
mikroskooppisia kokonaispreparaatteja pikkueläimistä. 
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Museoain'ehisto on, kuten tästä luettelostakin jo osittain 
näemme, kovin epätasaista. Kun hyönteisiä, varsinkin kovakuo
riaisia ja perhosia, on erittäin runsaasti ja kappaleluku varsinkin 
valtava, ja loiseläimiä samoinkuin lintujakin on koko paljon, ovat 
monet eläinryhmät varsin vaatimattomasti, vieläpä aivan puutteel
lisestikin edustettuja. Niinpä ei, hyönteisiä ja osittain nilviäisiä 
lukuunottamatta, kotimais'ia luurangottornia eläimiä vielä ole 
juuri ollenkaan, imettäväisiä on vain jokunen ja kaloista puuttuu 
noin puolet. Muutaman ulkomaalaisen näytteen varassa ovat 
toistaiseksi onteloeläimet, madot (laajemmassa merkityksessä), 
sammaleläimet, äyriäiset ja hämähäkkieläimet; tuhatjalkaiset puut
tuvat kokonaan. 

Suurin osa koossa · olevista kokoelmista · on toistaiseksi vail
linaisesti järjestettyä t. vain ainehistoa; järjestettyjä kokoelmia on 
tähän mennessä ehditty saada ainoastaan vähän kuntoon. Pre
paraattori on vuoden kuluessa tuoreista sekä kokoelmanahoista 
täyttänyt yli 200 lintua ja joukon imettäväisiä sekä jonkun mate
lijan. Hänen pyrkimyksenään on aluksi saada kotimaiset lajit 
mahdollisimman pian täytetyiksi. Kotimaiset kala-, sammakko
eläin- ja matelijakokoelmat on pantu kuntoon, samoin ulkomai~ 
set kalakokoelmat, joihin paitsi itäaf~ikkalaisia on vaihdon kautta 
hankittu Atlannin kaloja. Hyönteisosastolla on ollut ensimäi
senä pyrkimyksenä saada järjestettyä opinto- ja näyttelykokoel
mia. Siinä mielessä on yliopiston toiminnassaoloaikana järjes
tetty pieni, kaikki hyönteisryhmät käsittävä· systemaattinen ko
koelma sekä perhos- ja kovakuoriaisopintokokoelma, joissa kum
massakin on 400- 500 huomattavinta lajia. Suuriin, seinille ripus
tettaviin lasikantisiin näyttelylaatikkoihin on asetettu tropiikkien 
loistavia perhosia, kiiltäviä t. sarviniekkoja kovakuoriaisia, jättiläis
kokoisia t. koreasiipisiä heinäsirkkoja, isoja torakoita ja kaskaita, 
ihmeellisiä lyhdynkantajia y. m. Tämän lisäksi on järjestetty suuri 
osa kotimaista ja palearktista suurperhosainehistoa 1. n. 11,000 
yksilöä, joista on laadittu kotimaista (Ehnbergin kokoelma run
kona) ja palearktista perhoskokoelmaa (Sahlbergin kokoelma pe
rustana). 

Paitsi aloitettujen töiden loppuunsaattamista museovirkailijat 
ovat prefektin johdolla lähinnä suunnitelleet ainehiston täydentä
mistä niistä ryhmistä, jotka edellä mainittiin puutteellisesti edus
tetuiksi. Aluksi koetettaisiin saada ainakin kotimainen opinto-
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kokoelma kaikista ryhmistä. Myöskin biologiset kokoelmat on 
aiottu aivan lähimmässä tulevaisuudessa saada alkuun. Nilviäis
kokoelmain väliaikaista järjestelyä on myös hankittu. Museon 
prefekti panee ensi lukukaudella alull e museon valtavien 
kotimaisten ja palearktisten kovakuoriaiskokoelmien järjestelyn. 
Työn edistyminen on kuitenkin hidasta työvoiman vähälukuisuu
den takia. Paitsi preparaattoria, joka ei toistaiseksi ole käyttänyt 
juuri minkäänlaista apua, ja assistenttia, jolla lisäksi on opetus
tehtäviä, on nimittäin vasta tällä lukukaudella oltu tilaisuudessa 
käyttämään tilapäistä koneellista työtä tekevää amanuenssia. Lisäksi 
on laatikkojen ja kaappien hankinnassa monenlaisten muiden 
välttämättömien menojen hyväksi täytynyt harjoittaa äärimmäistä 
säästäväisyyttä, mikä seki~ on työtä vaikeuttanut. Museon kun
toonpanoa on kuitenkin auttanut se seikka, että sen prefekti 
prof. Linnaniemi on ottanut eläintieteelliset kokoelmat erityisesti 
sydämen asiaksi. 

* * * 

Turun Suomalaisessa Yliopistossa kävijä älköön unohtako 
käydä katsomassa eläintieteellistä museota. Tässä tarkoituksessa 
on tosin noustava yliopistorakennuksen V:een kerrokseen. Tämä 
on jaettu miltei tasan eläin- ja kasvitieteellisten museoitten kes
ken, niin että edellinen on sijoitettu vasemmanpuolisen ja jäl
kimmäinen oikeanpuolisen sivustan huoneisiin. Kuh nousee pää
portaita muita matalampaan museokerrokseen, on lähinnä vasem
malla 2 huonetta käsittävä hyönteistietee llin en osasto. Pienen 
eteisen kautta tulemme isompaan huoneeseen, jossa suoraan edes
sämme näemme suurkeräil ijän, metsänhoitaja K. j. Ehnberg-vainajan 
kuvan sekä perillisten kehyksiin pannun lahjakirjan. Seinille on 
myös ripustettu pääasiassa juuri Ehnbergin kokoelmista valittuja 
loistoperhosia sisältäviä näyttelylaatikoita. Oikealla seinustalla on 
Ehnbergin suomalaisen periloskokoelman sisältävä kaappi, vasem
malla puolella varastokaappeja sekä herbaariokaappi syömäkuvio
ja äkämäkokoelmia varten. Vasemmalla avartuu huoneesta myös 
isonlainen alkoovi, jonka seinävieri in on asetettu Sahlbergin 7 
korkeata kokoelmakaappia, vanhemmat Turun palasta pelastuneita. 
-- Viereisessä . pienemmässä huoneessa on opettajan työpaikka, 
käsikirjasto sekä Starckin hienot eri kaukaasialaisista puulaaduista 
tehdyt kovakuoriaiskaapit, sekä hyllylle asetetut kirjanmuotoiset 
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irtolaatikot. Näiden yläpuolella komeilevat tropiikkien ihmeelliset 
kovakuoriaiset, heinäsirkat, kaskaat ja korennoiset näyttelylaati
koissaan. Tähänkin huoneeseen liittyy pienehkö alkoovi, johon 
i?onlaiseen hyllykaappiin on sijoitettu Sahlbergin valtavaa hyön
teisainehistoa ja seinille ripustettu kaikenlaisia keräilyvälineitä. 

Siirrymme sitten seuraavaan 1. opintokokoelmahuoneeseen. 
Kahdessa suuressa lasikaapissa nähdään luurangottomat opinto
kokoelmat systemaattisesti järjestettyinä. Hyönteisopintokokoel
mat ovat sijoitetut pienehköihin lasikantisiin laatikkoihin erityisen 
kaapin ulosvedettäviile hyllyille. Tähän kaappiin mahtunevat 
väliaikaisesti myös nilviäiskokoelmat. - Viereisessä huoneessa 
ovat pienemmät luurankoiskokoelmat. Siellä näemme, uljaan tal
vella 1920 ammutun ,Liedon suden",. lasikaapissa useita pikku
imettäväisiä, pöydällä kokoelman imettäväisten m. m. sarjan paviaa
nien ja marakattien kalloja sekä pöydän alla jättiläiskokoisia, Petsa
mosta tuotuja valaan nikamia. Toisessa" isommassa lasikaapissa 
ovat säilytyspurke;ssa kotimainen ja ulkomainen kalakokoelma, 
jonka suurin merkillisyys on uimarakollaan ilmaa hengittävä Polypte
rus senegalensis. Kaapissa ovat myös kotimaiset sammakkoeläi!1- ja 
matelijakokoelmat, joista erittäinkin kyykäärmeen värimuunnoksia 
käsittävä sarja ansaitsee maininnan, sekä muutamia täytettyjä 
ulkomaisia matelijoita, näiden joukossa Varanus-lisko, kameleontti, 
pari isoa maakilpikonnaa ja krokotiilin poikanen .. 

Lintumuseosta. 
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Tätä seuraa kaksi huonetta käsittävä lintumuse~, jossa on 9 
lasikaappia täytettyine lintuineen. Eräässä kaapissa näemme koti
maisia pikkulintuja, toisessa varislintuja ja kiipijöitä, kolmannessa 
koreita ulkomaisia papukaijoja, kolibreja, kuningaskalastajia, mer
killisen näköisiä sarvilintuja y. m., neljännessä pöllöjä. Seuraavassa 
kaapissa on haukkalintuja, jonka lisäksi pöydällä on biologinen 
hiirihaukkaryhmä ja korkealla väliaikaisella telineellä maakotka 
levitetyin siivin. Sitten seuraa kanalintukaappi, jossa kaksi korpi
metsoa- metson ja teeren sekamuotoa-herättää huomiota, kahlaaja
kaappi, jossa katseemme kiintyy Niilin rämeseutujen pitkävarpai
seen parralintuun, mu·staan ibikseen, yö- ja lehmähaikaraan, koti
maisia muotoja mainitsematta. Viimeisissä kaapeissa ovat sälönok
kaiset, pitkäsiipiset, peräjalkaiset y. m. vesilinnut. -- Vielä kuuluvat 
tavallaan museoon prepa.r·aattorin ja zootorni-assistentin yhtei
nen luku-, valmistus- ja vastaanottohuone, preparaattorin työhuone 
sekä zootomisen laitoksen käytävänosan eristävän oven sisäpuolella 
varasto- ja kuivaushuone nahkakokoelmineen ja kostutuslaatikkoi
neen, sekä osaksi myös zootomisen laitoksen ja preparaattorin 
yhteinen säiliövälikkö. 

* * * 

Edelläoleva lyhyt selostus Turun Suomalaisen . Yliopiston 
eläintieteellisistä kokoelmista nykyhetkellä on laadittu siinä mie
lessä, että; suomalaisissa luonnonystävissä sitä lukiessa heräisi 
mielenkiinto ja harrastus uutta museota kohtaan. Siitä käynee 
suurin piirtein selville ne vajavaisuudet, joita museon kokoelmissa 
on, miten monista eläinryhmistä ei juuri nimeksikään ole koti
maisia edustajia. Tässä vielä Iisättäköön, että kaikissa muissakin · 
eläinryhmissä on aukkoja, joita eläinkuntaamme harrastavat luon
nonystävät voisivat täyttää, vieläpä . huomattavasti avustaa museon 
prefektiä ja virkailijoita edellämainituissa museon monipuolistut
tamispyrkimyksissä antamalla vaikka kuinkakin vaatimattoman 
roponsa, yksityisen eläimen t. biologisen näytteen, kokoelmiin. 
Sopii toivoa, että kansan karttuisa käsi, joka on luonut uuden 
sivistysahjomme, tällä teollaan saisi herätetyksi myös luonnonys· 
tävän anteliaan mielen. 

--···--
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Luettelo Petsamon alueeHa tavatuista linnuista. 

Einari Merikallio. 

Kesällä 1921 ja 1922 on allekirjoittaneella ollut tilaisuus 
tutkia äskettäin Suomeen liitetyn Petsamon linnustoa. Koska 
usein on esitetty tiedusteluja siitä, mitä lajeja mainitulla alueella 
tavataan, olen katsonut hyödylliseksi täten saattaa julkisuuteen 
luettelon Petsamon linnuista. Itse tekemieni havantojen lisäksi ja 
täydennykseksi olen kerännyt melkoisen määrän lintutietoja paik
kakunnan asukkai lta. W e s se 1 i n ja .S c h aan n i n g i n 1) 
Paatsjokilaaksosta tai muusta Petsamoon rajoittavasta osasta 
Norjaa julkaisemia tietoja ei ole julkaistu, ellei tiedonannosta 
selvästi käy ilmi, että se koskee Petsamon aluetta. Useissa ta
pauksissa on kyllä syytä olettaa, että niin on laita. 

Petsamo voidaan jakaa neljään luonnonomaiseen alueeseen, 
nimittäin jää meri a 1 u e e se en (Jäämeri ja sitä reunustava ka
pea rantareuna, johon myös Kalastajasaarento läheisesti koko
naisuudessaan liittyy), tunturi a 1 u e e se en (jäämerialueesta jat
kuva puuton tunturialue), koivuvyö h y k k e e se en (edellisen 
ja havumetsäalueen välinen koivua kasvava osa) ja havu metsä
alueeseen (alueen eteläisin osa). 

Kansanomaiset nimet ovat harvennetuilla kirjaimilla kirjoite
tut. Kolttien käyttämien Iinnunnimien tarkistus on kielentaidon 
puut'teessa ollut vaillinaisempaa. 

Runsautta ilmaisevat termit eivät ole tuloksia tarkoista run
sausmääräyksistä. 

1. · Tlzrdus musicus L. (S.l 1 a u 1 urasta s, 1 a h oras ta s). 
Harvalukuinen havumetsäalueella. 

2. Ttzrdus iliacus L. (S. r a s t a s, p u n a s i i p i r a s ta s; 1.2 
r a asti s, r a ast i s). Runsaslukuinen· havumetsäalueella aina koivu
ja pajuvyöhykkeen ylimpään rajaan. 

3. Turdus pilaris L (S. rastas, 1 a h oras ta s). Pesii 
harvalukuisena vielä tunturivyöhykkeessäkin. 

1) A. B. Wessel: Ornitologiske Meddelelser fra Sydvaranger. Tromsö 
1905. H. Tho. L. Schaanning: Ostfinmarkens fuglefauna. Bergens Museums 
Aarbog 1907. N :o 8. 

1) Suomalainen nimitys. 2) Kolttalappalaisten nimitys. s merkitsee sak-
salaista sch-äännettä, Z on venäläinen = z, z = venäl. J-R . 3) Karjalainen 
nimitys. 
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4. Turdus torquatus L. Muutamia pareja tavattiin tuntureilla 
likellä Jäämerta. 

5. Eritlzacus svecica L. (S. sata k i e 1 i, sata k i e 1 i ne n, 
k e II o 1 i n t u, rastas; 1. p a 1 v ö z). Yleinen koivu- ja pajupensai
koissa kaikkialla. 

6. Erithaats p/zoenicurus L. (S. u u 1 i n t u). jotensakin ylei
nen havumetsä- ja alemmassa koivuvyöhykkeessä. Ylemmässä 
koivuvyöhykkeessä harvinainen. 

7. Saxicola oenanthe L. (S. kivi rastas, kivi tasku). 
Yleinen rannoilla ja tuntureilla, harva!. soilla ja aukeissa metsissä. 

8. Pratincola rubetra L. (S. 1 e p p ä te r t t u). Harvalukuinen. 
Tavataan vielä koivualuaeella. 

9. Phylloscopus trochilus L. (S. p a a r m a 1 i n t u; 1. n j u r koi
pi it s e m). Hyvin yleinen aina ylimpiin pajupensaisiin saakka. 

10. Phylloscopus beorealis Blas. (S. s i peri u s, s i p e eri u s). 
Harvinainen rehevissä koivikoissa. 

11. Acroceplzalus schoenobaenus L. Hyvin harvinainen Paats
ja Petsamojokivarsilla. 

12. Cinclus aquaticus melanogaster Brehm. (S. K o s k i h a
r a k k a, k o s k i k a r a; 1. k u s k k a r i e s, k u o s k k ä ä r e g i s). 
Useimmissa koskissa. 

13. Aegithalus caudatus L. Erään kansanmiehen mukaan 
parvi tavattu Luttojoe.lla syks. 1920 . 

. 14. Paras major L. Erään kansanmiehen mukaan tavattu 
us. kertoja Luttojoella. (Norjalaisten tietojen mukaan muutamia 
kertoja Paatsjokivarressa). 

15. Parus cinctus Bodd. (S. p akka s t i a ne n, t i a ne n, 
t i i t i ne n, t i i t i ä i ne n; k. t i ja n en; 1. pii t s e m, t s a d t s i s). 
Yleinen havume.tsäalueella, v.ähemmin koivualueella. 

16. Alauda arvensis L. Tavattu muutamia kertoja (S c h aan
n i n g'in mukaan pesinyt us. kertoja Paatsjokivarressa). 

17. Otocoris alpestris /lava Om. (S. r ö p ö s k ö p p ö ne n, 
tunturi 1 ei v on en, k e II o 1 i n t u). Kalastajasaarennolla yleinen, 
tuntureilla harva!. 

18. Motacilla alba L. (S. v ä s t ä r ä k k i; k. päästä rikki, 
päistärikki; 1. j i n g p o a k n a z, j i n g p u a t k i n i s). Jot. ylei
nen rannoilla ja asunnoilla, vähemmin tuntureilla ja muilla 
aukeilla paikoin. 

19. Motacilla /lava Tluuzberg i Billb. (S. k e 1 ta s i r k k u; 1. 
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s o 1 k o- j i n g p o a k n a z). Verr. harvalukuinen havu- ja koivu-
alueen, soilla ja niityillä. ' 

20. Anthus obscurus littoralis Brehm. Heinäsaarilla yleinen, 
muualla rannoilla harva!. 

21. Anthus pratensis L. (S. karja s i r k k u, karja s i r k k u
nen, heinäki r v i ne n). Hyvin yleinen jäämeriseudu~sa. Run
saasti myös tuntureilla ja metsäalueelia aukeilla, heinäisillä mailla. 

22. Anthus cervinus Pall. (S. karja s i r k kun en, puna
rin ta ne n heinäki r v i ne n). jäämerialueella yleinen, t!-.mtureilla 
ja ylemmässä koivuvyöhykkeessä harva!. 

23. Anthus trivialis L. jot. yleinen havumetsäalueelia ja 
alemmassa koivuvyöhykkeessä. 

24. Plectroplzenax nivalis L. (S. ja k. p u 1m u ne n, p u 1-
m u kai ne n; 1. p on me t s, p a 1 g i s). Yleinen jäämeriseudu ssa, 
harvalukuinen tuntureilla. 

25. Calcarius lapponicus L. (K e II o 1 i n t u, r ö p ö s k ö p p ö
n en, 1 a p i n s i r k k u). jäämerialueen pensaikoissa hyvin yleinen, 
yleinen tunturialueen alarajoilla, vähemmän metsäalueella, aukeilla 
mailla. ~ 

26. Emberiza citrinella L. Harval. asutuilla seuduin lähelle 
Jäämerta. 

27. Emberiza schoeniclus L. (S. · p ~ j u s i r k k u). jotensakin 
yleinen pensaikoissa jokien ja järvien lähistöillä. 

28. Loxia (curvirostra L. ?) (S. p ie n e m p i t u o m i h e r r a). 
Harva!. havumetsäalueella. Tavattu (kiertolaisena vain?) myös 
koivualueella. 

29. Pinicola enucleator L. (S. käpy 1 i n t u, i so m p i tuo m i
h e r r a). Harvinainen havumetsäalueelia ja koivuvyöhykkeessä. 

30. Pyrrhula rubicilla Pall. (S. tuomi herra). Annettujen 
tietojen mukaan pitäisi laji olla tavattu Petsamossa. 

31. Passer domesticus L. (S. h o t t i a i n e ·n). Tavattu Parkki
nassa (ja Könkäällä?) 

32. Fringilla coelebs L. Epävarma alueelta. 
33. Frbng'illa montijringilla L. (S. härkäpeipon e n, härkä

P ei p p o, peipon en, i e r n aja i ne n, j i e r n aja i ne n). Ylei
nen metsäalueella tunturirajaa myöten. Harvinainen jäämerialueen 
pensaikoissa. 

34. Achantis linaria L. (S. u r p i a i n en, varpu n en; k. 
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u r p i aine n). Hyvin yleinen varsinkin koivu- ja pajuvyöhyk
keessä, kiertolaisena tuntureillakin. 

35. Aclzantis linaria Holboelli Brehm. Samoin kuin ed. laji. 
36. Sturnus vulgaris L. (S. k o t ta r aine n) N. 20 vuotta 

sitten sanotaan tavatun ja ammutuokin Salmijärvellä ja Kuots
järvellä. 

37. Corvus conzix L. (S. v a r e s, harvo-in varis; 1. v u o
r et s). Etupäässä Paatsjoki varressa, harvalukuinen. 

38. Corvus corax L. (S. k o r p p i; k. k o r p p i; 1. k a r n a s, 
k ä r n i s). Enimmän ehkä jäämeriseudussa, harvalukuinen. 

39. Corvus jrugilegus L. vei corone L. (S. n a akka v a r e s). 
Sanotaan silloin tällöin näyttäytyvän. 

40. Pica rustica Scop. (S. harakka; k. harakka; 1. s o
p o k a, b j e 1 k a). Nähdään toisinaan talvisaikaan. Tavattu aina 
Kalastajasaarennolla. Sanotaan pesineenkin. 

41. Oarrulus glandarius L. (S. n ä r h i). Erään kansanmiehen 
mukaan tavattu. 

42. Perisoreus injaustus L. (S. k u u k k e 1 i; k. k u u k k e 1 i; 1. 
kuu se k, kuu s i k). Jotensakin yleinen, havumetsäalueelia etu
päässä. 

43. Lanius _excubitor L. (S. mettä h a k k i; 1. p j ä r n kuu
s i k). Harva!. metsäalueella. 

44. Muscicapa grisola L. Hyvin harvalukuinen havumetsä
alueella. 

45. Bombycilla garrula L. (S. korva rastas). jotensakin 
harva!. havumetsäalueella. 

46. Hirundo rustica L. (S. haarapää s k y ne n, j o u h i
P ä ä s k y ne n). joskus keväisin nähdään. 

47. Delichon urbica L. (S. r ä s t ä s pääskynen, o iki a
p ä ä s k y ne n; k. pää s k y i ne n; 1. p i et s k e, p ja t s k 1 ei s). 
Pesii useissa paikoin Paatsjokivarressa. 

48. Clivicola riparia L. (S. t ö r m i ä i ne n, t ö r mä p i r s k a). 
Pesii vähissä määrin useiden jokien varrella. 

49. Cypselusapus L. (S. nahka s iipi, tervapää sky n en). 
Harvalukuinen havumetsäaluella. 

50. Dryocopus martius L. (S. p ~ 1 o k ä r k i; k. m u s ta t i k k a; 
1. k i e r a t s). Hyvin harvinainen ltavumetsäalueella. 

51. Dendrocopos minor L. (S. p i k k u t i k k a, p i e n e m p i
t i k k a). Löytynee harvalukuisena metsäalueella. 
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52. Picoides tridactylus L. (S. t i k k ~, i s o m p i t i k k a; k. 
t (j} i k k i; 1. t s ä s n). Harvalukuinen, etup. havumetsäalueella. 

53. Cuculus canorus L. (S. k ä k i; k. k ä k i; 1. t j i e k, k i i h k). 
Harvalukuinen likelle Jäämerta. 

54. Falco peregrinus Tunst. Pesii ainakin Kalastajasaarennon 
,haikara" pahdassa. · 

55. Falco rusticolus L. (S. j a h t i h a u k k a, a m p u m a
haukka?, nuo 1 i haukka?). Muutamia pareja sanotaan pesivän. 

· 56. Falco aesalon Tunst. (S. nuo 1 i haukka, ampuma
h a u k k a). Verrattain yleinen kaikkialla. 

57. Cerchneis tinnunculus L. Harvalukuinen. 
58. Astur palumbarius L. (S. k o p p e 1 o h a u k k a, i s o k o p

P e 1 o h a u k k a). Harvalukuinen metsäalueella. 
59. Arclzibuteo lagopus Brtinn. (S. p i ekana, p i ekana-

h a u k k a; 1. p i ekan, ja s t r e p). Alueen yleisin petolintu. 
Levinnyt kaikkialle. 

60. Aquila cltrysaetos L. (S. k o k k o, m a a k o k k o, k o k k o-
1 i n t u, k o t k a; k. kokko; 1. k o a t s k i m, k o ä t s k i m). Muu
tamia pareja pesinee siellä täällä. 

61. Haliai/tus albicilla L. (S. merikotka). Erään kansan
miehen mukaan useita kertoja pesä tavattu. 

62. Pandion haliiftus L. (S. k a 1 a sääski, k a 1 a kokko, 
k a 1 a haukka; 1. k o d z a 1 o d, t s i e h s. jotensakin harva-
lukuinen, koko alueella. 

63. Asio accipitrinus Pall. (S. j ä n k ä p i s s i, k i 11 i p ö II ö, 
hiiri haukka, s i sko haukka?). Alueen yleisin pöllölaji, asuu 
mieluummin metsäalueella. 

64. Bubo ignavus Forst. (S. h u uhka ja, 1 a p i n p ö 11 ö; 1. 
h ö p p i D. Tavattanee silloin tällöin alueella. 

65. Nyctea scandiaca L. (S. j ä n e s p ö II ö, j ä n e s h u u h -
k aja, v a 1 k i a kokko, v a 1 k i a k o t k a, haukka; 1. v i 1 g i s
h ö p pii). 

66. Surnia ulula L. (S. p i s s i, p i s s i h a u k k a, h i i r i
haukka, kissapöllö; k. hiirishaukka; 1. ize saz). Pesii 
tiedonantojen mukaan aluella. 

67. Aegolius Tengmalmi Gm. (S. he 1m i p ö II ö, pieni
p i s s i). Sanotaan tavatun Petsamo?sa. 

68. Syrnium lapponicum Thunb. (S. harmaja h u u h k aja, 
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harmaja p ö II ö). Saatujen tietojen mukaan pesii Petsamon 
havumetsäalueella. 

69. Columba Iivia domestica L. Vläluos.taiissa valkeita yksi
löitä n. 10 kpl. 

70. Tetrastes bonasia L. (S. ja k. pyy; 1. p a g h). jotensa
kin harvalukuinen havumetsäalueella. 

71. Tetraa urogallus L. (Koiras: S. me t t o; k. me h t o; 1. 
t s u h t s 1 o d, 1 o t (j). Naaras: S. k o p p e 1 o; k. k o p p e 1 o; 1. 
k o a p p e 1). jot. yleinen koko havumetsäalueella. 

72. Lyrurus tetrix L. (S. t e e r i, t e i r i: k. t et r i). Pari tietoa 
teiren esiintymisestä Petsamossa tuntuvat epävärmoilta. Nimi 
kansan keskuudessa tunnettu. 

73. Lagopus albus Gm. (S. ja k. r i e k k o, mettä r i e k k o, 
s. myös o u t a r i e k k o; 1. r ä p, r e h p). 

7 4 Lagopus mutus Montin. (S. k i e r u n a, t u n t u r i-
r i e k k o, k i e r u n a r i e k k o; k. k i e r u n a; 1. t ja r a m, k i e r e m). 
Verrattain yleinen tuntureilla ja jäämerialueella. 

75. Orus communis Bechst. (S. ja k. k u r k i; 1. k u o r g, 
k u o r k). Hyyin harvoin nähdään alueella. 

76. Vanellus vanellus L. Sanotaan n. 10 v. sitten tavatun. 
77. Clzaradrius apricarius L. (S. k apu s tai i n ta, p e 1 t o

P y y, p e 1 t o k u ovi, p e 1 t o kana?, j ä n k ä 1 i n t u?). Harvalukui
nen tuntureilla ja soilla. 

78. Eudromias morinellus L. (S. k erä 1 i n t u, k e r j .ä 1 i n t u). 
Harvinainen tuntureilla. 

79. Charadrius Idatieula L. (S. t y y v i, t u II i Iin t u, t uI
I i k k a). Yleinen jäämerialueella, harvalukuinen järvien ja jokien 
rannoilla. 

80. Arenaria interpres L. (S. h y t i t t ä j ä, h u t u h u t u). 
jotensakin runsaslukuinen Jäämeren rannoilla, harvalukui11en sisem
päl1ä Kalastajasaarennolla. 

81. Haematopis ostralegus L. (S. k ei 1 a, s a k a 11 a, meri· 
harakka; k. k r i p t s a). jotensakin runsaslukuinen -Jäämeren 
rannoilla. Nähdään harvoin sisämaassa. 

82. Phalaropus lobatus L. (S. s u i k k a, m e r i s u i k k a, 
s y ö t t ö p o i k a, p i k k u h a n h i, p i k k u h a a p a n a, a a p a
t i a 11 en, meri t i a ne n, vesi p ä.ä s k y ne n; k. meri s ui k k a). 
Joten ~akin runsaslukuinen jäämerialueella, muualla harvalukuinen. 

83. Tringa maritima Bri.inn. (S. h i e r a p 1 y t t i, h i e r a-



100 Luettelo Petsamon alueella !avatuista linnuista. 

p 1 y y t t i, f i e r a p 1 y t t i, f i e r a p 1 y y t t i, f i ero v a 1 i n t u, ranta
p 1 y t t i). Harvalukuinen jäämerialueella, muuttoaikaan runsas
lukuinen. 

84. Tringa alpina L. (S. m u s t a m a h a i n e n- fi e r a p 1 y t t i; 
ed. lajin nimillä tarkoitetaan tätäkin lajia). jot. runsaslukuinen jää
m'eriseudussa. 

85. Tringa Temminckii Leisl. (S. 1 i 1 i t t ä j ä, 1 i r i t t ä j ä, 
kerta ja i ne n). jot. harvalain en jäämerialueella; muualla harva
lukuinen aukeilla mailla. 

86. Tringa minuta Leisl. Esiintyy todennäköisesti alueella, 
ainakin muuttavana. 

87. Totanusjuscus L. (S. mustaviklo, tiutti; 1. t sappes
j ä d d e 1 o d). Harvalukuinen havumetsäalueella. 

88. Totanus calidris L. (S. punajalkavikla). Tavataan 
alueella. 

89. Totanus glareola L. (S. 1 i r o). jotensakin yleinen riletsä
alueen soilla, harvalukuinen muualla. 

90. Totanus nebularius Gunn. (S. v i k 1 o, v a 1 k i a v i k 1 o, 
v a 1 k e a v i k 1 o; k. v i k 1 i; 1. u h t s jäi k 1 a a d d i s). jotensakin 
harvalukuinen, etupäässä metsäalueella. 

91. Actitis hypoleucos L. (S. ranta s i p i, s i p i, v i i 1 i
P y t t y; 1. ja u r se 1 t s, . t s itse r ääni s). Yleinen metsäalueen 
jokvarsilla. 

92. Pavoncella pugnax L. (S. t o k k imu s, 1 i e juku k k o, 
1 i e j i kukko, kenttäkukko ne n, . suokukko; k. s u o
k ukko). Heinäsaarilla runsaslukuinen, muualla harvalukuinen. 

93. Limosa lapponica L. (S. puna k u ovi, pitkän o k k a?; 
1. r u p se s- sait n j u n j ä d d e 1 o d). jotensakin harvalukuinen, 
etupäässä metsäalueen soilla. 

94. Numenius phaeopus L. (S. h a uin k u ovi, hauki
k u ovi, j ä n k ä k u ovi; 1. sait- n j u n j ä d d e 1 o d, jo n ·_jäi
k 1 o t j). jotensakin harvalukuinen metsäalueen soilla. 

95. Oallinago gallinaria 0. F. Miill. (S. m ö h ö t t ä j ä, mä
k ä r ä, t a i vaan j a a r a, t a i v a a n m ä k ä r ä, v a n h a p i i k a; k. 
ukon 1 a mm a s; 1. m j ä k ta s, m j ä k t i i h). jotensakin yleinen 
kautta koko alueen. 

96. Oallinago g·allinula L. Tavataan todennäköisesti. 
97. Cygnus musicus Bechst. (S. jo u t te n; k. j o u te n, 
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jo u t ~ en; 1. n j u h t s). Muutamia harvoja pareja tavataan etup. 
havumetsäalueella. 

98. Anser fabalis Lath. (S. h a n h i, iso h a n h i, isompi
han h i, a n k k a hanhi; k. h·a n h i; 1. t s u en j, t s u en i). ·Harva
lukuinen. 

99. Anser cinereus Meyer. Tiedonannon mukaan ammuttu 
Paatsjoki varressa. 

100. Anser erythropus L. (S. k i 1 j u hanhi). Pesii harva
lukuisena tunturi- ja jäämerialueella. 

1 

101. Branta bernicla L. (S. sormus hanhi). Tavattu 
satunnaisesti. 

102. Anas acuta L. (S. s o r s a, j o u h i s o r s a, j o u h i -
suo r s a; k. sorsa; 1. v u on j et s). Verrattain harvalukuinen. 

103. Anas penelope L. (S. ja k. haapana; 1. n a a r te 1). 
Runsaslukuinen, yleisin ,heinävesilintu". 

104. Anas boschas L. (S. p u n a s o r s a, p u n a s u o r s a, 
heinä sorsa). Muutamia kertoja tavattu (pesivänäkin). 

1 05. Anas crecca L. (S. ja k. ta v i; 1. t s ö r s, t s i h t s). 
Verr. harvalukuinen, etupäässä metsäalueella. 

106. Fuligula cristata Steph. (S. pieniso r t t i, pikku
s o r t t i, k i r akka s o r t t i, v a r t t i; 1. v j et g o z, v i j et t i). Har
valukuinen. 

107. Fuligula marila L. (S. iso s o r t t i, 1 a p a s o r t t i). 
Hyvin harvalukuinen. 

108. Oidemia jusca L. (S. k o r r i, p i 1 k kas i i p i, iso-
• p i 1 k k a siipi, meritee r i?; 1. k u o 1 n a s). Harvalukuinen kautta 
koko alueen. 

109. Oidemia nigra L. (S. meri lintu, m u s ta 1 i n t u, 
norkna; k. mustalintu?; 1. njorg). Pesivänä hyvin harva
Iukuinen; muuttaa suurin parvin: 

110. Olaucion clangula L. (S. ja k. s o t k a; 1. t s o a d t j, 
t s u ä t k). Metsäalueella runsaslukuinen; yleisin avoveden lintu. 

111: Harelda hyemalis L. (S. ja k. a 11 i; 1. a n g o 1 o d). 
Tuntureilla ja jäämerialueella yleisin avovede~ lintu sisävesissä. 

112. Cosmonetta stelleri Pall. (S. s p i s p e r k i n-autti, 
s p i s b e r gin-autti, p i s p ä r k i n-autti, pikku-autti, p i e
n i- a u·t t i). Jäämerellä talviaikaan suurin parvin. Sanotaan pesi
neenkin. 
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113. Somateria mollissinza L. (S. autti, isoa u t t i), Jää
meren yleisin sälönokkaitien. 

114. Somateria spectabilis L. (S. g r ö ö n 1 a n n i n-autti, 
k r ö ö n 1 a n n i n-autti, r ö n 1 a n n i n-autti). Muuttaa Jääme
ressä etup. keväisin suurin parvin. 

115. Mergus merganser L. (S. u u koske 1 o, iso k o.s k e 1 o, 
i s o m p i k o s k e 1 o; k. k o s k e 1 o, k o s k e 1 a; 1. k o a 1 s, k u ä 1 s). 
Verrattain runsaslukuinen kaikkialla. 

116. Mergus serrator L. (S. k arikoske 1 o, pikku k o s
kelo; k. koskelo, soperka, soberga; 1. suopori, s uo
Peri). jotensakin yleinen kaikissa vesissä. 

117. Mergus albellus L. (S. uin e 1 o; 1. n j u n ne 1 o z, 
n j u n g j e 1). Harvaluinen metsäalueella. 

118. Phalacrocorax carbo L. (S. haikara; k. haikara, h a i
k a r i). N. 100- 200 paria pesii pää-asiassa Pummanginniemen, 
Aarisvuonon ja Petsamovuonon pahdoissa. 

119. Phalacrocorax graculus L. Liikkuu todennäköisesti Pat
samonalueella, vaikka tietoja siitä ei ole olemassa. 

120. Sterna macrura Naum. (S. t i r r o, t i r ra; k. t i r r i; 1. 
t s e r r i t, t s e r r i t h). Hyvin runsaslukuinen jäämerialueella, var
sinkin Heinäsaarilla; joks. harvalukuinen sisävesillä. 

121. Sterna hirundo. L. Norjalaisten tietojen johdosta voi
tanee lukea Petsamonkin linnustoon. 

122. Rissa tridactyla L. (S. p i k k u k a j a v a, 1 o t a k a j a v a, 
pieni kajava; k. 1 ota kajava). Muutamia satoja pareja pesii 
etup. Kruglovan pahdassa. Hyvin runsaslukuinen merellä. 

123. Larus canus L. (S. kajava; lokka;· 1. kaiji,· 
u h t s). Hyvin runsaslukuinen vars. jäämerialueella, harvat. sisämaan 
vesillä. 

124. Larus argentatus Brtinn. (S. m o osa, iso kajava; k. 
moosa). Jäämeriseudussa hyvin runsaslukuinen. 

125. Larus glaucus Bri.inn. (S. m o osa). - Talviseen aikaan 
runsaasti Jäämerellä, kesällä vain muutamia nuoria yksilöitä. 

126. Larus fuscus L. (S. ja k. m o osa). Runsaslukuinen 
Jäämerellä, varsinkin Heinäsaarilla. Sisämaassa hyvin harvinainen 
ja tuskin pesivä. 

127. Larus marinus L. (S. m o osa, muna m o osa; k. 
m o osa). Runsaslukuinen Jäämerellä. 

128. Stercorarius parasiticus L. (S. k i h u, paska n pii-
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n a aja, k a 1 a p a s k o; k. k i h u). Jäämerialueella ja osalla siihen 
rajoittuvaa tunturiseutua runsaslukuinen. 

129. Stercorarius longicaudus Vieill. (S. r i u k u t ta ja, k r i u
k u t ta ja, k i h u). Jäämerialueella ja tuntureilla harvalukuinen. 

130. Stercoranius pornarinus Temm. Tavattu toisinaan Jää
merellä. 

131. Fulmarus glacialis L. (S. h a af he s t i, h a af h ä s t i, 
meri he v on en). Läpi kesänkin melkoinen määrä nuoria yksilöitä 
jäämerellä. 

132. Colyrnbus Adarnsi' Gray. (S. a a pato h ta). Verrattain 
usein nähdään Jäämerellä. 

133. Colymbus irnrner Brtinn. Tavattu kerran (W e s se II). 
134. Colymbus arcticus . L. (S. ~ui k k a, t o h ta ja?; 1. 

tohti, t o h h t i). joks. harvalukuir.en yli koko alueen. 
135. Colymbus lumme Gunn. (S. k a a k kuri; k. kuikka, 

k a a kuri; 1. tohti, u h t s, t o h h t i). jäämerialueella runsaslu
kuinen, muualla harvalukuinen. 

136: Uria grylle L. (S. te i s ta, te s ta, p i 1 kuri, pikku
P i 1 k kas i i p i; k. te i s k a). Runsaslukuinen Jäämerellä. 

137. Uria troille L. (S. a 1 k k a, a 1 k a, 1 a n g ~ i a). Pesimättö
mänä retkeilee suuremmin tai pienemmin parvin Jäämerellä. 

138. Uria Iomvia L. Todennäköisesti tavataan tätäkin lajia, 
kuten edellistäkin. 

139. Fratercu/a arctica L. (S. ja . k. 1 u n n i). Ehkä kymme
niä tuhansia pesii Heinäsaarilla, muutamia myös Lunnisaarilla. 

140. Alca torda L. (S. a 1 k k a; k. a 1 k a, a 1 akka). Verrat
tain runsasllikuinen Jäämerellä, pesien etup. Heinäsaarilla. 

--···--
Pieniä tietoja. 

Karhujen esiintymisestä VehkalahdeJia kirjoittaa meille opettaja 
]. Lanka: Pitäjämme pohjoisosassa kaaqettiin viimeiset karhut 
Kitulassa 1880 (Tuomas Päivähonka), Pyhällön kylän mailla Lai
hanlamminkorpi nimisestä paikasta 1884 (Juho Liikkanen), Lanki
lan kylän mailta Kurenv"arpaankorpi nimisestä paikasta 1889 
{Jaakko ja Anton Lankila). Viimeiset kontiot nähtiin Kitulan 
Kauttuan järven tienoilla 1885 (Tuomas Päivähonka), KoisiJassa 
kylän lähellä 1878 {Juho Ponsi), Sivatissa Rajasuon ja Luotosen
järven välisellä alueella 1881 (Anton Töytäri). 
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Tammesta Vehkalahdella kirjoittaa opettaja j. Lanka: Luonnon 
kylvämiä tammia ei Vehkalahdella enään kasva. Kution saaressa 
on nytkin vielä viimeisestä tammesta rippeitä jälellä. Se on kaa
tunut - todennäköisesti kaadettu - jo 40 vuotta sitten. Paikka
kuntalaiset kertovat siitä otetun veneen kaaripuita. 

Peloton leppälintu. Kesällä v. 1920 olin tilaisuudessa tutus
tumaan sangen rohkeaan leppälintu pariin, joka oli . pesinyt Imat
ralla ratamestari järveläisen talon pihan keskellä olevan kannon 
päähän kumollaan olevan rautasangon (ämpärin) alle. Olosuhteet, 
joissa pesiminen oli tapahtunut, olivat seuraavat. Talon emäntä 
oli · leipomisen jälkeen asettanut pestyn taikina-astian kumolleen 
kysymyksessä olevan kannon päähän ja illalla noutaessaan sen 
pois kannalta, huomasi, että astian alta pyrähti pieni lintu lentoon 
ja kannon päähän oli karttunut kasa karvoja, höyheniä ja heiniä. 
Arvattuaan, että oli kysymyksessä linnun pesiminen, asetti emäntä 
taikina-astian sijaan, joka ei joutanut pesän katoksena olemaan, 
vanhan reikäisen rautasangon. Lintu palasi keskeneräiselle pesä
rakennukselleen, teki sen valmiiksi, muni 7 munaa ja alkoi niitä 
hautaa, siitä huolimatta, että vähäväliä varovasti ämpäri koho
tettiin pois sijoiltaan ja tarkastettiin asiain kehitystä. Talossa oli 
5 lasta, joten tuo -tarkastelu tapahtui sangen usein. Tosin tällöin 
hautova lintu heti lensi pois, mutta palasi takaisin, niin pian kuin 
uteliaat ihmiset olivat poistuneet. Aluksi sujui kaikki onnellisesti, 
kunnes 6 poikasta oli ehtinyt kuoriutua. Silloin eräänä yönä 
kuultiin taloon lirtuparin hätähuutoja ja pesälle saavuttaessa 
nähtiin, että kannon ja ämpärin välisestä raosta, jota linnut olivat 
pitäneet kulkutienään, oli pesä vedetty alas ja poikaset samoin 
kuin tihutyöntekijä olivat kadonneet. Syylliseksi arvattiin naapu
rin kissa, joka jo muutama päivä aikaisemmin oli tavattu hiivis
kelemässä piha1la. 

Yleensähän pitäisi leppälinnun juuri pesiessään olla tavatto
man aran, niin että se pesimispuuhissa häirittäessä jättää ehdotto
masti pesänsä (kts. Ivar Hortling: ,Lintumaailmasta" sivu 15). 
Tässä oli siis huomattava poikkeus leppälinnun säännöllisistä 
elämän tavoista, mutta se tulikin luonnollisella tavalla rangaistuksi. 

joh. Kaikko. 

·--···--
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Perunasyöpä. 

]. /. Liro. 

Pyydämme arvoisia lukijoitamme kiinnittämään huomiotaan 
vaaralliseen per u n a s yöpään, joka itsepintaisesti on leviämässä 
Euroopassa ja joka todennäköisesti lopulta saapuu Suomeenkin . 

. Perunasyö v ä n, joka nykyään on eniten peljätty peruna
tauti, aiheuttaa eräs mikroskooppinen loissieni, Synclzytrium endo
bioticum, joka kuuluu leväsieniin. Se synnyttää värekarvalla varus
tettuja parveilijoita, jotka maasta päin tunkeutuvat perunan sekä 
maassa oleviin että heti maan rajan yläpuolella aiheutuviin silmui
hin ja erittäinkin mukuloiden silmuaiheisiin. Saastuneiden silmu
jen solut alkavat kiivaasti jakautua ja kasvaa muodostaen suuria, 
korallimaisia rykelmiä eli äkämiä, jotka lopuksi voivat täydell een 
peittää koko perunanmukulan pinnan (kuva 1}. Aluksi ovat äkä
mät valkoiset, mutta painuvat vähitellen tummanruskeiksi ja mär
kivät lopulta. Kesän kuluessa syntyy yhä ·uusia ja uusia parvei
lijoita, ja tästä johtuu taudin paha laatu, sillä perunanmukulat 
tulevat täten saastutetuiksi aina sen muka:an, kuin ne aiheutuvat. 
Syksymmällä kehittyy paksukettoisia, talvehtivia soluja (pesäkkeitä), 
jotka seuraavana .kesänä synnyttävät tuhansittain parveilijoita, jotka 
heti tunkeutuvat lähimmän perunanvarren tahi mukulan nuoriin 
si lrnuihin. Talvehtineet pesäkkeet eivät kuitenkaan kaikki idä seu
raavana kesänä, vaan toiset, syvemmälle maahan joutuneet, itävät 
vasta kahden tahi useamman· vuoden kuluttua. Tästä johtuu, 
että perunasyövän saastuttamassa pellossa ei 6~ 10 vuote n voi 
viljellä sienelle alttiita perunalaatuja. 
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Perunasyövän kolmas paha ominaisuus on sen erinomaisen 
helppo leviäminen. Talvehtimista varten kehittyneet pesäkkeet 
kulkeutuvat mukuloiden ja niihin tartfuneen maan ja hiekan keralla 
kuinka pitkiä matkoja tahansa. Samoin ne leviävät työvälineisiin, 
rattaan pyöriin, hevosten kavioihin ja ihmisten jalkineisiin tarttu
neen maan keralla, ja lopuksi kaikenlaiset pikkueläimet, jotka maata 
myöden liikkuvat saralta toiselle, kuljettavat sientä mukanaan. 
Kaikesta tästä johtuu, että perunasyöpä kuuluu kaikkein itsepin
taisifDpiin kasvitauteihin, joita yleensä tunnetaan. 

Perunasyövän alkuperäistä ravintokasvia ei tunneta, mutta 
luultavasti se on joku villi . Solanum-laji; ainakin on sieni joku 
aika sitten tavattu Solanum nigrum- ja Solanum dulcamara-lajeissa. 
Tuntematon on niinikään loi sen alkuperäinen kotimaa, mutta eräät 
aikaisemmat tiedonannot viittaavat si ihen, että se jo 1860-luvulla 
esiintyi Englannissa ja v. 1876 Skotlannissa. Vasta vuonna 1896 
selitti Schilberszky sen Unkarista tieteelle uutena lajina, jonka 
kehitysjakson Percival myöhemmin perinpohjin tutki. 

Englanti ja Skotlanti ovat nykyään kaikkein pahimmin peruna
syövän saastuttamia maita. jo vuonna 1919 oli Englannissa kaik
kiaan 160 kuntaa, joissa saastutettujen perunamaiden luku oli 
suuri ja jotka siitä syystä sanotaan ,lnfected Area'ksi" (saastu
tetuksi alueeksi). Muualla maassa oli pienempiä saastutuspaikkoja, 
ja vuonna 1922 oli jo 47 kreivikuntaa joko kokonaan tahi pahasti 
saastunut. Skotlann issa ovat olot vieläkin huonommalla kannalla. 
Myöskin Irlannissa esiintyy tauti. , 

Saksassa on perunasyöpä tämän vuosisadan alusta U 908) 
päässyt jo verraten laajalle leviämään esiintyen nykyään erittäin
kin Westfalissa, Sleesiassa ja Berlinin ympäristöstä aina Tanskan 
rajalle saakka. Vuonna 1922 oli perunasyövän esiintyminen 350:ssä 
piirissä todettu, ja keväällä 1923 saatujen suusanallisten tietojen 
mukaan ilmenee tauti tuontuostakin uusissa paikoissa. Vaikkakin 
syöpä etupäässä esiintyy vain pienissä tahi hyvin pienissä viljel
missä, on jo nykyään kaikille selvänä, että tautia ei enää voida 
maasta hävittää. Käytännöllisesti merkitsee tämä Suomelle, että 
perunain tuonti Saksasta on ehdottomasti kiellettävä. 

Tsekkoslovakiassa tavattiin perunasyöpä (Böömissä) vuonna 
1909, ja peljättävissä on, että se kaikista voimakkaista toimen
piteistä huolimatta tulee sielläkin yhä edelleen leviämään. 

Norjassa huomattiin perunasyöpä vuonna 1914 Kristiansan-
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din luona, ja todennäköisesti oli tauti saapunut maahan Hampu
rista ostettujen siemenperunoiden keralla. Vuonna 1920 esiintyi 
perunasyöpää 10:ssä eri paikassa Etelänorjaa. Kaikista ponnis
tuksista huolimatta ei tautia ole voitu maasta hävittää. 

Hollannissa tavattiin perunasyöpää ensi kertaa vuonna 1915 
maan koillisosassa (Windschoten) ja todettiin silloin, että se jo 
ainakin 8 vuotta aikaisemmin oli saapunut maahan: Seuraavana 
vuonna (1916) havaittiin, tauti 4:ssä uudessa paikassa, jotka kaikki 
olivat korkeintaan 9 km:n etäisyydessä alkuperäisestä saastutuspai
kasta. Vuosina 1918- 1920 on edellisten lisäksi tavattu peruna
syöpää muutamilla uusilla paikkakunnilla maan itäosassa. Tulee 
olemaan erittäin mielenkiintoista nähdä, kykenevätkö kasvinsuoje
lun alalla valppaasti ja virkeästi toimivat hollantilaiset hävittä
mään perunasyövän maastaan. 

Puolassa on perunasyöpää tavattu v. 1922 yhqessä paikassa 
ihan länsirajalla; sieni on tässä tapauksessa saksalaista perua. 

Pohjoisamerikassa tavattiin perunasyöpää ensi kertaa v. 1909 
Newfoundlandissa sekä 1918 erinäisissä osissa Pennsylvanian ja 
Länsi-Virginian valtioissa. Pohjoisamerikan Yhdysvaltojen val
tionbotanisti C. L. Shear kertoi näitten rivien kirjoittajalle, että 
Amerikassa on jo uhrattu useita miljoonia dollareita ·perunasyöpää 
vastaan, mutta mitään toiveita sen lopullisesta hävittämisestä 
ei tunnu enää olevan. 

Ruotsissa tavattiin vuonna 1912 perunasyöpää kolmessa 
pienessä viljelmässä, nimittäin Ljusterössä lähellä Tukholmaa, 
Tingstadenin tilalla Turinge'n pitäjässä ja Brommersvikissa, 
molemmat Södermanlannissa. Taidettiin todet~, että tauti oli 
vuonna 1910 tahi 1911 tullut sekä Ljusteröhön että Tingstadeniin 
ulkomailta (luultavasti Saksasta) tuotujen perunoiden keralla. 
Brommersvikiin oli syöpä tullut Tingstadenista, sieltä ostettujen 
siemenperunoiden mukana. Kaikeksi onneksi . huomasivat ruot
salaiset taudin heti ja ryhtyivät sitä vastaan ponteviin toimen
piteisiin. Kaikkien kolmen ti.lan kaikki perunat ostettiin ja hävi
tettiin, kaikki työl<alut ja perunain varastopaikat desinfisioitiin ja 
seuraavana keväänä (1913) kasteltiin ne sarat, joissa tautia oli 
huomattu 1 O/o:n vahvuisella formaliiniliuoksella, jota käytettiin 
10 litraa jokaista neliömetriä maata kohti. Ja täten saatiin loinen 
nähtävästi hävitetyksi sukupuuttoon, joten Ruotsille siis tulee 
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kunnia olla ainoa maa, jonka todellakin on onnistunut päästä 
vapaaksi jo maahan tulleesta perunasyövästä. 

Euroopan muista maista olivat ainakin Ranska, Sweitsi, Italia, 
Belgia, Tanska, Itävalta, Latvia, Liettua ja Viro vielä v. 1922 
vapaat perunasyövästä, mutta tämän vuoden aikana se on saa
punut Tanskaan, ja varmana voi pitää, että se ennen pitkää 
edelleen valloittaa uusia maita. Erittäin uhattuna voidaan pitää 
Ranskaa. Ruhrin alue kuuluu nimittäin niihin Saksan seutuihin, 
joissa perunasyöpää esiintyy, ja nykyiset olot sanotulla alueella 
lienevät loisen kulkeutumiselle länteen päin verraten edulliset. 
Suomelle on ennen kaikkea tärkeätä, ettei perunasyöpä pääse 
Viroon, josta meille vuosittain tuodaan paljon perunoita. 

Perunasyövän hävittämiseksi on tehty lukuisia kokeita mitä 
erilaisimmilla sieniä tappavilla aineilla, mutta kaikki ovat osoit
tautuneet voimattomiksi loista vastaan. Ainoastaan formaliinilla 
onnistui ruotsalaisten, kuten sanottu, tukahuttaa sienen esiinty
minen alkuunsa. 

Tsekkoslovakiassa menetellään nykyään perunasyöpää vastaan 
seuraavasti. Kun perunamaassa on huomattu syöpää, eri stetään 
se ja asetetaan vartijat ehkäisemään kaikki pääsy saastuneelle 
alalle. Perunat nostetaan maasta, varret ja kipeiksi huomatut 
mukulat poltetaan, mutta .terveet mukulat käytetään toisinaan 
teknillisiin tarkoituksiin. Tämän jälkeen kynnetään höyryauralla 
ruokamulta syvälle janken alle ja ala kylvetään heinämaaksi, joka 
perunantuotannon kannalta siis on samaa, kuin kiellettäisiin vil
jelemästä perunoita useammin kuin yhden kerran samassa maassa 
määrätyn ajan (6- 1 0 vuoden) kuluessa. 

Kun perunasyöpä alkoi levitä yhä useampiin maihin, pelättiin 
aluksi, että se kävisi kohtalokkaaksi koko Euroopan perunavilje- · 
lykselle. Mutta kaikeksi onneksi ei . tällaiseen pelkoon enään ole 
syytä sen jälkeen, kun on huomattu, että on olemassa useita 
perunalaatuja, joihin sieni ei pysty. Tällaisia immuuneja eli vas
tustuskykyisiä lajeja _ ovat seuraavat: 

Abundance 
Ally 
Arnica 
Arran Comrade 
Arran Rose 

Arran Victory 
Asleaf 
Bishop 
Blessum 
Burbank 

Ceres 
Champion 
Danusia 
Dargill Early 
Diana · Paulsen 
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Dominion llepotet Northern King 
Early Harvest lrish Cobbler Pepo 
Eafly Manistee lri sh Queen Perfeet Peach blow 
Edzell Blue Jubel Preferent 
Effect juli Present 
Ehnola Keeper Round .Pinkeye 
Eigenheim Kerr' s Pi n k Rector 
Eunike King Georg Resistant Snowdrop 
Extra Early Langworthy Rhoderich Dhu 
Flourball Lech Skaun Refsum 
Flower Bali Levelyn St. Malo Kidney 
FrUheste Louis Botha II Sunlight 
Golden Wonder Majestic Templar 
Great Scot Me Cormick Thinwald Perfection 
Green Mountain Nephrit The Lochar 
Halsnes Netter Gem Witch Hill 
Hindenburg New Early Standard Zeppelin. 
Hjelvik Norcross 

Toistaiseksi ei ole varmuutta siitä, ovatko kaikki yllämJinitut 
perunalaadut ehdottomasti kestäviä perunasyöpää vastaan. Eng
lantilaiset tutkijat ovat olleet sitä mieltä, että laatu, joka kerran 
jossakin maassa on täysin kestävä, on sitä myös kaikkialla 
muuallakin. Tällöin on lähdetty siitä olettamuksesta, että ne 
ominaisuudet, joista laadun kestävyys eli immuniteetti johtuu, 
olisivat sellaiset, että ulkonai set olosuhteet, kuten maaperä, ilmasto, 
viljelystavat y. m. eivät niitä voisi inuuntaa tah,i heikentää siksi 
tuntuvasti, että laatu uusissa olosuhteissa tulisi perunasyövälle 
alttiiksi. Saksalaiset tutkijat taasen ovat sitä mieltä, että ehdotto
masti kestäviä laatuja ei ole olemassa, vaan . että kestäviksi huo
matut laadut ovat ominaisuuksiltaan sellaiset ainoastaan silloin, 
kun maaperä ja ilmastosuhteet ovat laadulle sopivia. ja varmana 
voidaan pitää, että tämä jälkimmäinen katsantokanta ainakin 
muutamiin laatuihin nä 1den on paikkansa pitävä. Niinpä on 
huomattu, että Thielen jalostamat Kuckuck ja Magdeburger Blaue, 
jotka tähän saakka ovat osoittautuneet Saksassa kestäviksi, eivät, 
niinkuin kokeet vuodelta 1922 osoittivat, ole sitä enää Skotlannissa. 

Yllämainittu kysymy·s ei ole vain tieteellisesti mielenkiintoinen, 
vaan on sillä suuri käytän nöllinenkin merkitys. Kun perunasyöpä 
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on osoittautunut olevansa ominaisuuksiltaan sellainen, ettei sitä 
vähänkään laajemmilta aloilta voida kemialiisin apuneuvoin hävit
tää, jää sellaisille maille, joissa loinen kerran on kotiutunut, ai
noaksi järkeväksi keinoksi vastustuskykyisten perunalaatujen vil
jeleminen. ja silloin ei tietystikään ole yhdentekevää, osoittau
tuuko perunalaatujen vastu stuskyky syöpää vastaan olevansa 
muuttumaton vai ei silloin, kun laatu siirretään kauemmaksi alku
peräisiltä syntymäpaikoiltaan valoon, lämpöön, kosteuteen y. m. 
seikkoihin nähden .enemmän tahi vähemmän muuttuneisiin, uusiin 
olosuhteisiin. 

Taistelu ssa perunasyöpää vastaan pannaan nykyään Englan
nissa, Saksassa, Norjassa ja Pohjoisamerikassa pääpaino juuri 
vastustuskykyisten laatujen viljelemiseen, joka saastutetuiksi julis
tetuilla paikkakunnilla on 1 a k i määräyksellä tehty pako 1-
liseksi. 

Vastustuskykyisten perunalaatujen olemassaolo helpottaa 
suuresti niidenkin maiden asemaa, joissa perunasyöpää vielä ei 
ole, mutta joihin tauti joko rajasuhteiden tahi kaupan ja yleisen 
liikenteen takia uhkaa tunkeutua. Tällaisissa maissa on ajoissa 
ryhdyttävä ensiksikin kokeilemaan vastustuskykyisillä perunalaa
duilla, jotta niissä, perunaruton saapuessa, oltaisiin selvillä siitä, 
mitkä vastustuskykyiset laadut ovat kussakin ~aassa muuten 
viljelemisen arvoiset. ja toiseksi, }os kerran tunnetaan, että joku 
vastustuskykyinen perunalaatu antaa asianomaisessa maassa run
saJn ja muuten ominaisuuksiltaan tyydyttävän sadon, on ajoissa 
pidettävä huolta siitä, että maassa on tällaisesta laadl;Jsta tarpeeksi 
siemenperunoita silloin, kun syöpä alkaa maassa levitä. Niinpä 
esimerkiksi Itävallassa, joka ainakin vielä v. 1922 oli perunasyö
västä vapaa, ryhdyttiin vuonna 1921 laajoihin ennakkotoimen
riteisiin perunasyöpää vastaan siten, että. lukuisilla paikoilla maan 
kaikissa osissa alettiin itävaltalaisen ,Kartoffel-fachausschuss'in" 
toimesta viljellä jubel- ja ldeal-laatuja . nimenomaan .sen varalta, 
että näistä laaduista olisi maassa tarpeeksi siemenperunoita silloin, 
kun perunasyöpä kerran Itävaltaan saapuu. 

Meillä suomalaisilla on yllämainituista seikoista yhtä ja toi sta 
opittavaa. Ensiksi on meidän koetoimintamme nyt jo täydellä 
ponnella ryhdyttävä ottamaan selkoa siitä, mitkä vastustuskykyi
set perunalaadut soveltuvat parhaiten Suomessa viljeltäviksi. 
Tätä viimemainittua seikkaa silmälläpitäen ryhtyikin näitten rivien 



112 Perunasvöp<'i. 

· kirjoittaja Wageningenin konferenssissa viime kesäkuussa ennat
siin alustaviin toimenpiteisiin, jotta jo tämän syksyn kuluessa 
tahi viimeistään hyvissä ajoin ensi keväänä saisimme ylempänä 
mainituista maista syöpää vastaan kestäviä perunalaatuja koevilje
lystä varten. 

Kun maamme perunanviljelys on koko kansakunnalle ja 
erittäinkin taloudellisesti heikommassa asemassa oleville kan san
kerroksille perin tärkeä jokapäiväisen ravinnon tuottaja, on mei
dän toiseks i tehtävä, mitä suinkin voidaan perunasyövän maahan 
saapumisen ehkäisemiseksi. Ja tätä varten täytyy meidän, niin - , 
kauan kun aikaa vielä on, kehittää perin heikkoa kasvinsuojelu
amme niin, että todellakin voidaan, kun ke!Tan vaqra uhkaa, 
menestyksellisesti alkaa taistelu perunasyöpää vastaan. Tämän 
takia täytyy meidän lakimääräyksillä järjestää niiden yleisten toi
menpiteiden suunta, joihin sekä viranomaiset että perunan viljeli
jät ja -kauppiaat ovat velvolliset ryhtymään siinä tapauksessa, 
että perunasyöpä, mikä muuten kerran varmastikin tapahtuu, 
tunkeutuu maahamme. 

jos joku huomaa perunarpaassaan tai perunavarastossaan 
yllämainittua tautia tahi jotakin, jota hän peruriasyöväksi epäilee, 
tulee hänen heti ·tehdä siitä ilmoitus joko Maataloushallitukselle 
tahi Maanviljely ~· taloudelliselle koelaitokselle osoitteella Tikkurila, 
jotta viipymättä voitaisiin ryhtyä toimenpiteisiin taudin leviämisen 
ehkäisemiseksi. 

K i r j a 1 1 i s u u t t a. 
1. Der .Kartoffelkrebs in den Niederlanden (Verslagen en 

Mededeelhlgen van den phytopathologischen d~enst te Wage
ningen, N:o 16 0.), Wageningen 1923. 

2. Sclzilberszky. Ein neuer Schorfparasit der Kartoffelknol
len (Berichte der deutschen botanischen · Oesell schaft, 1896). 

3. Percival, ]. Potato ,Wart'' disease: The life hi story 
and cytology of Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percl (Cen
tralblatt flir Bacteriologie, II, 25, siv. 440 - 446 + 3 kaksois-
taulua), jena, 1910. . 

4. jörstad, !. Beretn ing om plantesykdommer i land- og 
havebruket 1920- 1921, Kristiania, 1922. 

5. Hammarlund, C. försök med utrotning av potatiskräfta 
(Meddelanden N:o 127 fr ån Ce:1tralan stalten för för söksv. på 
jordbruksområdet), Stockhol m, 1915. 
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6. Wollenweber, H. W. Krankheiten und Beschädigungen 
der Kartoffel, Berlin 1923. 

7. Nachweisung von Bezugsquellen krebswiderstandsfähiger 
Pflanzkartoffeln (Nachrichtenblatt Hir den deutschen Pflanzen
schutzdienst, 1921, N:o 5 ja 6), Berlin 1921. 

8. Verbreitung des Kartoffelkrebses im Deutschen Reich 
(Nachrichtenblatt fUr den deutschen Pflanzenschutzdienst, 1923, 
siv. 12- 14). 

9. Liro, ]. /. Tärkeimmät tuhosienet, Helsinki, 1917. 
10. Lindau, 0. Die pflanzlichen Parasiten (Sorauer: Hand

buch der Pflanzenkrankheiten, 2), Berlin, 1921. 

--···--
Lisätietoja rautatieasemien ja satamaratojen 

kasveista. 

Ilmari Hiden. 

Olen jo aikaisemmin (ks. L. V. v. 1922, n:o 4, s. 89- 95) 
esittänyt syitä, jotka nykyään estävät tulokaskasvien enentymistä 
rautatieasemillamme. Parina viime vuonna onkin niitä useimmissa 
paikoissa itse radalla asemien luona ollut tuskin lainkaan, joten 
niitä hakevan saalis on kerrassaan niukka. Viime vuonna tapasin 
ainoastaan jätkä saaren satamaradalla Helsingissä runsaammin 
satunnaislajeja. Tämä saanee kuitenkin lajirikkaudestaan suureksi 
osaksi kiittää sitä kokoumukseltaan varsin kirjavaa täytemaata, 
jota on käytetty satama-alueen (ratavarsien j. n. e.) täyttämiseksi. 

Edelläsanotun valaisemiseksi liitettäköön tähän lyhyt yhteen
veto tärkeimmistä viimevuotisista kasvilöydöistäni (sulkumerkeissä 
ne lajit, joiden alkuperä on epäilyksen alainen): . 

Zea mays - ]ätkäsaar. 1 yks. 
(Setaria viridis -· ibid. pcc.) 
(Phalaris ·canariensis - ibid. pc.) 
Bromus secalinus - ibid. sp. - Hiitolan as. pcc. - Käki

salmen as. pcc. 
(Lolium temulentum - jätkäsaar. pc.) 
Rumex obtusi/olius -- ibid. pcc. 
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R. conjerfus ·- Viipurin as. 1 0-kunta yks. 
(Polygonum persicaria - jätkäsaar. . pcc.) 
(Chenopodium rubrum ---:- ibid. 1 yks.) 
Lychnis alba - ibid. pcc. 
(Barbarea vulgaris ~ Viipurin . a~em. cp.) 
Conringia orientalis -·- Kiviniemen läh. radalla ster. yks. 

Käki~almen as. 1. yks: \ .. 
Sisymbriunz sinapistrunz - Helsingissä Sörnäisten ~atam. 1 yks. 

jätkäsaar. yksit. - Käkisalm_en as. 1 yks. 
Brassica canzpestris - Hiitolan as. pcc. 
Sinapis arvensis - jätkäsaar. 1 yks. ~ Käki.salmeiJ as. p~. 
Cochlearia arnzoracia - jätkäsaar. 1 yks. 
Lepidiunz densijlorunz - ·Jätkäsaar. - Kiviniemen as. läh. 

rad. 1 kohd. yli 20 yks. - Käkisalmen as. (edelleen) pc. 
Potentilla internzedia - Viipurin as. (edelleen) pc. 
Pirus nzalus - jätkäsaar. · 2 tainta: . . 
Linum usitatissimunz ibid. us. yks., seassa f fl. alb. 1 yks. 
Dracocephalus thynziflorits - Viipurin as. pc. 
(Solanum lycopersicum - jätkäsaar. pcc.) 
Senecio viscosus - Hiitolan as. 'st. pc. - Käkisalmen as. 1 yks. 
Näiden lisäksi tulevat usein viljalajit (kaura, . ruis, vehnä ja 

ohra), näistä jätkä'saar. eniten kauraa. 
· kuten. huomaamme, löytyi v. 1922 esim. Hiitolan ja Käki- _ 

saln:ten asemilla' (8/9 ) joitakin lajeja, joita siellä en eqe-llisenä vuonna 
ollut · tavannut. Erikoisesti merkittävä on . Sisymbriunzin ja Lepi-· 
diu,min esiintyminen yhä' uusilla ·paikoilla. Varmasti niitä ~de!Jeen 
tulevina-kin kesinä tavataan eri tahoilla maatamme. . Näistä on 
Lepidiunz densi/loru~ vaikeammin 'tunnettava yleistä. L . ruderale~ 
suuresti muistut~avary uJkonäkönsä takia. . Tästä edellinen 
kuitenkin eroaa pääasiallisesti siinä, että lehdet ovat . leveäfTlpiä, 
vähemmän liuskaisi~, litujen latva _selvään siipipalteinen sekä koko 
kasvi hajuton. . 

Huomaamme kaikesta (vrt. _ mainitsemaa~i kirjoitusta L. V. 
v. 1922), että liikkuessamme vaikkapa vain rautatieasemilla voimme 
paljailta näyttävillä radoilla löytää yhtä jos toista mielenkiintoista 
Varsinkin nyt on taas parempi_ tilaisuus uusiin löytöihin, kun 
v i 1 ja- y. m. lasteja jälleen on alkanut saapua r~utat~i~se V e
n ä j ä 1 t ä. Sen tähden, lukijani, s i l.m ä t auki tulevien kesien 
aikana! --····--



Onko pää- ja vaatetäi sama laji? 115 

Onko pää- ja vaatetäi sama laji? 

L. Helle. 

Kun Linne y. 1735 antoi täi-suvulle nimen Ped-iculus, 
tunsi hän .tästä suvusta vain kaksi 1) lajia: . humanus ja pubis, 
joista jälkimäisen vielä samana vuonna nimitti eri suvuksi Plztirius. 
Neljäkymmen.tä v~10ttå myöhemmin (1778) erotti entomologi de Oeer 
näin jäänees~ä P. humanus lajissa 2 eri lajia: P. lmmanus capitis 
ja P. lzumanus corporis. Edellisen muutti Latreille 1803 P. cer
vicalis ja jälkimäisen Nitzsch 1818 P. vestimenti nimeksi, joka 
vii.meksi mainittu lisäksi on synonymi kirjallisuudessa esiintyvälle 
P. tabescentium'ille (Alt, 1824). - Pediculus-suvusta mainitaan 
lisäksi, ainakin jo 18-sataluvun puolivälissä, P. urius (nykyään 
myÖs Haemp.f<?pinus urius), .joka elää sioissa ja tilapäisesti ihmises
sakifl. 

Nähtävästi de O'eer'in esittämät tuntomerkit eivät ole kaikkien 
mielestä olleet kylliksi . sit.ovia, koskapa 18-sataluvun lopulla ja 
$euraavan· alkupuolella sukeutui huomattavampi väittely mairyituista 
lajeista. Vuonna 1891 tahtoi näet Meinert pitää kummatkin täi
lajit yhtenä lajina ja yhteiseksi nimeksi esitti hän Linne'n antaman 
P. !tumanus. Neumann koettaa 1911 asettua . ikäänku~n viimeksi 
mainitun ja de Oeer'in välille esittäen mielipit~enään sen, että P. 
vestimenti olisi P. capitis .hyönteisen alalaji. Edellistä kutsuu hän 
P .. capitis vestimenti .nimellä. Päälajiin nähden on Friedenthal 
191? aivan päinvastaista mielipidettä sanoessaan: ,päätäi on taval
lansa kotieläinrotu vaatetäistä, josta se eroaa pienuutensa, Hima
rauhasten (kittirauhasten) runsaamman edtteen, pienemmän liikku
vaisuut~nsa ja olinpaikkansa puolesta". - jo vähän aikaisemmin 
on 1912 Fahrenholz pit?nyt puheena olevia hyötrleisiä eri lajeina, 
ja samaa mieltä on tfase'kin ollut 1915. Näiden mukaan on päätäi 
varmasti erotettavissa vaatetäistä, joten mainittuja hyönteisiä sitten
kin olisi pidettävä eri lajeina. - Tämä onkin tärkeä tietää, koska 
vaatetäi kuljettaa tuhoisia taudinaiheuttaj.ia (pilkku- ja toisiotakuu
meen hen.kilöstä toiseen. 

Fahrenholz'in mukaan on vaatetäi ai~a suurempi kuin päätäi. 

1) P. luunanus lajissa mainitaan LimHen erottaneen 2 muunnosta e)j 
rotua, joista toinen elää p .. åässä ja toinen ruumiin pinnalla. 
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Seuraavat numerot osoittaisivat näitä suuruussuhteita. Jos vaate
täi ·uroksen pää, keskiruumis ja takaruumis ovat 0,42, 0,78 ja 1,01 

mm leveitä ja vastaavat luvut naaraalla 0,47, 0,87 ja 1 ,59, niin pää
täin uroksella .ovat ne 0,36, 0,62 ja O,s4 sekä naaraalla 0,42, 0,74 
ja 1,13 mm. Ja edelleen, jos vaatetäi-uroksen pää, tuntosarvet ja 
koko ruumiin pituus ovat 0,48, 0,43 ja 3,19 mm pitkiä ja vastaa
vat kohdat naaraalla O,s1, 0,40 ja 4,13 mm, niin päätäi-uroksella 
olisivat kyseessä olevat luvut 0,39, 0,29 ja 2,48 sekä uaaraalla 
0,43, 0,32 ja 3,03 mm. 

Jos vertaa etujalkojen reisiniveleitä toisiinsa, niin ovat ne 

Täin takaruumiin pää 
vatsapuolelta. Ylempi 
P. capitis, alempi P. 
vestimenti a analildlpi, 

v vulvaliuska. 

Täin munia. 

Toukkien tuntosar
via. 1 P. vestimenti. 

11 P. capitis. 

vaatetäillä aina pitemmät kuin päätäillä. Mutta 
helpommin huomattava tuntomerkki on 
naaraan takaruumiin pää. Siinä olevat 

vulvaliuskat ovat vaatetäillä suippopäiset, mutta päätäillä pyöristy
neet. - Uroksen takaruumiin pää on kummallakin lajilla pyöristy
nyt, eikä siinä ole liuskojåkaan, ja lisäksi takaruumiin alapinnalla 
selvästi näkyvä penis on uroksen paras tuntomerkki. - Naaraan 
takaruumiin alapintaa tarkastettaessa huomaa, miten sen karvapeite 
vaatetäillä on huomattavasti tiheämpi kuin päätäillä. 

Aikaisemmin (1865) on Landois huomauttanut eräästä eroavai· 
suudesta, nimittäin takaruumiin 4:nessä nivelessä ei päätäillä ole 
vatsapuolella lainkaan pituuslihaksia, jotka vaatetäillä esiintyvät 
5-lukuisina kummallakin puolen. 

Silmäillessä vaate- ja päätäin koko ruumista huomataan siinä
kin selvä erotus. Edellisen keskirupmis levenee selvästi taakse
päin, jälkimäisellä se on keskikohdalta. levein. Lisäksi on vaate
täin takaruumiin levein kohta rohkeasti kaksi kertaa leveämpi kuin 
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keskiruumi~n leveys keskimäisen jalkaparin kohdalta; päätäin taka
ruumis on vain vähän keskiruumista leveämpi. 

Tarkasteltaessa täiden munia ja toukkia, huomataan niissäkin 
selvä ero. · Vaatetäin munat ovat ,kansisolujen" vastaisesta päästä 
pyöristyneitä, jotavastoin päätäin munassa vastaava pää on suippo. 
Munansa kiinnittävät täit erään.laatuisella liima-'aineella, jolla päätäi 

. aina ympäröi munan suipon pään kiinnittäessään sen hiukseen, 
mutta vaatetäi asettaa liimaa useimmiten munan sivulle. Alustal
Iaan on munien asentokin erilainen. · Vaatetäi kiinnittää munansa 
milloin mihinkin ':lsentoon, jotavastoin päätäin munat ovat hius
myötäisessä asennossa. 

Munasta sukeutunut toukka on kummallakin hyönteisellä sel
västi toisestaan erotettavissa. Paraan tuntomerkin tarjoavat sen 
tuntosarvet, jotka niin vaate- kuin päätäilläkin ovat 3-niveliset 
(täysimuotoisilla täillä ovat ne 5-niveliset 1). Vaatetäin toukan 
tuntosarvien tyvinivelet ovat tyveltään leveämmät, päätäillä tyvel
tään kapeammat. Lisäksi on · toukan tuntosarven uloimmassa 
nivelessä päätäillä 3- ·-4 sukasta, mutta vaatetäillä niitä on ainakin 
kaksinkertainen luku. 

Mielestäni on siis kyllin selvät tuntomerkit olemassa morfo
logisestikin erottamaan päätäi vaatetäistä. 

--···--
Pieniä tietoja. 

Merimetso (Phalacrocorax carbo) Tammerkoskessa. Ennen 
joulua ilmestyi joukko merimetsoja Tammerko$ken Pyhäjärven 
puoleisessa päässä oleville kiville. Muutaman päivän kuluttua 
toiset hävisivät. Yksi jäi, omaksui itselleen keskellä suvantoa 
olevan yksinäisen kiven ja kyyhötti sillä suurimmat osat päivästä. 
Aamun koittaessa se siihen lensi, joskus hetkisen kaiasteli ja sen 
jälkeen siipiään kuivaili, mutta enimmäkseen istui se aivan hiljaa 
kuin kiinni jäätyneenä. Päivän hämärtyessä katosi metso kiveltään. 
Kuten keväämmällä sain kuulla, lensi se puuvillatehtaan puistoon 
erään suuren koivun oksalle yötään viettämään. Samassa asen
nossa samalla paikalla se siellä istui joka yö koko talven, tullen 

1) Täillä on siis näin ollen muodonvaihdos, vaikka muutamissa teok
sissa väitetään päinvastaista. 
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mennen niin sään nöllisest i, että vastarannalla asuvat lapsukai set 
saattoivat kysyä: ,äiti, eikö kello jo ole 3, koska lintu ei ole tullut". 
Kaskessa sen säännöllinen elämä häiriytyi hieman,· kun pakkasten 
alkaessa kiven ympärillä suvanto meni jäähän. Silloin merimetso 
siirtyi muutamia metrejä ylempänä oleville kosken kiville, istus
kellen milloin yhdellä milloin toisella. Maaliskuun puolivälissä 
alkaneet ' lämp'imät ilmat lienevät sille valmistaneet oleskelumah
dollisuuksia muuallakin, koska se on jättänyt yöpuunsa ja viipyy 
koskestakin poissa väliin useita päiviä. Mutta vielä se tänäänkin 
istu_i kauvan aik~a omalla ldvellään. Tampere, 8. IV. 1923.· 

Eeva Hermonen. 

Mielenkiintoinen tapaus~ . Viime .,Luon·nonystävän'' sivulla 68 
esiintyvän ,Mielenkiintoinen veto" nimisen 'kappaleen · johdos.ta 
muistuu- mieleeni tapaus, jonka kertominen lienee nyt paikallaan. 

Savitaipaleen Sokurniemessä olevan entisen kesähuvi lamme 
pih.an keskustassa oli· vanha, puunrungosta koverrettu jauhohuh
ma·r, joka .Qli muodos.tettu pöydäksi siten, että sen .päälle oli. ase
tettu pyöt:eä, latuskainen kivi.. Huhmaren ylälaidan ja kiven vä
liin oli ajanhammas tehnyt pieniä aukkoja ·sinne tänne. Huhma
ren pohjalle oli valkea västäräkki (Motacilla alba) tehnyt joka 
kesäks i pesänsä ja saattanut aina uuden poikueen onnellisesti 
maailmaan . . 

Keväällä v. 1915 tu lin toukokuun puolivälissä huvilalle1nme. 
Eräänä toukokuun iltana - en muista päivää ehdottoman 
tarkkaan, noin 18 - 22 p. -- katselin auringon laskiessa ulos 
makuuhuoneeni akkunasfa. - ·silloin huomasin, että käki lensi pi
halle ja laskeutui huhmaren viereen maa~an ja - mikä ihmeellistä 
- käellä oli muna suussa! Lintu lennähti äkkiä ylöspäin muna 
yhä suussaan ja työnsi päänsä huhmaren raosta sisään ja koetti 
päästä siitä lävitse, muttei mahtunut. Se lennähti takai sin maa
han levähtämään. Pian teki se uuden yrityksen koettaen tun
keutua toisesta raosta sisään, mutta turhaan. Vielä koetti käki
naaras ·· muista raoista, ·mutta yhtä huonolla tuloksella. Lintu, 
vaikka saikin päänsä huhmaren sisään, ei uskaltanut päästää ·mu
naå kierimään pesän' pohjaUe arvioiden · - -- todennäköisesti · oikein 
- ettei se ·pääsisi ehjänä pei-ille. Koko aikana ei lintu hellittä
nyt munaa nokastaan. Kun käki huomasi yrityksensä turhiksi, 
lensi · se hetken ·kuluttua p'ois ja häipyi näkyvistäni. 

tämä ihmisten kai niin harvoin tiäkemä, mielenkiintoinen 
tapaus olisi havaintona melkein mitätön, sillä olin tällöin vasta 
9-vuotias, · ellei tapausta olisi kanssani nähnyt eräs aikuinen, 
opettajatar M. Kuusisto; _ · · 

Ei hän enkä liioin minäkään voi tosin mennä takuu
seen, että lintu oli juuri naaraskäki, mutta todennäköisesti se oli 
kuitenkin naaras; miten asia oli si muuten . selitettävissä? 

.. 
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jos olisin . silloin ollut tilaisuudessa filmaamaan edellämaini
tun tapauksen, olisin valmis lyömään Hra Edgar Chaneen kanssa 
vetoa, että käki ainakin kerran on koettanut viedä munansa no
kallaan toisen linnun pesään. Mutta asian näin · ollen tyydyn 

· vain kertomaan tapauksen. 
Savonlinna, 23. IV. 23. Päiviö Kuusisto. 

Rohkea närhi. Viime keväänä huomattiin Sammatin Lohi
lammella tavallisen närhen rakentaneen pesänsä erään rakenteilla 

· olevan rakennuksen avonaisen kuistin katon alle, lähelle katon
rajaa, kattoa tehtäes ~ä telrneinä käytettyjen ja sirme jääneiden lau-

. ~ojen päälle. Pesä oli tavalliseen tapaan risuista tehty . .. Mutta 
eikö liene ensin sattunut aivan oikealle paikalleen, kun molem
min . puolin valmista pesää oli puolivalmiiksi rakennetut .. pesänalut. 
Munia pesässä oli 5 kpl. ja hautoi emo ·niitä parhaillaan. 

Rakennus, jqssa pesä oli; sijaitsee metsikön reun.assa n. 30 
m yleisestä kylätiestä. Toisella puolella tien, pari sataa metriä 
edellisestä rakennuksesta on asuttu torppa, .joten paikka ei ole 
kovinkaan · syrjäinen . . Kesytettyä närheä ei paikkakunnalla tiettä-
västi ole ollut. · }. H . 

..... 

Talvehtivia peipposia Lounais-Suomessa~ L. Y:n 2:ssa n:ssa mai
nitun uutisen ,myöhästyneitä ja talvehtivia muuttolintuja" joh
dosta pyydän saada kertoa seuraavaa. Tammikuun lopulla tänä 
vuonna ilmestyi pihlajaamme Turussa, Venäjänkirkkokatu 29, 
härkäpeippo s i a (.Fring illa montijringilla) syömään . sen vii
meisiä marjanrippeitä. Kynttilänpäivän (4. 2.). tienoissa alkaneet 
kovat pakkaset toivat sitten prhaamme pysyväisen peipposparven, 
joka tottui kilvan pakkastiaisten kanssa syömään rasvaa ikku
naimtne edessä kasvavaan syreenipensaase·en kiinnifetyltä laudalta. 
Tässä parvessa oli muutami~n . härkäpeipposten lisäksi useita 
ta v a II i s i a peippo s i a (.Fringilla coelebs), useita naaraita ja 
pari koirasta. Oli hauskaa katsella, kuinka röyhkeät tiaiset saivat 
väi styä peipposten tieltä ja kuinka tavalliset peipposet, varsinkin 
koiraat, olivat, silloin kuin vain halusivat, rasvamöykyn herroina. 
Arimpia sekä tottumattomimpia rasvaa syömään olivat härkäpeip
poset, jotka enimmäkseen pysyttelivät pihan Ioitommalla olevissa 
puissa ja vain erittäin rauhallisina hetkinä · uskaltautuivat .lintulau
dalle. Maahan lintulaudan alle · ripoteltiin niyös ryynejä, joita 
peipposet halukkaasti nokkivat. - Kun .maaliskuun puolivälissä 
sää muuttui leudoksi ja keväiseksi, kuuli joskus jonkun koiras
peipposen yrittelevän viserrystä, vaikka se katkesi kesken. Kohta 
tämän jälkeen hävisivät peipposet pariksi viikoksi. - Näihin ai
koihin oli Uudessa Aurassa uutinen, ·että peipponen oli nähty 
Salossa. 
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Tänä aamuna kuulin ensi kerran peipposen laulua. Kaikista 
päättäen tämä on etelästä . palannut tänne jäävä peipponen, jota
vastoin ~dellä mainitut ovat näissä seuduin talvehtineita pohjoi
sempien seutujen peipposia, jotka kevään tullessa ovat vetäyty
neet pesimäsijojaan kohti. 

· Turussa, 2. IV. 1923. 1(. ]. Valle. 

fenologisia havaintoja Lounais-Suomesta. Oleskellessani tänä 
keväänä metsätöissä Lounais-Suomessa ·olin tilaisuudessa teke
mään joukon fenologisia havaintoja, joista mainittakoon seuraavat. 
Havainnot ovat tehdyt Forssan ja Loimaan kauppaJoissa sekä 
Tammelan ja jokioisten pitäjissä. 

'Orus grus 23. 111. 7 kpl. Forssassa; Alauda arvensis 23. 111. 
2 kpl. Forssassa, 25. 111. yleinen Forssassa ja Tammelassa; Stur
nus vulgaris 24. 111. 1 kpl. Forssassa, 29. 3. yleinen Forssassa; 
rringilla coelebs 3. IV. yleinen ·Forssassa ja Tamm~Iassa; 
Columba palumbus 6 ja 7. IV. Tammelassa kummallakin kerralla 
2 kpl., 11. IV. 2 kpl. Jokioisissa; Anas boschas 6. IV. 2 kpl. (k 
ja n) Tammelassa, 11. IV. 4 kpl. (2 kk ja 2 nn) jokioisissa; · Tur
dus pilaris .1. IV. 3 kpl. Tammelassa; Vanellus vanellus 15. IV. 
1 kpl. Tammelassa; Numenius arettafus 18. IV. 1 kpl. Forssassa; 
Motacilla alba 21. IV. 1 kpl. Forssassa; Tringoides hypoleucus 6. 
V. 3 kpl. Forssassa; Muscicapa atricapilla 7. V. 1 kpl. Loimaalla; 
Ruticilla phoenicurus 7. V. 2 kpl. Forssassa; Saxicola oenanthe 
8. V. 4 kpl. Forssassa. 

Nokkos- ja sitruunaperhosen näin molemmat ensimäisen 
kerran 9. IV. jokioisissa. 

Ensimäisen kerran kukkivina tapasin: harmaalepän 9. IV. 
jokioisissa, sinivuoken 12. IV. Tammelassa ja pajun 23. IV. Fors
sassa. . 

Forssa, 8. V. 1923. Ilmari Hilden. 

Cordulegaster annulatus munimassa. Muniessaan Aeschnidit 
yleensä pistävät reikiä vesikasveihin veden pinnan alle ja laskevat 
niihin munansa, mutta elok. 3 päivänä v. 1921 näin Cordulega
ster-naaraan menettelevän toisin. Koiviston Manno1assa Myllyojan 
vartta lensi naaras, pysähtyi rannal le ja alkoi laskea muniaan len
nosta kastaen takaruumistaan kerta kerran jälkeen veteen. Koetin 
saada sen haaviini, mutta epäonnistuin; se lensi toiseen paikkaan 
ja jatkoi siellä munimistaan . . Myllyoja oli kyseessä olevalla pai
kalla noin 1/2 m. leveä ja vain 5-6 cm syvä, kivipohjainen puro. 
Vesikasveja ei siinä ollut lainkaan, vaan munien lasku tehtiin 
kuivapäi sten kivien välille vesikuoppaan. Asko Pulkllinen. 

Vlläselostetun mielenkiintoisen havainnon johdosta mainitta
koon, että L. V:n vuosik. 1909, s:l la 86, on leht. L u d v. Kesä-
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niemen kuvaus v. 1906 tekemästään samannimisestä havainnosta 
Korpilahden Korpij<;>ella. Siinä hän mainitsee Cordulegaster an
nulatus-naaraan omituisesti ylös ja alas lennellen laskeneen mu
niaan joen rantamatalalle pohjahiekkaan. Edellisen vuosikerran 
6 n:ssa selostaa maist. 1 V ä 1 i kangas tunnetun sveitsiläisen 
sudenkorennoistutkijan F. R isin havaintoja läheisen lajin Cor
dulegaster bidentatus1en samantapaisesta munimisesta matalaran
taisen lammiken pohjaan. W e sen b e r g L u n d i n selostuksen 
mukaan (Odonaten - Studien, Internationale Revue d. Ges. 
Hydrobiol. u Hydrogr. 1913, ss. 187 - 188) useat tutkijat ulko
mailla ovat ·tehneet tämäntapaisia havantoja, Dr a b b l e juuri 
meilläkin esiintyvästä Cordulegaster annulatus-lajista, ja lienee 
hänen mukaansa juuri tämä munimistapa suvulle luonteenomai
nen, vaikka munimista vesikasvien kudoksiinkin on havaittu. 

!(. ]. Valle. 

Yöperhoset ja kirvat. Sattumalta huomasin L. V:n vuosik. 
·1921 n:ssa 6, s:lla 166, tiedonannossa ,pari muistiinpanoa hyön
teismaailmasta" havainnon muutamain yöperhosten (Mamestra) 
käyvän ,lehtitäiden luona vieraisilla", josta sanotaan, että se lienee 
tuntematonta. - Olen tehnyt tuon havainnon moneen kertaan 
ja luulen että monet perhoskeräilijät ovat huomanneet samaa. 

· jo kesällä 1905 muistan yöperhosten (yleisin laji Hadena adusta) 
käyneen eräissä männyissä kotini puutarha-aidan vieressä jääsken 
pitäjässä. En muista silloin hoksanneeni, että ne kävivät kirvojen 
eriHeitä imemässä, mutta missä muussakaan tarkoituksessa ne 
olisivat männyissä käyneet. Onhan aivan tavallista kesäaikaan 
kuulla havupuistakin yhtämittaista surinaa, kun ampiaiset ja kima
laiset niissä kirvoja verottavat. Myöhemmin olen tehnyt saman 
havainnon ja paljoa suuremmassa mitassa pihlajista. Niinpä ke
sällä 1908 käytin Uukuniemellä (KJ.) kirvojen vaivaamia pikku
pihlajia, joissa lehdet olivat . käpristyneet, mainioina perhossyöt
teinä. Pyynti alkoi muistiinpanejeni mukaan juhannuksen tie
noissa ja kesti n. parin viikon ajan. Seuraavia yöperhoslajeja 
olen merkinnyt tällöin saaneeni: Agrotis c-nigrum, A. exclamatio
nis, A. plecta, Mamestra contigua, M. pisi, Dianthoeda capsitz
cola, Leucania comma, Caradrina quadripunctata ja C. morpheus, 
mutta muitakin muistelen saaneeni. Kesällä 1910 keräilin Soc. 
pro. F. Fl. Fennican stipendiaattina perhosia Kuhmoniemellä, jolloin 
eräs korkea kirvojen vaivaama pihlaja heinäkuun alussa oli paras 
pyyntipaikkani. Muistiinpanejeni mukaan harjoitin tällaista pyyn
tiä 3. VII - 1 0. VII, ja olen merkinnyt muistiin lajit Agrotis con
flua, A. rubi, Mamestra tincta, M. dissimilis, M. glauca, M. nana, 
Hadena adusta v. septentrionalis ja Hyppa rectilinea. Saadakseni 
perhoset korkeasta pihlajasta olin sitonut perhoshaavini varteen 
pitkän seipään lisävarreksi. - Kehoittaisin kaikkia perhosenke-
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räilijöitä, jotka eivät ole havaintoa tehneet, juhannuksen tienoissa 
ja sitä seuraavina viikkoina ahkerasti tarkkailemaan pihlajia, joissa 
on käpristyneitä lehtiä. Varmasti näistä saa perhoskokoelmiinsa 
tervetulleen lisän. Samalla olisi erittäin tärkeätä merkitä muistiin, 
mitkä lajit ovat käyneet kirvoja verottamassa sekä minä päivinä. 

!(. ]. Valle. 

Poimintoja Tampereen klass. lyseon luonnonhist. yhdistyksen 
,Kielon" havainto kirjasta. 1 s o maa yö k k ö ( Agrotis pronuba) 
joutui haaviini 27. VII. 22. Vesilahdessa. Samasta pitajästä sain 
3 kpl. ohdakeperhosia (Pyrameis cardui). Edell. löytö lienee poh
joisin ja toistaiseksi ainoa Hämeessä. 

Sir e en iki i t äj ä n (Sphinx ligustri) toukan löysin Tampe
reen · Talouskoulun kentältä 3. IX. 22. Paikka on kaiketi pohjoi
sin mainitulle perhoselle. Kotelon säilytin talven yli, ja 4. V. 23 
tuli siitä esiin komea perhonen. Yrjö}. Söyrinki. 

Pää k a II o perhosen ( Acherontia atropos) tapasin syysk. 
1922 Pälkäneeh ja Luopioisten rajalla Oksalan talon pirtin . ikku-
nalla. · 

A m i r a a 1 i (Vanessa atalanta) lenteli viime kesänä Luopiois
ten Aitoon kylässä. Kiinni en onnistunut sitä saamaan. 

E. l(ärki. 

R t;1 sakko j ä ti i s (Lepus europceus L.) ·alkaa tulla yleiseksi jo 
Tampereenkin seuduilla. Niinpä tapasi oppilas T. Muotinen sen 
kevättalvella 1922 Pyitäjärven Pitkäniemessä n. penik. Tampereelta. 
Kuljussa ampui leht. A. Mikkonen sen tammik. 1923. Lempää
lässä, kirkonk. eteläpuolella, on kuluneena talvena ammuttu useita 
rusakkoja (ilm. lelzt. Mikkonen). Vesilahdella on sen nähnyt jou
luna 1921 ja 22 opp. V. j. Söyrinki. 

H i II erin (Foetorius putorius L.) jäljille sattui VI. L. opp. 
T. Muotinen Eteläpirkkalassa helmik. 1923. Otus joutui metsäs
täjän saaliiksi n. 4 km:n päässä kaupltngista. 

Muuttolintujen tulo Tampereelle kev. 1923: Peipponen 23. 111.; 
28. 111. Leivonen 23-25. 111. Kottarainen 24. 111.; 28. 111.; 1-3. IV. 
Västätäklli 30~ 111. 2 kpl. Ratinassa; 1-3. IV. Kuovi 2. IV. jout
senia 7 kpl. 22. IY.. Kala- ja sellzälokki 28. IV. Ratinan vuolteessa. 

E. Kärki. 

Harsosääsken (Sciara Thomae) toukkakulkue tavattiin kuluvan 
elok. 25 p:n aamuna Sammatin Lohilammella. Kulkue oli mat
kallaan vinosti tien poikki tullut aamulla yliajetuksi ja taittunut 
useampaan osaan, joten vaellus pysähtyi tähän. 

· Paikkakunnalla on edellisinäkin vuosina tavattu samanlaisia 
kulkueita ja luullaan niitä käärmeiksi, joiden puremaa pidetään 
hyvin vaarallisena. Näiden ,käärmeiden" esiintyminen tiedetään 
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myös ennustavan pahaa, jos se esim. on poistumassa rakennuk
sesta poispäin. Kerrankin oli tällainen ,käärme" ollut matkalla 
erään riihen ohi, ja riihi oli vähän sen jälkeen palanut. ,Käär
meen" tulo rakennukseen päin tietää sitävastoin hyvää. ,Käärme" 
tapetaan polttamalla · sen päällä risuja, olkia y. m. s. ]. H. 

--···---
K i r ja 11 i suu tta. 

Kohne lintukirjaa. 

J u s s i S e p p ä: Lintujen äänet. Werner Söderström, Porvoo, 1922, 
243 sivua, 78 tekijän piirtämää kuvaa. Hinta 20: - . 

1 v a r H o r t 1 i n g: Lintutieteellinen retkeilpldrja. Werner Söderström, 
Porvoo, 1923, 116 siv. Hinta 12: - . 

Einar Fieandt: · Pohjolan lintuja - Nordiska Fåglar. Luonnon
tieteellisiä ~uvastoja N:o II, Helsinki. Suomalainen kirjakauppa Oy. 1923. 

Pääasiallisimpana syynä Jussi Sepän kirjan ilmestymiseen mainitsee 
tekijä ,että systemaattisten ja erinäisten värimerkkien avulla määrääminen 
ei ole osoittautunut niin helpoksi tottumattomille, että niiden mukaan voisi 
näkemänsä linnun luonnossa määrätä." Mutta, sanoo tekijä, ,on eräs keino, 
jonka avulla voi varsin mielenkiintoisella tavalla lähestyä lintumaailmaa ja 
jol<a amatööritutkijalle ja nuorisolle on hyvin sopiva ja kasvattava - ni
mittäin lintujen määrääminen laulusta.~~ 

Kukapa epäilisi, etteivätkö lintujen laulu ja äänet suuresti helpottaisi 
vasta-aikajaa lajien määräämisessä ulkona luonnossa, ellei monta voitta
matonta vaikeutta olisi tiellä. 

20 vuotta sitten oli allekirjoittaneella samallaisia toiveita kuin tekijällä 
nyt, mutta myöhäisemmät kol<emukseni ovat osoittaneet, että päämäärää ei 
sillä tavoin saavuteta. Tosi uteliaisuudella hanl<.in sentähden itselleni Sepän 
kirjan. Pikainen silmäys siihen l<Uitenldn riitti osoittamaan, että tekijä yhtä 
vähän kuin moni muukaan ei ole onnistunut voittamaan niitä vaikeul<sia, 
jotka olen pitänyt ja yhä edelleenkin pidän voittamattomina. 

Muutamalla sanalla saanen selvittää edelläsanottua. Jos pianolla soittaa 
sävelen minkä tahansa ja koettaa sitä kirjåimilla (vokaaleilla) jäljitellä, 
onnistuu se ani harvassa tapauksessa. Mutta miten erilainen onl<aan sointu 

· samassa sävelessä huilulla puhaltaen! Kielen merl<eillä (kirjaimilla) ei 
sointua voi ilmaista. - Pitl<än aänen voimme ilmaista kaksin~<ertaisella 
vol<a;;tlilla, lyhyen taas yl<sinl<ertaisella, mutta nopeutta, jolla äänet toisiaan 
seuraavat etenldn jos ne sulautuvat liverryksel<si tai muodostavat joni<Un 
muun yhdistelmän, ei voi ldrjaimilla ilmaista. Niiden merkitsemiseksi tar-
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vitaan aivan erikoisia kirjainmerkkejä. Tohtori Alwin Voigt'in teoksessa, 
,Exkursionsbuch zum Studium der Vogelstimmen" näemme käytetyn sem
moisia merkkejä. Seppä käyttää samoja merkkejä, mutta ei selitä niiden 
merkitpstä. Jo tämä seikka tekee Sepän l<irjan lintujen äänien selvittäjänä 
mahdottomaksi sekä harrastajalle että kouluoppi laalle. - Aänen korkeuden 
voi (sävelen alkuääneen verraten) osoittaa merkitsemällä se rivin ylä
puolelle, matalamman äänen taas alapuolelle. Mutta vain siinä tapauk
sessa että sävel joko kohoaa tai laskee yhden kokonaisen äänen, voi sen 
korkeutta selvästi merkitä. Alkuäänen korkeutta e i sitävastoin voi kirjai
mella ilmaista. Tästä seuraa, että ainoastaan siinä tapauksessa, että alku
äänen vgi ilmaista vokaalilla ja tämän alkuäänen korkeus vastaa sitä 
äänen korkeutta, jolla kysymyksessä oleva vokaali kielessä lausutaan, 
edelleen että seuraava sävel laskee kokonaisen äänen ja tämäkin ·ääni 
voidaan vokaalilla ilmaista, ainoastaan silloin voidaan harrastajalle ja oppi-, 
laalle kirjainmerkeillä ·kyllin selvästi ilmaista lintujen äänen. Tavallinen 
sävel talitiaisen kevätlaulussa esim. voidaan kyllin selvästi ilmaista seu
raavasti: tsit tsidaa, tsit tsidaa, stit tsidaa, mutta koettakaamme samalta ta-

valla ilmaista peipposen kaikille tuttua kevätviserrystä, s illoin saamme 
semmoisen sekamelskan kirjaimia, tavuja ja merkkejä, ettei kukaan, olipa 
hän amatööri tai kouluoppilas saa siitä selvää. 

Tavallisesti laulaa sitäpaitsi kukin yksilö vähän erilailla, jopa usein 
hyvinkin poikkeavasti (n. s. sekalaulajat), sitäpaitsi kuuluu laulu jossain 
määrin toisellaiselta, kun lintu laulaa laaksossa kuin jos se kajah4ttaa kor
kealta mäeltä, toisin metsässä kuin yksinäisestä puusta j. n. e. Tästä seuraa 
että selviä ja yksinkertaisia ääniäkin voivat eri henkilöt erilailla käsittää. 
Niinpä esim. Ivar Hartiingin mielestä käki kukkuu ,ko-ko" (ruotsalainen o), 
Sepän kuk-kuu Hallgrenin guck- (ruotsal. u), minun mielestäni taas , guu 
huch- huu eli huch-huu (ruotsal. u). [Ensimäisellä äänellä matkittuna siten 

että · kieli on kourussa ylähuulta vasten, oleri saanut houkutelluksi koiras
käen luokseni]. Kun asiantuntijat näin yl<sinkertaisen ja selvän äänen 
käsittävät erilailla, miten silloin voisi ajatella että epäselviä konsonanttiääniä 
voitaisiin siten kirjaimin merkitä, että niitä vasta-alkaja retkeilyillään ulkona 
luonnossa voisi ymmärtää, etenkin jos kielessä, kuten tavallisesti on laita; 
ei ole vastaavia äänteitå, joten tekijä on pakoitettu oppikirjassansa käyttä
mään merkkejä, jotka vain lähimain ilmaisevat äännettä todellisuudessa. 
Kysyn ainoastaan. 

Edelläsanotun nojalla pidän, ainakin useimmissa tapauksissa, mah
dottomana mitenkään merkitä lintujen laulua ja muita ääniä siten, että 
harrastajille ja etenkin koulunuorisolle kävisi selväksi ne äänet, joita tekijä 
merkinnöillään tarkoittaa. · 

Tällä en kuitenkaan tahdo sanoa, että tekijä, joka päinvastaista väittää, 
ei olisi tosi lintujen tuntija. Päinvastoin käy kirjasta kyllin selvästi ilmi, 
että hänellä on omakohtaiseen kokemukseen perustuvat perinpohjaiset tiedot 
ja oil<ea käsitys linnuista ja niiden elämästä. Ainoastaan voittamattomista 
vaikeuksista ilmaista kuuloelimeen perustuvia havaintoja merkinnäillä ei 
tekijä vielä ole selvil lä. 
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Vasta sitten lmn tulevaisuudessa kel<sitään laite, joka voi merkitä 
muis tiin äänet ja taas niitä toistaa yhtä selvästi lmin l< amera kuvia, voidaan 
luol<l<ahuoneessa opettaa oppilaita käsittämään lintujen laulua ulkona luon
nossa. Siihen mennessä ei meillä opettajilla ole muuta keinoa kuin josi<Us 
l<eväällä varhain klo 3 tai 4 aamulla viedä luol<ka ulos luontoon oppimaan 
l<äytännöllisesti ainakin eräitten lintujen ääniä ja laulua. 

Suurempaa selvyyttä yllämainittuun äänien selvittelyyn on tel<ijä tusl<in 
onnistunut saamaan ryhmittämällä linnut äänien perusteella. Ainoastaan 
muutama esimerld<i: ,säl<een yhdistäjiin" vie tel<ijä m. m. satakielen, lei
vosen, kultarinnan, laulurastaan ja kottaraisen. Toisin. sanoin: tekijä rin
nastaa le ivosen, jonl<a liverrys maamme laulajien äänistä on ehkä muuttu
mattominta, etevimmän sel<alaula jan, I<Ultarinnan, lintumaailmamme ehl<ä 
etevimmän säveltaiturin (lau lurastaan) ja nirisevän, r:äppäilevän ja viheltele
vän kottaraisen l<anssa, vieden ne samaan ryhmään. Jalw ei siis ole mi
tenkään tieteellinen, eikä sitä tekijä ehken ole tarl<Oittanutkaan . 

. Mutta kun tekijä vie samaan alaryhmään ,säl<eenkertaajat" käen, 
paarmalinnun ja haarapääskysen tai ,tavunyhdistäjät" lintuja, joiden äänet 
ovat niin perin erilaiset kuin hempposen lau lu, räystäspääskysen viserrys 
ja tynnyrilinnun kal<siääninen nalkuttaminen, pudistaa päätään moiselle 
jaolle. 

Ehkä vielä paremmin esiintyy jaon epäkäytännöllisyys, jos mq,initsen 
että tervapääskynen ja härkäpeipponen kuuluvat samaan ryhmään --- ,kir
kujat", sel<ä että teldjä ryhmään ,tavulaulajat" on vienyt l<uhanl<eittäjän, 
sel<alau lajan, jonka laulussa - yhtä vaihtelevassa lmn laulurastaan - aina 
on paitsi lainaääniä (erilaisia. eri yksilöille) sekä kirkkaita, kauasl<uuluvia . 
huiluääniä ja l<arkeita, rääkyviä ääniä. 

Sanottu riittäköön kylr'åksi osoittamaan että tekijän ,jako laulun mu
l<aan" ei myöskään ole käytännöllinen, l<cska vasta-alkaja sen mukaan ei 
voi määrätä eri lintula je ja laulun ja äänien perusteella. Jako on siis kokonaan 
epäonnistunut. 

Paitsi lintujen ääniä sisältää kirja kuitenkin paljon mielenl<iintoisia ja 
teräviä havaintoja vieläpä mestarillisesti laadi ttuja luonteenomaisia piirteitä 
eri lajien elämästä. Näiden l<Uvaul<sien kautta voi kirja luonnosta huvi
t2tus 3a l<Ouluoppilaassa herättää harrastusta itseopisl<eluun luonnossa . Ja 
sillä on jo paljon saavutettu. 

Ivar Hartiingin kirjasta: L i n t u ti e t ee II i ne ·n r et k ei 1 v k i r j a 
voin lausua mielipiteeni lyhyemmin. 

Tekijä sanoo esipuheessansa: ,asianharraslajien l<ehoitul<sesta on tel<ijä 
l<Oettanut laatia käytännöllisen muistiinpanokirjan, jonka lintumaailmasta 
huvitetut henkilöt aina voivat pitää mul<ahaan." Tästä voisi tulla siihen 
johtopäätökseen, että kirja on jonkunlainen käytännöllinen käsil<irja lintu
biologisten havaintojen merl<itsemisel<si, mil<ä, jos se todellal<in olisi l<äy
tännöllisesti laadittu, olisi ollut tarpeen vaatima. Mutta l<ir ja onkin jotal<in 
<~ivlln muuta. Tel<ijä on mennyt pitemmälle lmin si!vet !<antavat. 

Kirja all<aa epä täyclellis ':: ll ä ld rjallisuu sluctt !2 lol! ;:; ruo ls<.1 bises t <.~ , suoma-
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laisesta, saksalaisesta ja osal<si myös tanskalaisesta lintutieteellisestä kirjalli
suudesta, mielivaltaisesti ja puolueellisesti lwkoonkyhättynä, josta retktili
jällä ei ole minkäänlaista hyötyä. Senjälkeen seuraa pari luetteloa eläimistä, 

· jotl<a ovat rauhoitettu ja luonnonsuojelulain mul<aan pitemmän tai lyhyem
män ajan, mitkä luettelot ovat yhtä hyödyttömiä retkeilijälle kuin kirjalli
suusluettelo. Yhdellä sivulla on tekijän piirtämiä lentolwvia · 11 :sta peto
linnusta. 

Seuraavassa luvussa on edelleen yhtä ja toista l<oottuna: 1 :o selitys siitä 
miten lintuja merkitään renkailla (minkä eläinsuojeluyhdistysten tulisi saada 
laissa kielletyksi muilta kuin tiedemiehiltä); 2:o lyhyt selostus, mutta ilman 
tarpeellisia valaisevia kuvia, siitä, miten lintuja ja linnunmunia on mitattava, 
ja 3:o aivan tarpeeton ,lwukausittainen katsaus eräiden lintujen esiintymi
seen Etelä-Suomessa sekä niiden muuttoihin". 

Seuraa senjälkeen kirjan pääasiallisin osa ,lintuluettelo," käsittäen 
latinan-, suomen-, ruotsin- ja saksankielisen nimiluettelon kail<tsta Suomen 
lintulajeista numerojärjestyl<sessä, alkaen ruokkilinnuista ja päättyen varpus-

. lintuihin. Kustakin lajista on l<irjassa muutama sana. Tavallisesti yhden 
tai pari ääntä koettaa tekijä kirjaimin selittää. levenemisen kaikessa lyhy
l<äisyydessä tai jotakin muuta mielivaltaista. Esimerkkinä tästä ihmeellisestä 
luettelosta mainitsen sananmukaisesti sivulta 87. 

231. Ligurinus chloris (L), vihreäpeipponen, grönfinl<, Griinling. Kut
suääni g~k (muistuttaa käpylinnun ääntä, mutta on heikompi), tai glgigi tai 
pitkäveteinen dschiu. Yleinen E.-Suomessa, käy pohjoiseen päin men
täessä harvinaisemmaksi. 

232. Serinus serinus (L), keltahempponen, gulhämpling, Girlitz. Kerran 
tavattu. 

233. Spinus spinus (L), vihreävarpunen, g!önsiska, Erlenzeisig. Aänte
lee lennossa ptsi ptsi . . . . Levinnyt pohjoiseen Pudasjärvelle asti. 

234. Carduelis carduelis -(L), tikli, steglitsa, Stieglitz. Siiven pituus 
77 mm. (Eräällä venäläisellä muodolla maior Taczanowski siiven pituus 
korkeint. 88 mm). Pesii E.-Suomessa. 

Mitä hyötyä luulee lukija retkeilijällä ulkona luonnossa olevan moi
sesta luettelosta? Vastaus voi olla ainoastaan - ei mitään. 

·Tämän luettelon perästä seuraa edelleen ,suomenkielinen nimiluettelo"; 
,ruotsinkielinen nimiluettelö"; kaksi tyhjää sivua (luultavasti muistiinpanoja 
varten) ja lopuksi 9 linnun nimeä Einari Merikallion luettelosta Petsamon 
alueella tavatuista linnuista, mitkä tekijä on pitänyt tarpeellisina mainita 
retkeilykirjassaan. Tällä ihmeellisellä loppuluettelolla päättyy kirja. 

Hämillään on allekirjoittanut tarkastånut moista merkityksetöntä ret
keilykirjaa. Turhaan olen aprikoinut, l<enen tai keiden tekijä luulee hyöty
vän tai olevan huvitetun semmoisesta kirjasta, joka ei ole tieteellinen sitä 
vähemmän retkeilyl<irja, tusl<in kirjan nimen arvoinen, koska se ainoastaan 
on yhtä ja toista sisältävä, kovii'n kansiin sidottu· nimiluettelo - ei muuta 
mitään. 

Mitähän mahtanevat ,asianharrastajat, joiden kehotuksesta" tel<ijä on 
laatinut tällaisen ,käytännöllisen muistiinpanol<irjan", sanoa tulol<sesta? 



l<ol<oul<sia. 127 

Aivan toisin lwin edellinen teos täyttää toht. Fieandtin ,P o h jo 1 a n 
Lintuja" tosi tarpeen varsinl<in nuorison kehittämiseksi ornitologisissa 
tiedoissa. Apuneuvoina elävien lintujen eläintieteellisessä määrittelemisessä 
uii<Ona luonnossa ovat väritetyt piirrokset suureksi hyödyksi. Tosin 
ovat eri lintujen. piirteet joskus karkeita, asennot silloin tällöin jäyl<kiä ja 
elottomia, useita Pohjolan lintuja on jätetty pois ja toisia, meidän maalle 
.vieraita lajeja sen sijaan otettu mukaan (riippuen luultavasti siitä, että kuva
laatat on hanldttu joitain Saksan lmstantajalta) eivätl<ä värit ole aina esi
tetyt niin luonnonmukaisesti kuin olisi voinut vaatia (l<atso esim. heimaa 
Sylvidae !). Mutta kuitenkin on kokonaiskuva yleensä s il<si se lvä, että se 
yhtähyvin voi antaa selvän todistuksen siitä, onko se tulos oikea vai väärä, 
jonka retkeilijä retkeilyfaunan mul<aan ·tutkimalla on saavuttanut. 

Te~sti on ylen niukl<a, sommiteltu Mela-KivirH<On ,Suomen Luuran
l<Oiset" teol<sen mukaan, mutta sisältää kuitenkin juuri sellaista, mikä 
retkeilijälle on tärkeätä tietää lintujen levenemisestä sekä niitten oleskelu
ja pesimispail<Oista. 

Onnellinen ajatus tekijällä oli tel<stin kaksikielisyys, joten koi<O 
Suomen nuoriso voi nauttia tästä arvokkaasta .... teoksesta. Hinta on halpa, 
vain 15 mk. 

Toivotamme kirjallc l<aikkea mahdollista menestystä. 
Thorsten Renvall. --···--

Kokouksia. 

Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon kokouk
sessa 17. 111. 1923 piti maist. Einari Meri 1< a II i o var jokuvin valaistun 
esitelmän Petsamon linnustosta näyttäen samalla kuvia muutamista Norjan 
suurimmista lintuvuorista. ]äll<imäisiin verraten ovat Petsamon lintuvuoret 
sangen vaatimattomia. Niiden asul<l<aat ovat kolmivarpainen lokl<i ja meri
metso, vähässä määrässä myös harmaalokki. Jos lintuvuoret ovatkin pieniä, 
on Petsamossa sensijaan erittäin linturikas saari nim. Heinäsaari. Siellä 
pesii kymmeniä tuhansia pareja, varsinkin lunni-nimistä vesilintua, joka kai
vaa pesänsä syvälle maan sisään. Myös useita lokl<ilajeja ja tiiroja pesii 
runsaasti. Taloudellisesti arvokl<ain vesilinnuista on haahka. Sen untuvia 
saati in v. 1917 yli 40' 'l<g eli arviolta 40,000 Smk:n arvosta. Jäämeren lin
nustoon verraten on mantereen (tunturialueen, koivuvyöhykkeen ja havu
metsävyöhykkeen) linnusta yl<silököyhää, mutta silti mielenkiintoista. 

Maisteri Vrjö Hu 1< k i ne n piti tämän jält<een esitelmän ,Pohjolan 
ja Lapin viljelysl<asvien tuhoista". Niiden tietojen perusteella, joita Maan
viljelystaloudellisen Koelaitoksen entomologiselle osastolle on koottu, esi in
tyy Suomen pohjoisimmissa seuduissa useita kasviviljelystä rasittavia vahinko
elä imiä. Varsinkin ohra, Pohjolan ja Lapin peltojen vanha pääl<asvi, on 
huomattavien tuhojen alainen, mikä johtuu lähinnä juuri ohran vilj lyl<sen 
vanhuudesta ja yl<sinomaisuudesta noissa scuduissa. Vli I<Oko pohjoisen 
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alueen, Inaria myöten, tunnetaan kansan l<esl<en ohralta ,tuppihallan" nimellä 
tuho, jossa kasvi tavallisesti jo ennen tähkälle tuloa lal<kaa l<asvamasta, 
tähän jäädessä lehtitupen sisään ja koko taimen surkastuessa lyhyel<si, 
paksuksi tyngäksi. Toisinaan tähkä taasen kyllä paljastuu lehtitupesta, mutta 
on silloin pahasti runneltu, harvajyväinen ja sykkyrävihneinen, ,kiheräpää" 
kuten sanotaan. Yleisesti luullaan, että halla aiheuttaisi tämän tuhon. Tutl<i
muksissa on kuitenkin käynyt selville, että siihen useimmiten on syynä eräs 
kärpäslaji, k ä ä p i ö o h r a k ä r p ä n e n (Chlorops taeniopus}, joka kaikkialla 
Etelä-Suomessakin on yleinen ja haitallinen ohran tuholainen. ,Tuppihallan" 
tapaista vioitusta ohrassa aiheuttavat Pohjois-Suomessa myös k a h u k ä r
p ä ne n (Oscinella frif), maamme viljanviljelyksen påhin vihollinen, sekä 
v i 1 ja k i r v a (Macrosiphum cerea/e). Hyvin luultavaa on, että myöskin 
eräs sukkulamatoihin kuuluva laji, ohran a n k ero i ne n (Thplenchus 
hordei) Pohjois-Suomen ohraviljelyl<sissä esiintyy ,tuppihallan" aiheuttajana. 
Tämä tuholainen on nimittäin Pohjois- Ruotsissa havaittu ohrapeltojen kaik
kein vahingollisimmaksi hävittäjäksi ja on siellä pääsyyllinen vanhojen. ohra
maiden n. s. ohraväsymykseen. - ,Tuppihalla"-vioitusta on usein Pohjois
Suomen ohrastoissa 40 - 50 °/o. 

J.u u rima d o_ i s ta (Elateridae), jotka Etelä-Suomessa ovat niin vahin
golliset, ei Pohjois-Suomesta toistaiseksi ole tullut yleisemmin tiedonantoja 
Koelaitokselle. Suomussalmelta kuitenkin v. 1915 keksittiin aivan uusi, 
pohjois-suomalainen juurimatolaji, n. s. kupariseppä (Corvmbites cupreus), 
joka laajemmaltikin Kajaanin seudussa teki huomattavaa hävitystä ohran . 
oraissa, niin että Iähempien tutl<imusten mukaan usein puolet ohralaihosta, 
yhdessä tapauksessa jopa 80 °/o, oli hävitetty. Tämä, arvattavasti Venäjän 
puolelta hiljattain maahamme saapunut tuholainen, on sittemmin levinnyt 
yhä pohjoisemmaksi, niin että sen tuhoja on jo havaittu m. m. Kemijärveltäl<in. 

Erikoisemmin vahingollisina ohran oraan hävittäjinä esiintyy Pohjolassa 
ja Lapissa vielä pari muutakin lajia, nimittäin ohran lehtimiina aja
k ä r p ä ne n (Hpdrellia griseola} ja ruskea h a iskiaine n (Blitophaga 
opaca). Edellisen lajin toukat elävät ohran lehdissä ja kuivattavat oraan 
usein aivan tyyten. Se on vasta äskettäin alkanut herättää maassamme 
huomiota, ilmaannuttuaan eräässä seudussa Etelä-Suomessa hyvin tuhoisana. 
Pohjois-Suomessa ohran lehtimiinaaja on jo havaittu laa joiita aloilta, ja sen 
tuhojen ankaruudesta siellä mainittiin, että se m. m. hävitti Sodankylässä 
v. ·1915 ohralaihoja aina 50 - 90 Ofo:iin. Ruskea haiskiainen taas, jol<a on 
varsin yleinl:!n hyönteinen maan eteläosissakin, mutta on ainoastaan Vaasan 
seuduissa ja Lounais-Suomessa tehnyt sanottavampia· tuhoja, on Pohjolassa 
ja Lapissa yltynyt mitä rasittavimmaksi, hävittäen paitsi ohraa, kaikenl<al
taisia kasveja, erittäinkin perunaa, juurikasveja ja vihanneksia. Sitä nimite
täänkin siellä sen erikoisen hävitysvoiman tal<ia ,Pohjolan turilaal<si" ja 
valitetaan sen tekevän varsinkin keittiökasvien viljelyksen edistymisen Poh
jolassa ja Lapissa miltei mahdottomaksi. 

Perunalla esiintyy Pohjois-Suomessa paitsi vastamainittua haiskiaista 
erikoisesti n i i t t y 1 u t e et (Lvgus prafensis, L. campestris ja L. pabulinus), 
jotl<a kyllä ovat hyvin tunnetut l<aikl<ialta Ek lä-Suomestal<in, mutta jotl<a 
eivä t bä ll ä ole lisääntyneet lähimainl<aan niin turmiolli sil<si lmin po:ljoises3a. 
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Heinämaita vaivaa Pohjois-Suomessa ajoittain lwvin n i i t t v mato 
(Charaeas graminis), Suomen maanviljelijän vanha päävihollin e~. Myöskin 
heinäkoi t (Crambus), jotl<a Peräpohjolassa ovat hyvin yleisiä, varmas ti 
siellä paljon heikentävät heinänurmien ja niittyjen satoja. 

Kaalinsulmisilla kasveilla on Pohjolassa ja Lapissa maa k i r p u t (Phpl
lotretae) yhtäläisenä haittana l<uin etelämmässäldn. Myöskin ri stikul<l<ais
viljelystemme vaarallisin tuholainen, k a a 1 i 1< ä r p ä.n e n (Phrobia brassicae) 
esiintyy aivan Lapin pohjoisimpia perukoita myöten hyvin kiusallisena va
hingon tekijänä. Sen tuhoista on esim. Utsjoe lta tullut useampia tiedon
antoja. Toinenkin lähes yhtä haitallinen la ji, 1< a a 1 i koi (Plutella maculi
pennis), on yleisesti levinnyt Pohjolaan ja Lappiin ja esiintyy siellä vähintäin 
yhtä vahingollisena kuin maan eteläosissa. - Ristil<ukkaiskasvien siemen
viljelyn pahin vihollinen, r a p s i kuoriain e n (Meligethes aeneus) on m. m. 
Kuusamossa havaittu tuhoisal<s i. 

Muilla keittiöl<asveillakin on pohjoisissa seuduissa tuhoojansa. Niinpä 
sipulivil jelyksillä, joilla useissa Pohjois-Suomen seuduissa on huomattava 
Merkitys, tekevät usein runsasta vahinkoa s i p u 1 i l< ä r p ä n en (Hplempia 
antiqua) ja kuu t ä p 1 ä 1< ä r p ä ne n (Eumerus strigatus), jotl<a ovat levin
neet Lappiin saakka. Porkkanaviljelysten pahin ahdistaja p o r 1< kana k ä r
p ä ne n (Psila rosae) on tehnyt aivan viime vu0sina pahaa vahinkoa m. m. 
Kajaanissa ja Oulussa, ja juurikkaiden erikoislaji juuri 1< a s kärpänen 
(Pegompia hposcpami) on havaittu vahingolliseksi Inarissa saakka. 

Herukkaviljelyl<siä vaivaavat Peräpohjolassa 1< a r v i a i s p i s t i ä i se t 
(Pteronus ribesii ja Pristiphora pallipes) sekä h e r u 1< 1< a m i t t a r i (Tham
nonoma wauaria), jotka syövät pensaat usein aivan lehdettömiksi, ja silmuja 
hävittävät heru k k a 1< o i (lncurvaria capitella) sekä heru k a n ä k ä mä
p u n k k i (Eriophpes ribis) on lmmpikin tavattu huomattavan tuhoisina 
Oulusta. Karviaisen ja herukl<ain marjoihin tunkeutuva h e r u k k a k o i s a 
(Zophodis convolutella) on ilmoitettu vahingolliseksi m. m. Sodankylästä 
saakka, ja Suomesta vastikään keksitty, muualta vielä tuntematon musta
herukkain vaarallinen tuholainen o j u k e- 1. l< o 11 i m a r j a p i s t i ä i n e n 
(Pachpnematus pumilio) on jo todettu Kemin seuduista asti. Hyötyman
sikkain vihollinen, m a n s i l< k a pisti ä i ne n (Emphptus truncatus) on eri 
kertoja vahingoittanut rnansikkaviljelyksiä Oulussa, ja maamme vaarallisin 
omenain tuhooja p i h 1 aja n·m arjakoi (Argpresthia conjugella) on jo 
tunkeutunut yhtä etäälle pohjoiseen lmin itse omenapuu~in, nimittäin Ouluun. 

Esitelmänpitäjä mainitsi vielä useita muitakin vahingollisia laje ja, jotka 
esiintyvät Pohjois-Suomen viljelyskasveilla ja huomautti lopuksi, miten tär
keätä on, että Pohjolan ja Lapin muutenkin vaikeissa oloissa toimivalle 
kasviviljelykselle hanl<itaan turvaa tuholaisia vastaan. Sitä varten on tar
peellista perinpohjaisen tutkimuksen toimittaminen pohjoisten seutujemme 
tuholaisista ja niiden erikoislaatuisista elinehdoista, jotta niiden perustee lla 
voidaan suunnitella siellä torjumistoiminta. On senvuoksi toivottavaa, että 
l<asvinsuojelu maassamme saadaan pian järjestetyksi, jolloin Peräpohjolan 
ja Lapinl<in tarpeis ta tällä alalla voidaan pitää parempa huolta. 

Kasvitieteellis ten kolwelmien hoitaja ilmoitti, että yliopp. A. ). Hu u s-
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k o n e n oli seuran kokoelmiin jättänyt 121 näytettä l<äsittävän lehtisammal
kokoelman Pohjois-Savon länsiosista. - Seuran arkistoon jätti ylioppilas 
A. ]. Huuskonen kokoelman savolaisia kasvinimiä. - Uusiksi jäseniksi 
valittiin ylioppilaat Toivo Rautavaara ja Martti Aukusti Siren. 

Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon kokous 
21. IV. 1923. Vliopp. Ilmari H i d en piti esitelmän kasvillisuudesta Suvan
non varrella. -· Kuten :Karjalan kannas yleensä on myös Sakkulan pitäjä 
suureksi osaksi hietaisella maaperällä kasvavien mäntykankaiden vallassa. 
Poikkeuksena ovat suoalueet, joista suurin on Isosuo, sekä laaksot ja vesien 
varret. Mielenkiintoisin on kasvillisuus Suvannon varrella. Siinä nim. kuvas
tuvat tämän järvimäisen virran eri vaiheet. Suvannon varret ovat jo am-. 
moisista ajoista olleet tärkeänä kasvien leviämisreittinä. Tänne ne ovatkin 
saattaneet asettua jo Ancylusjärven ja Litorinameren ajoilta alkaen. Vaateli
aimmatkin kasvit ovat saaneet pysyvän jalansijan varsinkin Suvannon etelä
puolisilla rinteillä, mitkä maaperänsä puolesta ovat hedelmällisempiä ja 
kosteampia kuin ylempänä sijaits'evat moreenimaat. Syvempänä olevien · 
tuottoisampien maalajien, kuten saven, paljastumisen takia ovat myös syvät 
purovarsilaaksot ja notkot reheviä. . Kaikesta päättäen ovaf lehdot alkuaan 
olleet laajoja, mutta ikivanha asutus on syynä siihen, ettei niistä enää ole 
kuin rippeitä jälellä. Nämäkin ovat säilyneet etup. vain viljelykselle kelpaa
maaomissa paikoissa, kuten kivisissä uomissa, jyrkillä rinteillä sekä ennen 
kaikkea Suvannon vanhan, ennen v. 1818 muodostuneen rantaviivan kivi
kassa. Nykyään on lmitenkin ryhdytty myös kivisiäkin kohtia raivaamaan, 
joten lehd~t ennen pitkää ovat vain muistona. Rehevimmät niistä kuuluvat 
Aconitum-tyyppiin. Pääpuina ovat nykyään harmaaleppä ja tuomi; monin 
paikoin on lukuisasti myös sitl<eähenkistä pähkinäpensasta, siellä täällä 
lehmuksia, vähemmässä määrässä vaahteria sekä väestön armon saaneita 
mahtavia kynäjalavia. Tärkeitä ovat myös pihlaja sekä erilaiset pensaat 
(kuusama y. m.). Useimmat lehdot ovat ainakin jossain määrin kosteahkoja, 
heinä- ja ruohokasvillisuus runsasta, lajeja lukuisasti; saniaiset ovat usein 
huomattavalla sijalla; toiset lehdot ovatki11 tyypillisiä saniaislel7foja. Kuivah
l<Ot lehdot sensijaan ovat harvinaisempia. Entisten lehtojen tilalla on pai
l<Oitellen vielä lehtoniittyjä, joilla valtal<asvina on tav. Trollius; Väriloistoa 
lisää usein esim. Aconitum. 'Rinteillä monin paikoin on kosteita niittyjä, 
joiden huomattavin kasvi on Crepis paludosa; rinneniityt ovat harvoin kuivia, 
sensijaan ne ovat toisinaan hyvinkin märkiä . . Rinteiden harjalla on lähinnä 
lehtimetsiä, mitkä useimmiten ovat syntyneet l<asketuista tuoreista kangas
metsistä. Vasta näiden takana alkavat ylempänä varsinaiset lmivemmat 
l<ankaat. (Suvannon pohjoispuol. ne usein ulettuvat rantaan asti.) · 

Äsken mainitun kaltaista kasvillisuus on vain Suvannon vanhan ra11ta
viivan vtäpuolella. Vuosien 1818 ja 1857 järvenlaskujen johdosta kuiville 
joutuneet maat ovat yleensä erilaisten mäntymetsäin peitossa; nämä ovat 
nim. vallanneet kaikki karummat tulvahietamaat; ihminen sensijaan on otta
nut haltuunsa näistä ,voittomaista" tuottoisimmat raivaten ne niityiksi, par
haimmissa tapauksissa pelloiksi; harvoin ne ovat käyttämättömiä lepil<l<oja. 

Näin ollen lienee selvää, että ylempänä l<asvavilla vaåteliaimmilla kas-
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veilla ei ole juuri mahdollisuutta enää levitä tälle myöhemmin syntyneelle 
alueelle, missä ainoat niille sopivat kasvupaikat ovat syvät puronuomat. 

Edelleen jätti yliopp . . H i d en seuran ar\.fistoon lyhyen selostuksen Seu
ran stipendiaattina kesällä 1922 tekemistään kasvitieteellisistä tutkimuksista 
Sakl<Uian pitäjässä. Siitä ilmeni, että hän oli löytänyt seuraavat 4 ~<asvia, 
joita ail<aisemmin ei ole Suomen alueelta mainittu: Salix purpurea (ilmei
sesti villiintynyt), S. caprea x depressa, Lappa minor x tomentosa ja Tilia 
cordata f. vitifolia. Sitäpaitsi hän oli tavannut seuraavat maal<Unnalle Ik. 
uudet kasvit: Poa • irrigata, P. * angustifo/ia, Lolium perenne, Salix aurita 
x caprea, S. aurita x cinerea, S. caprea x cinerea, S. nigricans phplicifolia, 
Ranunculus auricomus x cassubicus, Conringia prientalis, Lepidium densi
florum, Rosa acicularis, Galeopsis* tetrahit ja Stachps paluster x silvaticus. 

Retkeillessään eri tahoilla pitäjää oli. yliopp. Hiden myös merkinnyt 
rahvaan suusta ·muistiin eri kasvilajien kansanomaisia nimityksiä. Suurim
maksi lajituntijaksi oli osoittautunut Röykl<ylän kylässä asuva n. 64-vuotias 
vaimo Maria Meskanen, jolta hän 3:n tunnin kuluessa sai tietää hyvän jou
kon yli 200 kasvinimeä, taitavin lääkekasvien tuntija taas oli n. 52-vuotias 
emäntä Vaipuri Kallonen Lapinlahden kylässä. 

Maist. Yrjö V u o r e n t a u s selosti neljän kesän kuluessa Pohjanmaan 
hiel<karannoilla Kokkolan ja Kemin välisellä alueella tekemiään hyönteis
ekologisia tutkimuksia. Annettuaan yleiskuvauksen alueen rantahietikoista, 
ilmastollisista olosuhteista, kasvillisuudesta ja eläimistöstä lmvasi esittä jä 
yl<sityiskohtaisemmin tutkimuksensa alaisina. olleiden hyönteisryhmien, ko
leopterien ja hemipterien esiintymisen erilaisilla eloalueilla. Noilla suojatto
milla, niukkakasvustoisilla lentohietikoilla on omat, vallitseviin olosuhteisiin 
mukautuneet mielenkiintoiset lajinsa, joiden elintavat selostettiin, ja annettiin 
niiden maantieteellisestä levenemisestä l<eko luonnontieteellisellä alueellamme 
sel<ä siihen vailmttavista syistä l<arttojen valaisetha esitys. - Maist. Vuoren
taus ilmoitti myös julkaistavaksi yllämainittuja kysymyksiä käsittelevän sak
sankielisen kirjoituksen. 

Puheenjohtaja luki kohtia maist. Veli Räsäsen lähettämästä selos
tuksesta Seuran stipendiaattina kesällä 1921 tekemästään Petsamon matkasta. 

Seuran kasvitieteellisiin kokoelmiin olivat edelli5en kokouksen jälkeen 
lahjoituksia tehneet rnaist. P. Suhonen, jol<a oli jättänyt 228 fanerogamia 
Karttulasta, sekä yliopp. H. R oiva i n·e n, jol<a oli jättänyt 130 sammal näytettä. 

Päätettiin jakaa seuran jäsenille kesäksi 1923 yht. 2000 mk. pieninä 
matka-apurahoina. 

Uudel<si jäseneksi valittiin tohtorinna ·Anna-Liisa Saa 1 a s. 

Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo toimeen
pani 21. V. 1923 retkeilyn Tikkurilaan Yliopiston Maanviljelystaloudelli
selle Koelaitokselle ja Valtion Siementarl<astuslaitokselle. Ensimmäiseksi 
tarkastettiin maist. V. Hu k k i sen: johdolla Koelaitoksen Entomologista 
osastoa, jolloin maist. H. m. m. selosti osaston vaiheita sen perustamisesta 
saakl<a sekä teki sell<ea tärl<eimmistä siellä viime aikoina suoritetuista töistä. 
Tämän jäll<een siirryttiin Kasvipatologiselle osas tolle, jonka toimintaa prof. 
J. 1. Li r o selvitteli. l{asviviljelysosastossa suoritettujen l<ekeilujen tulol<sia 
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esitti taas toht. E. f. Simola. Tohtori E. i< i t u sen johdolla tutustuttiin 
Siementarkastuslaitokseen sekä van.hoja maanviljelyskoneita käsittävään 
museoon. 

Retkeilyn yhteydessä pidettiin seuran virallinen kokous, jossa prof. 
J. 1. Li r o piti esitelmän biisamirotasta (Fiber zibethicus). Koska prof. 
L. julkaisee eri kirjoituksen samasta ~iheesta L. V:ssä, jätämme sen 
tässä yhteydessä selostamatta. - Seuran arkistoon jätti yliopp. 0. H. 
Porkka kokoelman suomalaisia kasvinimiä Antrean pitäjästä. Toht. M. 
R a p o 1 a oli seuralle lähettänyt kokoelman suomalaisia kasvinimiä Artjär
veltä ja toisen sienien nimiä käsittävän Aunuksesta. - Päätettiin jakaa seu
raavat matka-apurahat: Vliopp. H,. R o i v a i s e 11 e vesikasvien elw1ogian 
tutkimista varten Pohjois-Savossa ja Ahvenanmaalla 500: - ; leht. A. A. P a r
v e 1 a 11 e viljelyshistoriallisten tietojen keräämistä varten Torniojoen ja Kemi
joen .laaksoissa sekä Inarissa 300: - ; yliopp. I. H i d en i II e kasvitieteellisiä 
tutkimuksia varten Karjalan kannaksella 700: - ; yliopp. A. I. R a i n i o ll e 
mycologisia ja kasvistollisia tutkimuksia varten Enontel<iön Lapissa 500: - . 
Painettavaksi ilmoitti prof. K T erä s v u o r i kirjoituksen apilaansiemenen 
itäväisyyden säilymisestä ja toht. U. Saalas tutkimuksen Elateridi-toukkien, 
n. s. juurimatojen, tuhotöistä Suomessa. - Uudeksi jäseneksi valittiin yliopp. 
Lauri Ilmari P a 1 o h e i m o. 

Ilmoituksia. 

Kouluhallituksesta saadun tiedoituksen mul<aan julistetaan jo tämän 
lukuvuoden aikana haettaviksi 6 luonnonhistorian ja maantieteen lehtorin 
virkaa, niistä vanhemman lehtorin virat Joensuun ja Savonlinnan lyseoissa, 
nuoremman lehtorin virat Tampereen l<lassillisessa lyseossa, Raahen ja 
Käkisalmen keskikouluissa sekä Oulun tyttökoulussa. 

Toimitukselle lähetettyä kirjallisuutta. 

Werner Söderström ·osakeyhtiöitä: Ilmari Relander: 
Rikkaruehaista ja niiden hävittämistavoista. Tieto ja taito XXXVI. Hinta 9: --. 

Jussi Seppä: Lintujen äänet. Hinta 20: - . 
Ivar Hortling: Lintutieteellinen retkeilyl<irja. Hinta 12: - . 
Aika 1< a u s k i r j o j a: firilands jakttidskrift 4 - 9; Metsätaloudellinen 

ail<al<auskirja 3-7; Nuori . Voima 7- 18; Nuorten toveri 4 - 8; Puutarha 
4- 9; Pyrkijä 4- 9; Suomen kalastuslehti 2- 3; Tapio 4- 8; Tiede ja Elämä, 
vihot 26- 28; Virittäjä 4 - 5. . . ·-
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Muuttolintuhavaintoja Yyterin merenrannikolta 
syksyllä 1923. 

E. · W. Suomalainen. 

Viime vuoden (1922) ,Luonnon Ystävässä" siv. 129- 133 
tein selkoa kahlaajien ja muiden muuttolintujen esiintymisestä 
Yyterin rannikolla. Vertailun vuoksi lienee paikallaan julaista 
tämänsyksyisetkin havainnot, varsinkin kun ne ovat huomatta
vasti toisenlai sia kuin edelliset, toiselta puolen niukempia, toiselta 
taas merkittäviä yllätyksiä tuottaneita. Kaikkiaan tein Yyteriin 
yhdeksän retkeä, joista useimmat kestivät koko päivän, ainoastaan 
11 ja 31. IX. sekä 14. X. puoli päivää. 

Ilmastosuhteet, vedenkorkeus ja maan märkyys näyttävät ole
van tärkeitä tekijöitä lintujen, myöskin kahlaajien muutossa. Seu
raavassa on näistä lyhyt selostus. 

1) 30. VIII.: lämmin ( + 130 C) sää, osaksi auringonpaistetta, 
tuuli S- SW, n. 2 Beauf. Vesi korkealla; matala, mereen ulottuva 
hieta-liejusärkkä supistunut verrattain pieneksi. Luhtarannat hyvin 
märät. 

2) 9. IX.: lämmin ( + 12° C), osaksi auringonpaisteinen sää, 
mutta tuuli W- NW, 3- 4 Beauf. (edellisenä päivänä N- NNW, 
7- 8 Beauf.). Vesi ,yhä noussut, Iuhta hyvin märkää. 

· 3) 11. IX.: edelleen lämmintä ( + 9,5 o C), auringonpaistetta 
hajapilvien !omista, tuuli NW (4- 5 Beauf.). Vesi yhä noussut, 
jotenka varsinainen särkkä kokonaan veden alla. 

4) 16. IX.: erinomaisen kaunis ja lämmin sää (klo 12 päiv. 
+ 20,5, klo 7 i. p. + 170 C); pirteä S- SSE-tuuli (n. 11/2 Beauf.). 
Vesi jonkun verran laskeutunut edellisestä. 
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5) 23. IX.: pilvinen, silloin tällöin auringonpaistetta, lämmin 
saa ( + 11 o C); tuuli SW, 2 Beauf. Klo 3:n jälkeen sadetta, klo 
6 alkaen rankasti. Vesi laskeutunut edelleen hiukan. 

6) 27. IX.: tyyni, lämmin ( + 130 C), sumunsekainen, pilvinen 
sää, hiukan sadetta, kaikki kosteaa. Vesi laskenut tavattomasti, 
niin että särkkä ulottuu n. 1112 km etelämpään kuin 11. IX., mel
kein Lankoerin ulkonokan tasalle. 

7) 30. IX.: lämmin ( + 11 o C) sää, tuuli NW, 4- 5 Beauf. 
Vesi noussut taas tavattomasti, melkein 16. IX. korkeudelle. Kaikki 
märkää. 

8) 6. X.: kylmähkö ( + so C), tuulinen (E-EES, 3 Beat:f.), 
pilvinen sää. Koko viikkoon ei ole satanut, joten maasto on 
kuivempaa. Vesi laskeutunut melkein 27. IX. tasalle. 

9) 14. X.: kylmä ( + 40 C), tuulinen (S, ajoittain 3- 4 Beauf.) 
ja sadekuuroinen sää. Vesi taas noussut jonkun verran. 

Näillä retkillä huomasin seuraavat linnut: 
1) Li r o (Totanus glareola): yksinäisiä ja hajaparvia, enim

mäkseen nuoria lintuja; v a 1 k e a v i k 1 a (T. nebularius): yksinäisiä; 
puna ja 1 k a v i k 1 a (T. calidris): muutamia yksinäisiä ja pieni 
parvi, jossa 12 lintua. Suosir r i ä isiä (Tringa alpina), pitkä
n o k k a s i r r i ä i s i ä (Tr. subarquata) ja t y 11 i k u r m i t s o j a 
(Charadrius hiaticula): useita yhteisparvia, joista suurimmassa 
150-200 lintua. Sirriäiset nuoria, kurmitsoista osa nuoria, osa 
vanhoja lintuja. K u ovi t (Numenius arquatus) ja ranta h a r a
kat (Haematopus ostralegus), joista molempia pesii muutama 
pari rannikolla, olivat jo muuttaneet. Pienempiä k i 1 j uhan h i a 
( Anser erythropus) tapasin kolme parvea, joissa 8, 18 ja 32 lintua. 
Pehtoori M. Mänttä ilmoitti niiden tulleen jo ennen Vlll:n 
puoliväliä. Meressä tavattomasti erilaisia s o r .s i a (ainakin Anas 
boschas, acuta, penelope ja crecca), s o t k i a ja k o s k e 1 o i ta, 
mahdollisesti p i 1 k kas i i p i ä. Läheisessä Havennon (Hattfuru) 
järvessä huomasin myös paljon so rsia ja nokikanoja (Fulica 
atra); jälkimmäiset pesivät viereisessä Kerijärvessä, sen läntisessä 
ruovikkoisessa päässä. Metsikössä, lähellä merenrantaa vielä 
useita käki ä, vanhojakin. 
· 2) Suurimmaksi osaksi samoja lintuja kuin edelliselläkin 
retkellä:' Anser erythropus: 1 ainoa parvi, 6 lintua; Totanus gla
reola: muutamia; T. nebularius: 20 - 25 lintua parvessa; tunturi
k UT m i t s a (Charadrius apricarius): 2 arkaa lintua (nuoria) hieta-
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kummuilla lähellä rantaa; Ch. hiaticula: vain muutamia yksinäisiä; 
Tringa alpina: niukasti, ehkä 30- 40 kpl., joukossa pikku s i r
r i ä isiä (Tr. minuta), joita myös erikoinen parvi, 25 - 30 lintua. 
Ne olivat hyvin arkoja, mutt-a kun halusin saada edes yhden 
todisteeksi, ammuin ohilentävästä parvesta 9 kpl. (VIiop. Museon 
hyväksi). - Retken hauskin havainto oli 1 kpl. hieta s i r r i ä i
n en (Calidris arenaria). Sen huomasin aavan meren rannalla, 
varsinaisesta särkästä Mäntyluoteon päin, juoksevan vastaani. 
Heti pisti silmiini sen hyvin vaalea väri ja liikkeet, jotka muistutti
vat pulmusta. Aurinko oli minun puolellani, ja kun seisoin hiljaa, 
voin tulijan eleitä seurata pitkät matkat sen vähitellen lähestyessä. 
Kiikarilla (Buschin Terlux, 12 x) sitä olikin mukava tarkastella. 
Se tutki huolimattomasti koko kovahietaisen rantaäyrään, nokkasi 
silloin tällöin suuhunsa jonkun pienen hyönteisen, ja tuli näin 
vihdoin 6- 7 metrin päähän minusta. Valokuvasin sen kaikessa 
rauhassa, ja silloin vasta se huomasi minut. Se läksi ensin juok
semaan ja lopuksi lentoon n. 30- 40 metrin päästä. Lähetin 
sumuhaulipanoksen sen jälkeen, ja kauniisti · tuo harvinainen otus 
putosi rantahiekalle. Ilo sen tapaamisesta oli tietenkin suuri, 
olihan hietasirriäinen aikaisemmin vain kerran - epävarmalta tun
tuvia tietoja jäämeri-rannikoltamme lukuunottamatta - Suomesta 
saatu: 25. V. 1912 ampui linnun Helsingin saariston Gråskärs
bådanilta f r. R e m m 1 e r. Kaunis oli lintuni, niin puhdas 
ja ehyt. 

Muista linnuista ansaitsee mainita vain 1 kpl. muutto
h a u k k a (Falco peregrinus), joka ahdisteli sorsia ja kahlaajia, ja 
jota epäilen vahvasti yhden kiljuhanhen murhasta. 

3) Retki hyvin tulosköyhät Edellisen kerran k i 1 j uhan
h et, 6 kpl., ovat vielä täällä, mutta kahlaajia: ainoastaan 3 (kolme) 
suosi r r i ä i s t ä! Pää s k y s i ä (Hirundo rustica) merenranni
kolla vielä runsaasti. 

4) Lintuja vähän: n. 20--25 Tringa alpinaa, joukossa 1- 2 
Tr. temminckii tahi Tr. minuta, yksinäisiä Charadrius hiaticula. 
jonkun suuremman kahlaajan, joko tunturi k u r m i t s a n (Ch. 
apricarius) tahi ranta k u r m i t s a n (Squatarola lzelvetica) jälkiä 
rannan lietteellä. Anser erythropus: 5 kpl. (kuudes löytyi ruumiina 
rantahiedalta; muuttohaukan työtä!). K·o r p pien ääntä kuuluu 
Lankoarista päin. S i n iso r s a, uros jo puoleksi kauniis sa syys
puvussaan. Merikotka (Haliaiftus albicilla) kuuluu jonakin edel-
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Jisistä päivistä näyttäytyneen täällä. Se ammuttiin Leveältäkarilta 
4. XI. 1923. 

5) Lintuja jälleen runsaammin: Tringa alpina: ainakin 3 par
vea, joissa 10, 20 ja 60 lintua, joukossa myös Charadrius hiaticulaa, 
niukasti. Myöskin yksinäisiä Tr. alpina-yksil. Pienessä Tr. alpina 
- Ch. hiaticula-parvessa, jossa 12- 15 lintua, eroitan jo kaukaa 
2 kpl. Calidris arenariaa. Arka on parvi, valppaat tyllit sitä 
ohjaavat. Toisessa pikkuparvessa, jossa 3 Tr. alpinaa ja 2 Ch. 
hiqticulaa myöskin Calidris arenaria. Sekin on arka parvi, lähtee 
lentoon n. 100- 120 m:n päässä. Mutta kun se kerran sattu
malta lentää ohi, ammun viimeisenä lentävää hietasirriäistä; se 
putoaa mereen, josta laineet sen lopultakin tuovat rantaan. Se 
on erinomaisen kaunis naaras. - Ranta k u r m i t s oja (Squatarola 
helvetica) ilmestyy rannalle kaksi parvea, toisessa on 9, toisessa 
15 lintua. Arkoja ne ,ovat; jälkimmäiseen parveen liittyy parikym
mentä Tr. alpinaa ja Ch. lziaticulaa. - Hanhia ei näy, mutta 
metsästäjät kertovat Preiviikin lahden perällä olevalla Leveäkarilla 
nähneensä 2 Anser erytlzropusta. (Ensimmäinen harmaa h a n h i 
oli 19. IX. kaupungin torilla myytävänä). - jälleen huomaan 
Falco pereg·rinus-uroon metsästyspuuhissa ja Leveäkarin luona 
ammutaan tänään Astur palumbarius, vanha naaras. Se alkaa jo olla 
harvinaisuus. - Sorsia, sotki a ja te 1 k k i ä vähän, 1 ainoa 
se 1 k ä 1 o k k i (Larus juscus), vanha. 

6) Tänään taas lintuja runsaasti. 3 parvea k i 1 j uhan h i a, 
niissä 16, 23 ja 32 lintua. Useita suurempia ja pienempiä pikku
kahtaajaparvia (100- 60- 30- 20- 12- 8 yksi!.), joissa enimmäk
seen Tr. alpinaa, runsaasti myös Ch. hiaticulaa, ehkä 10- 15 Tr. 
minutaa ja ainakin 3 Calidris arenariaa! Mahdollisesti yksi 
parvi, 10- 12 lintua pitkänokka s i r r i ä isiä (Tr. subarcuata). 
Parvi, jossa hietasirriäiset ovat, näyttää perin aralta, 100 metriä 
lähemmäs en pääse, se lähtee alituiseen lentoon. Kiikarilla näen 
taas, kuinka hietasirriäiset lentävät viimeisinä. Kun parvi 
sattuu lentämään lähempää ohitseni, ammun niitä. Tulos: 1 
Calidris, 1 Tr. alpina, 1 Tr. subarcuata ja 1 Tr. mimda. Kauem
paa rannalta löydän vielä yhden Calidris'en ja Tr. alpinan kuol
leina. Minulla on nyt siis 4 hietasirriäistä! - Meressä, tässä 
aivan lähelläni, on tuhansittain sorsia (sini- ja jo u h iso r s i a, 
haapa n o'i ta), sotki a ja a II e ja, luultavasti myös h a a h k oja 
ja koske 1 o i ta. Se 1 k ä 1 o k k i huutelee, mutta rannalla on hau-
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-
kan repi mä nuori harmaalokki (Larus argentatus). Muutto-
h a u k k a ja 3 k o r p p i a huomataan. 

7) Ainoat kahlaajat, jotka tällä matkalla huomataan, ovat 2 
parvea, yhteensä n. 90- 100 Tr. alpinaa, joukossa 4- 5 Ch. hia
ticulaa! 80 jouhisorsaa (Anas acuta) meressä, 1 k o r p p i, run
saasti n i i t t y k i r v isiä ( Anthus pratensis) muuttomatkalla, sa
moin parvi, n. 20, tunturi 1 ei v osta (Eremophila a/pestris /lava), 
ovat huomattavimmat. Hanhia ei ollenkaan. 

8) Meren rannikolla yksi ainoa parvi, 41 kpl. suosi r r i ä i
siä (Tr. alpina), näistä yksi vanha, mustamahainen! Nyt ne ovat 
kesyjä, kun ei tyllejä ole niitä ohjailemassa! Päästävät minut 
12- 15 metrin päähän. Ei näy hanhia, mutta Preiviikin lahteen 
lentää mereltä 2 jo u t s e·n ta. Meressä, Preiviikin lahdessa s o r
s i a, te 1 k k i ä ja a II e ja, mutta ei runsaasti. Anthus pratensis 
ja Alauda arvensis muuttavat runsaasti. Ensi kerran tänä syk
synä on runsaasti v a r i k s i a kaikkialla meren rannoilla. Puna
r i n ta .: sata k i e 1 i ä sekä r a s tai ta (Turdus pilari$, viscivorus, 
musicus ja iliacus) vielä runsaasti, käpy 1 i n t u ja (Loxia curvi
rostra) ja t i kk oja (Picus canus ja Dendrocopos major) useita 
näen. Hattfurun järvessä on sini- ja jo u h iso r s i a, yksi ainoa 
tavi uiskentelemassa. 

9) Ranta on kahlaajista autio ja tyhjä! Syksyinen kolkko 
tunnelma kaikkialla. Joutsen i a, talven varmoja ennustajia, 
harmaita h a n h i a ja sorsia lentää ja ui meren lahdessa. 
K o r p p i lonkkuu kauempana metsäisen . niemen yläpuolella, ja 
lähempää kuluu p u n a t u l k u n tuttu valit~s. Muutto on epäi
lemättä ohi, loppunut kahlaajien meno tänä syksynä. 

Vertaillessamme edellisen vuoden havaintoja tämänvuotisiin, 
huomaamme, että m. m. suo k u 1 a i s i a (Pavoncella pugnax), 
puna k u o v e ja (Limosa lapponica), pikku k u r m i t s oja (Cha
radrius dubius curonicus) ja ranta s i r r i ä isiä (Tringa canutus) 
ei tänä syksynä tavattu ollenkåan. Sensijaan useita lajeja Tr. 
minuta ja subarquata ja v i k 1 oja oli runsaammin kuin edeJJj. 
senä. Voihan tämä riippua sattumasta. Yhteensä ehkä nämä 
havainnot antavat keskimääräisen kuvan loppukesän ja syksyn 
muuton laadusta Yyterin rannikolla. Elokuun alusta, jolloin pääasi
allisesti vanhat linnut muuttavat, kuun loppupuolelle ei ole havain
toja olemassa, riippuen tämä valittettava puute siitä, että en ole 
koskaan elokuussa ollut tilaisuudessa käymään Yyterissä sään-
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nöllisesti. Mutta minusta tuntuu siltä, että elokuun lopulta syys
kuun loppuun, jolloin pääasiallisesti poikalinnut muuttavat, muutto 
on vilkkainta. Kevätmuutto menee huomaamattomammin ohi, ja 
lajit ovat harvalukuisemmat samoin kuin yksilömääräkin. 

--···--
Tammerkosken talvivieraat. 

E. Kärki. 

Kaupungin katuja vaeltavalle luonnon ystävälle tuntuu kotoi
selta tuulahdukselta nähdessään täällä ,kivierämaassa, jonkin 
muunkjn linnun kuin vain varpusia ja kyyhkysiä. Tällaisia mieltä
virkistäyiä näkyjä on Tammerkoski kuluneena talvena tarjonnut 
tavallista runsaammin. joka päivä on halullisilla ollut tilaisuus 
tarkastella järviemme kesäisiä asukkaita keskellä talven kinoksiakin. 
Seuraavassa lyhyt esitys näistä Tampereella harvinaisista talvi
vieraista. 

· jo syksyllä herätti huomiotani eräs yksinäinen telkkä (Clan
gula glaucion L.), joka rauhallisena uiskenteli useina päivinä 
sähkölaitoksen suvannossa. Se näytti erityisesti mieltyneen ,kau
punkielämään", koskapa oli jättänyt vielä vapaina lainehtivai jär
vien selät. Syksyn jatkuessa tapasin sen yhä uudelleen, ja vaikka 
jää jo peitti ulapat, ei sillä näyttänyt olevan hankettakaan muutto
retkelle - vaihteli vain suvannosta toiseen kahdenpuolen Hä
meensiltaa. Ihmettelin sen rohkeaa päättäväisyyttä -· vai liekö 
tyhmää huolettomuutta! Tammerkosken suvannot näyttivät siitä 
varmaan hyviltä ruoka-aitoilta, joista oli helppo sukeltaa vatsansa 
kylläiseksi. 

Tapasimme jälleen jouluaattona. Nyt oli telkällä seuraa; 
Ratinan alavuolteessa jäähilseitten seassa sukelteli naarastelkkä
ki n. Näky hämmästytti, enpä ollut odottanut, että ystävykset näin 
yksissä tuumin olivat päättäneet anastaa Tampereelta talviasun
non _:_ asuntopulasta huolimatta. Tammikuussa näin parin 
useasti, mutta helmikuun pakkaset varmaan pelottivat heikomman 
etsimään suojaa etelämpää meren ulapoilta. juhlapukuinen koi-
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rastelkkä pysyi uskollisesti suvannoissa yli talven pakkastenkin, 
kunnes huhtikuun paisteiset päivät houkuttelivat sen etsimään 
toisen, ruskeapukuisen telkkäemon seuraa. 

joulun edellä ilmestyi Hämeensillan alasuvåntoon myös a II i 
(Harelda hiemalis L.), jonka helposti tunsi vaaleista poskistaan. 
Mikä Iie merien linnun, Lapin asukkaan eksyitänyt tänne tove
reistaan. Tyytyväinen se vain näytti olevan, sukellellen ahkerasti 
suvannon eri puolilla. Keskipäivällä näki sen usein kelluvan vir- ' 
ran Iaiteella jään reunassa. Eivät karkoittaneet sitä helmikuun 
usvaiset pakkaspäivät, vielä maaliskuunkin se asusti paikoillaan. 
Kun kosken yläpato joskus kokonaan suljettiin ja vain kapea 
puro virtasi Tammerkosken uoman syvänteessä koko muun su
vannon ollessa aivan kuivilla, ei alli silloinkaan jättänyt rakasta 
talviasuntoaan. Puron keskellä oli muuan sammaleinen kivi ja 
sille se nousi lepäilemään odotellen padon aukeamista. ja niin 
se oli jo kesyyntynyt, 'että häiriintymättä antoi poikien tutkia ki
vistä kosken pohjaa tuskin 10 m. etäisyydessä. - Vasta huhti
kuun aurinko sai sen jättämään erakkoelämänsä ja ,kevättunteille 
antaen vallan" se kohosi lentäen kohti meren ulapaita satojen 
kaltaistensa kevätiloiseen seuraan. 

Pitkin syksyä näkyi täällä keskellä kaupunkia eri suvannoissa 
myöskin sinisorsia (Anas boschas L). Ratinan ylävuolle, heti 
padon alapuolella, tuntui niistä erityisen mieluisalta. Siellä oli 
paremmin syrjässä kaupungin hälinästä ja ihmisten katseilta. 
Siellä oli matalaa, virtaista vettä, ja lukuisat kivikarit tarjosivat 
hyviä lymypaikkoja. jouluaattona tapasin siellä sorsia yhteensä 
21 kpl. Ahkerasti ne pulikoivat kivien välisessä vedessä, puoli
sukeltajain tavoin pohjasta ruokaa etsien. joukossa oli kumpaa
kin sukupuolta ehkä saman verran. - Koko tammikuun viipyi 
suurin osa parvesta täällä, mutta helmikuussa joukko harveni 
huomattavasti. Maaliskuun pu<;>Iivälissä asusti vuolteessa vielä 
7- 8 sorsaa, jotka siis varmaankin viettivät koko talvensa Tam
pereell.a. Huhtikuussa nekin muuttivat pois, oleillen Pyhäjärven 
yhä laajenevassa sulavesialueessa, mutta takataivien tullen ne 
uudelleen turvautuivat tutun talvimajansa ruokapaikkoihin. 

Mielenkiintoisin Tammerkosken talvivieraista oli kuitenkin 
merimetso (Phalacrocorax carbo L.). jo syksyllä se herätti kau
punkiyleisönkin huomiota, istuen päivisin aina samassa paikassa 
Ratinan ylävuolteessa. Sen saattoi hyvin nähdä Laukantorilta ja 
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myöskin Hämeensillalta. Olinpaikakseen se valitsi yksinäisen 
matalan vesikiven sorsien asuinpaikan alapuolella vuolteen kes
kellä. joka aamu, kohta päivän valjettua, ilmestyi tuo kookas, 
musta lintu kivelleen tarkastallen ympäristöään komeana ja ryh
dikkäänä. Sen levoton kaula oli alituisessa liikkeessä: milloin 
kohottaen koukkuisen nokan kohtisuoraan ylöspäin, milloin kaar

.. tuen sivulle tai yhtäkkiä kiertyen 
alaspäin. Omituisilta näyttivät to
siaankin nuo käärmemäisesti kie
murtelevat kaulan liikkeet, muu~ 
ruumiin pysyessä jäykkänä pai
kallaan. Toisinaan näki sen voi
makkaasti räpyttelevän siipiään 
kuin aikoisi se kohota lentoon. 
Tarkoituksena lienee ollut vain 
siipisulkien kuivaaminen. joskus, 
ympäristön näyttäessä taatusti 
rauhalliselta, saattoi se istua pitkät 
ajat liikkumatta kuin kuvapatsas. 
Mutta valppaana vartioi sen silmä 
silloinkin: Sattuipa vain pohjalla 
luikerteleva made lähestymään 
kiven kuvetta, niin tuokiossa se 
joutui liukumaan alas merimetson 

_Merimetso yöpuullansa Tammer-
kosken rannalla. kaulakanavaa. Tyytyväisenä se 

sieppasi koukklli:okkaansa särjet 
ja ahvenet, jotka virta ja valon kaja~tus oli houkutellut esille 
jäänalaisista pimennoista. 

Helppoa ei elämä suinkaan ollut, ja ahtaalta mahtoi tuntua 
tuo pahainen suvanto aavan merenrannan asujasta. jotenkuten 
siinä sentään sai henkensä säilymään, .vieläpä helmikuun pakkas
päivinä ja -öinäkin. Mutta juuri nuo pitkät, tähtikylmät yöt, nepä 
ne panivat karaistuneen jäämeren linnunkin kovalle koetukselle. 
ja vallan käsittämättömästi se oli yöpaikkansa valinnut: tuo arka 
ja vapaa merien lintu vietti talviset yönsä - koivunlaivassa 
keskellä tehtaitten savua ja hälinää! jyrkempiä vastakohtia on 
vaikea kuvitella. Ja tuntuupa tuiki mahdottomalta, että tuollainen 
painava, räpyläjalkainen lintu pysyisi hienoilla latvaoksilla. Mutta 
tuonne Kotkankallion laitteelle se vain joka ilta ennen hämärän 
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tuloa saapui, kaarteli jonkun kierroksen ympäri, istahti aina s a
malle paikalle ja voimakkain siiveniskuin saavutti tasapainon 
heiluvalla oksalla. · · 

Monta kovaa kamppailua sai merimetso yöpuullansa kokea: 
milloin kyfmä pakkasviima uhkasi sen jäättää oksallensa 
pakkasen kiristyessä lähes 30 asteeseen, milloin tiheä, koskesta 
nouseva usva pidätti sitä paikallaan, vaikka nälkä ahdistikin anka-

. rasti yli 20 tuntisen paaston jälkeen viluisella oksalla. joskus 
vielä tuuli yön kuluessa yltyi myrskyksi uhaten paiskata sen 
murskaksi pimeyteen - vain äärimmäisin ponnistuksin onnistui 
sen siipiensä avulla pysyä tasapainossa. - Eipä tosiaan ollut 
leikintekoa talvenvietto täällä sisämaassa. - Mutta tarjosipa tuo 
koivunlatv? sentään rauhaisempiakin öitä: maaliskuun leppeät 
kevätilmat olivat saapuneet, ei .ollut pelkoa pakkasesta ja tuulikin 
vain kevyesti hengähteli. Silloin merimetso nukahti turvallisena 
oksallaan unohtaen talviset taistelujen yöt ja .uneksien varmaan
kin olevansa kaukana täältä - kalliopaadella aavan Jäämeren 

. partaalla. Tammerkosken kohina ja tehtaitten häly eivät sitä 
häirinneet, ne sulautuivai tutunomaiseksi kotiseudun hymniksi, 
jäämeren tyrskyjen pauhinaksi. Siksiköhän Iie tuo merien lintu 
valinnutkin niin omituisesti yöpaikkansa. (Katso kuvaa!) 

Kevätaurinko vaikutti merimetsoonkin niin väkevästi kutsuen, 
. että huhtikuun puolivälin jälkeen sen yöpuu jäi tyhjäksi ja var
maankin ainiaaksi, sillä - meri oli ottanut omansa takaisin. 

Ohimennen ja mielihyvällä mainittakoon, että tänä talvena 
kohtelivat tamperelaiset talvivierastaan inhimillisemmin kuin e~ell. 

talvena. Silloinhan täältä turvaa etsineet merimetsot joutuivat 
sydämettömien sala-ampujien uhriksi. Toivottavasti tuo ikävä 
tapaus ei enää koskaan uudistu, jos vastakin näitä komeita lin
tuja tänne talveksi asettuisi. 

Maaliskuun alkupäivinä saapui tänne pari outoa vierasta 
asettuen sähkölaitoksen suvantoon. Ne olivat p i 1 k kas i i p i ä 
(Oidemia jusca L.). Linnut antoivat pelottomina tarkastella 
itseään n. 40- 50 m. etäisyydeltä. Molemmilla oli poskissa 2 
valk. täplää, ne olivat siis naaraita. ltsepintaisesti pysyttelivät ne 
samalla alueella sukellellen ahkerasti pohjasta ruokaansa. Kuu
kauden päivät vierailtuaan ne katosivat - ties' minne. 

Maaliskuun toisella viikolla pistäytyi Ratinan yläsuvannossa 
komea isokoskelo-pari (Mergus merganser L.). Vain joitakin 
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päiviä ne ruokailivat paikalla, siirtyen varmaankin meren antoi
semmille apajille. 

M.elkeinpä säännöllisenä Tammerkosken talviasukkaana on 
vielä mainittava koski ka r a ( Cinclus aquaticus L.). Sen oleskelu
paikat ovat koskien yläpuolella rautatiesillan seutuvilla. Hienossa 
,frakki-puvussa" se on saapunut kaupunkiin kesämajaltaan kau
kaa tunturipurojen ääriltä. Vaatimattomana ,lappalaisena" pysyt
telee se syrjässä - tuskinpa monikaan on sitä edes huomannut. 
Mutta koskikaraan kannattaa kyllä tutustua, se on siksi mielen
kiintoinen elintavoiltaan. Pahimpinakin pakkaspäivinä se arvele
maita paiskautuu veteen uiden vilkkaasti ja usein se äkkiä katoaa 
kokonaan veden alle. jään reunalle kohotessa on sillä nokassa· 
pieni mato tai vesikorennon toukka, jonka se sukellusretkellä 
siivillään meloen saavutti virrasta. - Pian tämäkin talvivieras jo 
jättää Tammerkosken elääkseen kesäisen satunsa Lapin erämait
ten hiljaisuudessa. 

Kuten edellisestä ilmenee on kuluneena talvena Tammerkas
kessa oleskellut 7 eri lintulajia, joista 5 lajia on täällä talvehtinut. 
Osaksi tämä riippunee leudosta tammikuusta, · mutta vaikuttavim
pana syynä on kuitenkin se, että Tammerkoski tarjoa holhoteil
leen runsaan ruoka-aitan. Sen pohjalla asustaa nimittäin lukui
sasti erilaisia vesieläimiä, joista varsinkin kotilot (Limnaea y. m.) ja 
vesisiirat (Asellus aquaticus) ovat vesilintujen mieluisana ruokana. 

---···--
Pieniä tietoja. 

Tietoja pltkähäntäisen metsämyyrän (Hypudaeus glareolus 
Schreb.) esiintymisestä Savonlinnan lähimmässä ympäristössä. Tutki
mani alue käsittää noin 5 km säteellä otetun alan, jonka keskuk
sena voidaan pitää Savonlinnan kaupunkia, nimittäin Talvisalon, 
joka on välittömässä kaupungin yhteydessä, Kyrönniemen ja 
siihen yhtyvän Pääskylahden tilan osia sekä Uuraan-Kaupin ja 
Simuna-saaret. Erittäin runsaasti on tätä metsämyyrää saarissa, 
jota vastoin se mantereen osissa on harvinaisempi, mutta kum
minkin suurena enemmistönä pikkunakertajien joukossa sielläkin. 
Vuonna 1915 oli sitä erittäinkin edellä mainituissa saarissa mel-
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kein äärettömästi. Sinä talvena pyydystin sitä Kaupin ja Sinuman
saarista ainakin 500 kpl. ellei ylikin; en tullut kirjaa pitäneeksi, 
mutta suuret määrät lähetin sen nahkoja Saksaan y. m. ulkomaille. 
Sai olla aina varma, että joka ainoassa pyydyksessä - etupäässä 
heinälatojen alla ·- oli saalis melkein aina vaan sama metsä
myyrä, joskus ihmeeksi peltomyyräkin. · jos pyydykset olivat 

. useamman vuorokauden katsomatta, oli niistä melkein poikkeuk
setta syöty ruumis niin, että nahka tai osia siitä sekä pää ja 
käpälät olivat jälellä. Mahtoivatko ne toiset toverit sitten toisensa 
syödä, vai oliko se kärppien työtä, sitä en varmuudella voi sanoa, 
mutta epäilen sitä vahvasti toverien syyksi. Sillä niissä t~pauk
sissa, joissa jäljistä päättäen voi varmasti olettaa kärpän käyneen 
~ierailuilla, oli aina myyrä viety pyydyksineen (pieniä pyydyksiä 
kun käytin) kauas metsään ja aina vielä lumen alle ja siellä vasta 
saalis kokonaan syöty. 

Ruuaksi näytti sille silloin kelpaavan melkein mikä hyvänsä. 
Niinpä oli eräs isonpuoleinen, mäntyinen, lumen alle jäänyt 
tukkipuu niin tarkoin kuoresta puhdistettu, että luuli sen olevan 
melkein puhtaaksi höylätyn, vaikka tyvipuolessa oli paksu kaarna. 
Niityillä oli useista pajupensaista syöty kuori, lumen alaisista 
osista niin . tarkoin, että ne kesällä kuivuivat ja itse niityn pinta
kerros, sammalet ja heinän jätteet silputtu aivan hienoiksi. Halko
jen vedättäjät poimivat niitä halkopinojen alta useita kustakin, ja 
olivat ne aivan helposti kiinnisaatavissa ikäänkuin jonkinlaisessa 
horrostilassa, kääriytyneinä melkein pyöreiksi palloiksi. Sen vuo
den jälkeen ei niitä sitten niin suunnattoman paljon ollut, mutta 
aina niitä löytyy varsin runsaasti kyseessä olevissa paikoissa. 

On muuten merkille pantava, että Uuraan saaresta en kos
kaan saanut metsämyyrää pyydykseeni, vaikka sen eroittaa Kau
pin saaresta 4··-· 5 m leveä salmi j-a vaikka sitä Kaupissa oli yhtä 
paljon kuin Simunassakin. Oliko sitten syy siinä, että Uu
raassa on talo ja saari verrattain pieni, noin kilometrin pituinen 
ja 4- 500 m levyinen. Ehkä myöskin talon kissat ovat tehneet 
sen menestymisen siellä epävarmaksi. Metsämyyrien runsaus 
saarilla lienee 'myöskin selitettävä siten, että levenemisalue niissä 
on verrattain pieni ja rajoitettu ja ettei niitä hävittäviä tekijöitä, 
kuten kettuja ja pöllöjä, saari lla ainakaan kesäiseen aikaan ole. 
joitakin helmi- ja hiiripöllöjä olen niissä tavannut, mutta mitäpä 
ne sellaiselle armeijalle mahtavat. 

Pitkähäntäinen metsämyyrä on siis tavattoman yleinen ainakin 
lähimmässä Savonlinnan ympäristössä, luultavasti koko Etelä
Savossa, koskapa se ainakin Sulkavalla kuuluu olevan myös 
yleinen. Olisi hauskaa tehdä sen levenemistutkimuksia niillä 
seuduilla. 

Niityt, pellot ja lehtimetsät ovat sen mieluisimpia asunto
paikkoja, vaikkakin sitä on kuivemmillakin paikoilla, mutta erit · 
täinkin purojen varsilla ja rannoilla. 
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Mainittakoon vielä, että Luopioisissa olen tavannut kaksi 
kpl., toisen kuolleena sahan lautatarhassa, toisen elävänä samassa 
paikassa . . 

Aug. Edv. Fri. 

Peipponen hätäkellona. Retkeillessäni viime kesänä metsässä, 
jouduin odottamatta merkillisen huomion esineeksi, jonka aihetta 
en saanut selville. Istuin erään hiekkakuopan reunalla ja kuuntelin 
lähistöllä laulavien lintujen ääniä. Takaani kuului peipposen he
lähtelevä säe ja sen lomassa kirkkaita ja peitettyjä pjik- ja pink
huutoja. jossain lähellä soitteli kultarinta vaihtelevia säkeitään. 
Metsän rannasta kuului harmaankertun kirpeä puhelu ja kaukana 
edessäni kertaili uunilintu sulavaa säettään. Kaikkialla ympäristössä 
oli kauniin kesäpäivän rauha. 

Mutta äkkiä kajahti aivan pääni päältä kumea ja hätäinen 
peipposen kutsuääni. Hyyi pink, pink, hyyi pjik, pjik kuului 
pitkänä rivinä erinomaisen kirkkaana ja kuumeisena. Ennenkuin 
ehdin kunnollisesti paikaltani siirtyä, tulla tuoksahti kokonainen 
·lauma peipposia, joista useat ottivat näytelmään osaa. Mutta 
leikki ei loppunut siihen. Nyt pyrähti edessäni olevaan puuhun 
kultarinta suu levällään ja alotti kt dada tvin-huutonsa. Sitte hiipi 
uunilintu varovasti hyyi-huutoineen samaan puuhun, jossa kelta
rinta kelloaan soitti. Tupsahti vielä pari keltasirkkua ja harmaata 
paarmalintua tirskumaan vierellen i. Tilanne tuntui suorastaan 
hullunkuriselta, sillä minkäänlaista syytä en tähän tiennyt. 

Aivan takanani oli pieni, pari metriä korkea leppä. Kun si ir
ryin sen läheltä pois vastaiselle kuopan reunalle, tuntui näytelmän 
alkaneen peipposen ääni hiukan rauhoittuvan ja koko konsertti 
hiljeni. Siirryin uudestaan entiselle paikalleni ja peli alkoi uudes
taan. Poistuin sitte hiukan metsään, jolloin koko metakka miltei 
loppu i ja useat osanottajat lähtivät tiehensä. Kun jälleen tulin 
kuopalle ja asetuin pienen lepän luokse, innostu i sama peipponen 
uudestaan, mutta osanottajina tuli nyt vain eräs toinen peipponen, 
kultarinta ja uunilintu, joista kaksi viimemainittua kuitenkin pian 
vetäytyivät syrjään. 

Tarkastelin sitte perinpohjin lähistön, mutta peipposen pesää 
ei löytynyt ja sitäpaitsi sen pojat olivat jo siihen aikaan lento
kykyisiä. Ainoa pesä, jonka läh istöltä löysin, oli harmaan paar
malinnun erään männyn oksahangassa. Mutta mikä peipposen 
huutoon oli syynä, en voinut huomata. Ehkä se oli joutunut 
katselemaan, kuinka ihminen oli sen pesän särkenyt, sillä metsässä 
auottiin katulinjoja ja kaadettiin puita. Merkillistä vaan oli, että 
tuo pieni leppä oli peipposelle arin paikka. Sen lähentely aiheutti 
aina huutoa vielä jälkeenkin päin. Mutta tapaus osoittaa myöskin, 
että peipponen toimii metsän pikkulintujen hätäkellona, mihin sen 
kirkas ääni onkin erinomainen. · ]. s. 
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Kissapöllö (Syrnium aluco) Sortavalassa. Ollessani viime 
kesäkuussa retkeilyllä Sortavalassa ja sen ympäristössä näin 
Sortavalan seminaarialueella kissapöllöpoikueen pesineen. Pöllöt, 
naaras ja 5 poikasta, oli otettu pesästä erään seminaariin kuulu
van rakennuksen ullakoita ja pantu laudoista valmistettuun häk
kiin, jonka yhtä sivua peitti harva rautalankaverkko. Koiras oli 
vapaana ja kantoi niille öisin ruokaa. Paitsi hiiriä y. m. s. näkyi 
pesän häkin luona myös harakan siiven jätteitä, jonka isän 
vakuutettiin tuoneen ruuaksi perheelleen. Päivisin oli sen tapana 
istua tuuheassa kuusessa, 
jonka juurella häkki sijaitsi. 
joskus sen kuuli ääntelevän 
merkillisellä vihellysäänellä. 

Pikkupöllöt olivat jo · 
sangen suuria, kun olin 
niitä tarkastamassa (4. VI.). 
Väriltään ne olivat valkean
harmaita, enemmän tai vä
hemmän ruskeankirjavia. 
Hauska oli tarkata niiden 
viisaiden ,naamojen" il
meitä. jos pisti sormensa 
häkin raosta sisään ja liiku1ti sitä, niin tulla taapersivat ne kovalla 
touhulla ja iskivät sitä nokallaan. Silmäänpistävä oli nokan suuri 
käyryys ja pään suuri koko ruumiiseen verraten. 

Kissapöllön pesälöytöjä on tiedossamme aniharvoja. Viimeksi 
tavattiin se pesivänä Degerön saarella lähellä Helsinkiä kesäkuussa 
v. 1919 (1. Hortling). Itse pöllöä on tavattu sangen lukuisasti, ja 
Sortavalan seutu tuntuu olevan eräs sen levenemiskeskuksia. 
Luonnon Ystävässä (1 922, N:o 3) ilmoittaa T. Relander ampu
neensa 1 kpl. seminaarialueelta ja jättäneensä sen lehtori 0. Bran
derille täytettäväksi. Tämä oli silloin ilmoittanut saaneensa myös 
samasta paikasta ammutun linnun X. 1914. Toivottavasti tulee 
kissapöllö siellä edelleenkin säilymään lisätäkseen omalta osaltaan 
Laatokan Karjalan monia luonnonharvinaisuuksia. 

. Paavo Suomalainen. 

r ~ Pari lintuharvinaisuutta Keski-Hämeestä. K a 1 a sää s k i (Pandion 
haliaiftus) pesi kuluneena kesänä Luopioisten pitäjän luoteisrajalla 
Hirvijärven takamaassa. Kuten oheellisesta kuvasta näkyy sijaitsi 
valtava pesä suuren haavan latvassa. Valokuvatessani sen 18. VIII. 23 
olivat poikaset tietenkin jo lentokykyisiä seuraten emäänsä erä
retkillä ympäröivillä salojärvillä. Omituista on, että pesimäseudun 
lähettyvillä ei ole ollenkaan suuria järviä. - (Vielä n. 20 v. sitten 
pesi kalasääski esim. Längelmäveden rantamilla ainakin Eräjärven 
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pit., mutta nyt on lintu erittäin harvinainen 
ja lienee kuvattu pesä ainoa Keski-Hämeestä). 

Edellisessä mainitun Hirvijärven ranta
jyrkänteellä oli viime kesänä pesänsä muut
t o h a u k a II a (Falco peregrinus). Se sijaitsi 
n. 30 m korkean kallioseinämän ylärin
teessä suuren kalliokielekkeen alla. Kiertä
mällä tuon kielekkeen saattoi päästä hyvin 
näkemään pesän höyhen- ja luujätteineen. 
Itse pesälle on kuitenkin melkeinpä mah
dotonta päästä edes köysien avulla. Hirvi
järven toisessa päässä asuva torppari tiesi 
oudon haukan ennenkin asuneen seudulla; 
olipa nähty sen iskevän emäsorsan vedestä 
jaksamaHa kuitenkaan sitä viedä kauem
maksi kuin läheiseen rantaan. · 

E. Kärkä. 

Kirjekyyhkynen saatu kiinni. Elokuun 
29 p:nä 1923 saivat muutamat pikkupojat 

Yyterin kartanossa Porin måalaiskunnassa elävänä kiinni kirje
kyyhkysen, jonka jalassa oli rengas seuraavine kirjoituksineen: 
NEHU 23/B 4832. Olisi hauska tietää, mistä tämä on kotoisin. 

E. W. S. 

Pääskysiä nähtiin 30. 9. 1923 suuri parvi Kytäjän kartanolla 
eikä niillä näyttänyt vielä olevan suurtakaan kiirettä etelään päin. 

Iso oravalauma hukkunut. Oravalauma, jossa oli alun toista
sataa kappaletta, on joku viikko sitten tavattu hukkuneena erään 
niemen rantamaila Kiantajärven keskikohdalla Suomus s a 1m e II a, 
kertoo ,Kajaani". Yksityisiä hukkuneita oravia tapaa tuon tuostakin 
pitkin rantoja ja on niiden havaittu uidessaan pyrkivän läntiseen 
suuntaan. Hämeen Sanomat 5. ·1 0. 1923. 

Lumikko saatu ilmasta. Syyskuun alussa Yliopiston eläin
tieteellinen museo sai vastaanottaa ahkeralta avustajaltaan maisteri 
0 t t o Co 1 1 i n i 1 ta Hämeenlinnassa harvinaisella tavalla saadun 
1 u m i k on (Putorius nivalis L.). Syysk. 5 p:nä 1923 veljekset 
T h i 1m a n olivat Vanajassa, Pajanteen torpan seuduilla ampuneet 
kanahaukkaa. Laukaus ei osunut, mutta säikähdyksissään lintu 
pudotti kynsistään saaliin sa, lumikon, joka talteenotettaessa vielä 
eli, vaikka olikin haukan kynsien pahoin haavoittama. - Lumikko 
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kanahaukan ravintona lienee jotenkin harvinaista, vaikka kylläkin 
on tunnettu, että lintu tarpeen tullen ahdistaa kärpänsukuisiakin 
eläimiä. 1. V- s. 

Pääkalloperhosen (Acherontia atropos) löysi Hangon Suoma
laisen yhteiskoulun II. luokan oppilas Ilona Aalto Hangon kylpy
laitoksen kasinon edessä olevalla suihkukaivolla istumasta tämän 
vuoden syyskuun 9 p:nä klo 1 :n ajoissa päivällä. Sangen toden
näköistä on, että tämäkin yksilö on kotoisin Keski-Europasta, 
niinkuin luullaan kaikkien tähän saakka Suomesta löydettyjen 
pääkalloperhosten olevan. Koska edelJisinä päivinä oli raivonnut 
jokseenkin kova etelä- ja lounaismyrsky, voinee pitää varmana, 
että se tällöin vastoin tahtoaan on maahamme joutunut. Joko 
päivänvalon häikäisemänä yöeläimenä tai pitkästä matkasta väsy
neenä antoi se ottaa itsensä helposti käsin kiinni, ja löytäjä 
ihmetellen perhosen suurta kokoa ja sitä omituista vikisevää 
ääntä, jota se päästeli . kiinni jouduttuaan, toi saaliinsa allekir-
joittaneelle, jonka kokoelmiin se joutui. joh. Kaikko. 

1 

Aphodius fimetarius perunantuhoojana. Saksassa on huomattu, 
että tavallisen lantakuoriaisen toukat käyvät perunoiden kimppuun 
niiden itäessä pellossa. Olisi hyvä, jos meilläkin kaivettaisiin ylös 
sellaiset perunat, jotka eivät ole maassa varsia muodostaneet ja 
otettaisiin talteen niissä tai niiden lähettyvillä olevat toukat ja 
nämä lähetettäisiin koelaitokselle, osoitteella Tikkurila. 

}. 1. L. 

Dendrologisfa tiedonantoja Rautavaaran pitäjästä (Sb) kesällä 1922. 
Betula nana x odorata. jot. yleinen paremmilla rämeillä. 
B. nana x verrucosa. jot. harvinainen; tavattu soilla sekä 

hyvin vähissä määrin kuivilla mäntykan.kailla. 
Salix aurita x lapponum. jot. yleinen Petäisjoen rannoilla 

muodostaen kantalajien kanssa tiheitä pensastoja. 
S. aurita X myrtilloides. Sangen yleinen Petäisjoen rannoilla 

esiintyen jopa kantalajeja runsaampana. 
Picea excelsa. Allekirjoittaneelle näytettiin kaksi tyypillistä 

käärmekuusta (P. excelsa 1. virgata Casp.). Toinen kasvaa erään 
torpan (Lahovaara N:o 1 0) laidunmaalla lepikon keskellä. ·Se on 
varsin mielenkiintoinen nähtävyys, hyväkasvuinen, n. 6 m pitui
nen. Selitin asianomaisen torpan asukkaille, mikä harvinaisuus 
heidän maa-alueellaan kasvaa, ja sain heidät pyhästi lupaamaan, 
että puu saa rauhassa kehittyä. Toinen käärmekuusi kasvaa toi
sen torpan (Lahovaara N:o 11) metsässä, lähellä edellistä. Kasvu
paikkaa vaivaa liikakosteus, ja näyttää tämä seikka vaikuttaneen 
ehkäisevästi puun kasvuun: kuusen korkeus on vain 1,7 m. -
Erään korpirämeen reunalta löysin erittäin tyypillisen, n. 3 m 
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korkean yksilön lyhytneulaista kuusimuotoa (P. excelsa 1. brevifolia 
Cripps). Pisimmät neulaset olivat 5,s mm pituiset. ~ Oheellinen 
kuv~ esittää kuivalta kanervatyypin mäntykankaalta, jotenkin kitu

van kuusialimetsän seasta löytämääni tuulen
pesäkuusta (P. excelsa 1. glomerulans Kilhm.). 
Kuusen pituus oli 100 cm, ikä yli 40 v. 
Kuten valokuvastakin ilmenee, tämä tuulen
pesäkuusi muistutti kasvutavaltaan katajaa; 
siksi jotkut paikkakuntalaiset sitä ensinäke
mältä luulivatkin. 

Pinus silvestris. Männyn tuulenpesiä näin 
jotenkin yleisesti niinhyvin kangasmailla kuin 
rämeillä. Kauneimmat, tiheimmät ne olivat 
kangasmännyissä. Kun toimitetussa metsän
hakkuussa eräs tällainen mänty joutui kaa
dettavaksi, käytin tilaisuutta hyväkseni teh
däkseni eräitä muist.iinpanoja tuulenpesän ja 
asianomaisen puun suhteen. Mänty kasvoi 
hyvänpuoleisella puolukkatyypillä; se oli 
runkomuodoltaan tyvekäs, rinnankork. 42 cm, 
6 metr. ·kork. 30 cm läpimitaten; pituus 16 
metr.; ikä 220 v. Tuulenpesä sijaitsi 12 m 
korkeudessa; sitä kantava oksa oli sivuilta 

li.tistynyt (läpim. 6 + 9 cm); oksan ikä 82 v.; vuosilustot osottivat 
läpileikkauksessa erittäin selvää eksentrisyyttä ytimen sijaitessa lä
hempänä yläpintaa (,Jyly"). Itse tuulenpesä oli tavattoman tiheä, 
leveydeltään 165·+ 145 cm, korkeudeltaan 65 cm. Saadakseni 
selville, esiintyikö tuulenpesäominaisuutta mahdollisesti kyseessä 
olevan männyn muissakin oksissa, mittasin v1:1oden vanhojen kä
pyjen ja ensi kesän käpyjen (tutkimus toimitettu 26/6) pituuksia 
1) itse tuulenpesän suhteen, 2) kyseessäolevan männyn muiden 
oksien suhteen, 3) täysin terveen männyn suhteen. Käyttäen 
kussakin mittausryhmässä melkoista varianttimäärää päädyin seu
raaviin tuloksiin: 

mm 
1 

N:o Vuoden vanhat kävyt Ensi kesän kävyt 

Keskim. 
1 

Maksimi 1 Minimi Keskim. 
1 

Maksimi 1 Minimi 

1 12.s 18.o S.s 6.3 7.7 5.2 

2 21.4 24.5 17.o 6.3 7.o 5.7 

3 33.6 44.o 27.o g.3 7.7 5.7 
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Vuoden vanhoja käpyjä koskevista havainnoista siis huoma
taan tuulenpesän käpyjen kääpiömäinen koko sekä lisäksi, että 
- tuu lenpesäominaisuuden vaikutuksesta arvattavasti - tuulen
pesämännyn terveidenkin oksien kävyt ovat tässä tapauksessa 
normaalikokoa tuntuvasti pienemmät. Ensi kesän käpyjen suh
teen ei tässä mainittuja suuruuseroja vielä ollut varmuudella to
dettavissa. 

Martti Hertz. 

Kasvitietoja Savonlinnan seudulta. Kuluneena kesänä olen 
Savonlinnan seudulta tehnyt seuraavat kasvilöydöt, jotka lienevät 
uusia Sa-maakunnalle: 

Equisetum fluviatile f. polystachya, useita yks. Säämingissä 
Kallislahden Myllylammessa. 

Typha angustifolia, Rantasalmen Putkilahdessa vetisellä suolla 
runsaasti. 

Epipogon aphyllus, pari yksilöä Kerimäellä Pyöriin salalla 
varj. kuusikassa (9. VIII). 

Cypripedium calceolus, useita kymmeniä yks. edellämainitussa 
paikassa lehtimetsässä. . 

Trientalis europaea f. rosea, lukuisasti rahkasammalsuolla 
Kallislahden Myllylammessa. 

Mentlza Arrhenii, monin paikoin kaupungissa ja ympäristössä. 
Ilmari Paasio. 

Toistamiseen kukkiva ruusupensas. Savonlinnan Puistokadun 
eteläpäässä kasvaa eräs valkokukkainen (viljelty) ruusupensas 
(Rosa), joka säännöllisen kesäkukintansa ohella kukkii uudelleen 
syksyllä. Vuonna 1922 huomasin siinä kukkia vielä 16. X. Kulu
neena syksynä on se taasen ollut kukassa yhtämittaa 5. IX.- 9. X. 
Viimemainittuna päivänä putosivat viimeisen kukan terälehdet. 

Ilmari Paasio. 

Trientalis europrea L. f. rosea Neum. Kesällä 1922 löysin 
erään taisteluharjoituksen aikana lähellä Haminan kaupunkia (Ka) 
Trientalis europaea-yksilöitä, jotka heti pistivät silmääni teräleh
tiensä ruusunpunervan värin vuoksi. Ne kasvoivat päämuodon 
seurassa eräällä avoimella metsähakkauksella n. 2,5 km Haminasta 
itään. Terälehtien värin perusteella päätin tämän muodon olevan 
Trientalis europaea L. f. rosea Neum. Valitettavasti en ollut tilai
suudessa pelastamaan tuota verrattain harvinaista kasvia kokoel-
miin. Osmo H. Porklw. 

Brunella vulgaris L. v. alba n. v. (non v. parviflora Poir.) 
Kuopiossa. Arohumalan eri muotoja tutkiessani olen viime vuo
sina tavannut kesämökkini Vehmas-Anttilan lähistöillä Kuopiossa 
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valkokukkaisia arohumaloita, joiden teriö on samankokoinen kuin 
päämuodolla eikä pienempi kuten valkokukkaisella v. parviflora'lla. 
Verhiö on aina ollut vaaleanvihreä eikä ruskeantummahko kuten 
päämuodolla. - Brunella vulgaris v. rosea'a Neum. olen nähnyt 
samoilla seuduilla, samaten sitä jonkunverran tummempikukkaista 
v. rubra'a. 0. A. F. Lönnbohm. 

Ruppia maritiman alalajit. Ne, jotka ovat yrittäneet tarkemmin 
määrätä merilimaa (Ruppia maritima L.) Me 1 a- Cajanderin 
,Suomen Kasvion" (1906) mukaan, ovat epäilemättä joutuneet 
vääriin tuloksiin. Kasviossa nim. mainitaan alalajien R. *brachypus 
ja R. *rostellata eroksi (paitsi pähkyläin eri suurta vinoutta) ereh
dyttävästi se, että yksityishedelmäperät ovat edellisellä yhteistä 
pitemmät, mutta jälkimmäisellä lyhyemmät. Sensijaan kuuluu tämä 
osa (ala-) lajien määritelmästä muiden kasvioiden mukaan seuraa
vasti: 

R. *brachypus: Vksityishedelmäperät yhteistä vähän 1 y h y
e mm ä t, ed. n. O,s cm, jälkim. korkeintaan 1 cm. 

R. *rostellata: Yksityiset perät 1- 2 cm pituiset, yhteistä 
n. 2 kertaa p i te m mä t. (Ks. esim. P. A s c he r s on- P. 0 rae b
n e r, Synopsis der mitteleuropäischen Flora, 1 Bd, 1896- 98. L. 
M. Ne u m a n- F r. A h 1 f v en g r en, Sveriges Flora, 1901 ja C. 
A. M. Lindman, Svensk fanerogamflora, 1918). 

Edellisen perusteella kehoitan jokaista uudelleen tarkastamaan 
hallussaan olevat Ruppia maritima-yksilöt sekä korjaamaan vir-
heelliset määräykset. Ilmari Hidin. 

Eräitä Petsamon alueen jäkäläkasvistoa koskevia huomioita. 
Ollessani kesällä v. 1921 Petsamossa ja tehdessäni Kalastajasaa
rennolla 30 km:n pituisen kävelymatkan Pummangista tunturin 
poikki Maattivuonon lappalaiskylään, en tavannut koko tällä tai
paleella etsimälläkään poronjäkälää. Ochrolechia tartarea'n maa
muodot, frigida, gonatodes, tlzelephoroides ja Lapuensis olivat 
kaukaa katsoen poronjäkälän näköisiä, niin että äkkinäinen hel
posti erehtyisi otettamaan siellä poronjäkälää kasvavan. Nuo 
muodot ovat aivan arvottomia poron rehuksi. Venäjän puolella 
kuuluu sentään olevan poronjäkälääkin, jonne petsamolaisten po
rot rannikolla aina kulkeutuvat. - Nautsin - Salmijärven välillä, 
petäjävyöhykkeessä näin paikoin hyviäkin poronjäkälä (Cladonia 
alpestris) -kankaita. 

Veli Räsänen. 

Alectoria olivacea-naava porojen hätärehuna. Petsamon-retkel
läni kesällä v. 1921 tein jalkamatkalla Virtaniemestä Nautsiin sen 
havainnon, että nimittämäni Alectoria olivacea-naava kasvoi valtavin 
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massoin tuolla 30 · km:n taipaleella ,miltei joka petäjän oksalla". 
Kun sitä öli vielä yleisesti muuallakin, niin kuulunee se Lapin 
yleisimpiin jäkäliin. I<:oska poromiehet vakuuttivat, että tummat 
naavat ovat porojen mielestä parhaita, niin lienee tuolla naavalla 
A. prolix,a'n kanssa huomattava merkitys porotalouden hätärehuna. 

Veli Räsänen. 

LUONNON YSTÄVÄN TILAAJILLE. 

Koska piakkoin taasen alkaa tilausten uudistaminen ja osa 
tilauksista peritään postietuannilla, niin pyytäisi Toimitus, että 
tilaaja hyväntahtoisesti merkitsisi osotteensa ,Kirjallisia tiedonan
toja'' varatalle paikalle. Sattuu usein, että tilaaja on muuttanut 
paikkakunnalta ja postietuanti kiertää paikasta paikkaan ja saa
puu kiertoteitse vastaanottajalle, mutta lehtemme numerot joutuvat 
tavallisesti tällä lliertomatkalla hukkaan, mikä etenkin tilaajalle on 
harmillista. Kiljoittakaa siis osoiteenne 1 

--···--
Kirjallisuutta. 

Suomen lintujen nimistö. 

Prof. KM. Levander i n ja leht. E. W. Suoma 1 a i sen julkaiseman 
nimistön johdosta lausuu tri K E. Kivirikko (L. V. 1922 s. 151) m. m.: 
Entisistä epävarmoista lajeista on poistettu Sterna minuta j. n. e. Hrat L. 
ja S. eivät ole paistaneet sanottua lajia. (Se on kerran nähty, mutta todistus
kappaletta Suomesta ei ole saatu). - Pois he ovat jättäneet Clangula islan
dica'n. Tämä laji on saatu Varankivuonon rannoilta (katso Mela-Kivirikko 
s. 333). - Hyvällä syyllä voisi luetteloon ottaa Charadrius hiaticula inter
media'n~ Lapissa esiintyvän tyllikurmitsan pienemmän muodon (vrt. näihin 
muotoihin nähden Nord. fågl. II s. 242). - Tetrao urogallus lugens kuuluu 
meidän linnustoomme, vrt. Nord. fågl. II s. 211: ,de första exemplaren av 
T. u. lugens erhöllos från mellersta Finland". Ei kuitenkaan liene varmaa, 
onko tämä muoto vain epäterveiden siitinelinten aikaansaama muunnos 
(1. c. s. 211). - Lprurus tetrix juniperorum Chr. L. Brehm ja L. t. pinetorum 
Lönnberg ansaitsevat paikan Suomen linnuston nimiluettelossa (vrt. Nord. 
fågl. II s. 207- 209). - Sekamuodoista ei L.- S:sen luettelossa mainita 
mitään. Sellaisia ovat Mergus anatarius, Tetrao urogallus x Lprurus tetrix, 
Lprurus tetrix x Bonasa bonasia y. m.. Siinä ei mainita myöskään Columba 
Iivia domestica'a, joka on levinnyt yli I<OI<O maan ja paikotellen on miltei luon
nonomainen. 
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Hyvin epävarma on Milvus ictinus'en esiintyminen. Jos joku, olkoonpa 
hyväl<in lintutuntija, kerran luulee nähneensä lajin, ei sen esiintymistä silti 
voida aina pitää todistettuna. - Limosa aegocephala on myös päässyt luette
loon. Tästä lajista sanotaan Nord. fågl. s. 282: er. uppgift att rödspoven 
skulle vara funnen i finsl<a Lappmarken, är säkerligen oriktig (jfr. Palmen 
1873). 

Toisaalta taas yhtä hyvällä syyllä kuin esim. Emberiza pusillan voisi 
huomioon ottaa Larus cachinnans'in. Tästä harmaalakin muodosta kirjoitti 
allekirjoittaneelle prof. A. R ei c he no w 26. 111. 22: ,Aufgefallen ist mir, 
dass Sie nicht neben Larus arg. auch Larus cachinnans erwähnen, die in 
Estland vielfach vorkommen soll und neuerdings auch wiederholt in Schwe
den nachgewiesen ist". Tämä muoto on, kuten tunnettua, jotensakin ylei
sesti tunnustettu alalaji, joka esiintyy l<aikkialla Välimeressä y. m. Koska 
se löytyy Virossa ja Ruotsissa, on odotettavissa, että se tavataan myös 
meillä. --· Olisi ainakin syytä kohdistaa erityistä huomiota meidän saaris
tossamme esiintyviin harmaalokkeihin. Itse olen huomannut keltajalkaisia 
harmaalokkeja, vieläpä tummannäköisiäkin, mutta todistekappaleiden puut
teessa en voi todeta lajin esiintymistä. - Nyttemmin Imuluu Suomen lin
nustoon myös Astur gentilis poecilopterus Lönnb. 

Lopuksi pari pientä seikkaa. S:lla 28 on Rosens-tare (pro Rosen
stare). Siv. 29 on jaettu Gulhäm-pling. Motaci/la flava Thunbergi on Nord
lig gulärla, Melanocorvpha Kalenderlärka, Locustella naevia gräshoppsångare, 
Troglodvtes gärdsmyggssläktet, kalasääski fiskgjuse, Nvroca nvroca vitögad 
dyl<and, Terekia grå långnäbba, teirin suku orrsläktet, Drvoc. martius spill
kråka y. m. s. 

Mitä suomalaiseen nimistöön tulee, voisi tavatelia suurempaa johdon
mukaisuutta, siis esim. harmaa-lokki (genetivi harmaa-lol<in), mutta harmaa 
rantakuovi (gen. harmaan rantakuovin), leveänol<ka-tiivi, siis myös leveä
pyrstö-räiskä j. n. e. Dendrocopus minor kamtschatkensis Mahl. (Kivirikko 
kiriaittaa 1. c. s. 151 Mohl.) on luettava Malh. (= Malherbe). Sivumennen 
mainittakoon, että Hartertin teos nyt on täydellisenä ilmestynyt. 

Ivar ltortling. 

--···--
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Pari sanaa kirjaseni ,Lintujen äänet" arvostelun 
johdosta. 

153 

Sallittaneen lausua pari sanlla L. Y. viimenumerossa olleen ,Lintujen 
äänet" ldrjasen arvostelun johdosta, koska siinä esitetään eräitä todistelmia, 
jotka eivät mielestäni tässä tapauksessa todistelmiksi kelpaa. 

Mikäli voin havaita, on arvostelija yhtä mieltä kanssani siinä, että lintujen 
laulussa kuuluu ihmisen äänteisiin verrattavia ääniä, joita voi merkitä ihmisen 
käyttämillä äänteen merkeillä ja käyttää tässä '111erkinnässä sel<ä vokaaleja että 
konsonantteja. Minä puolestani olen yhtä mieltä arvostelijan kanssa siinä, 
että sointua "') ei voi kirjaimilla merkitä. Mutta onneksi ei soinnulla olekaan 
mitään tekemistä linnunlaulun tuntemisen kanssa. Meille riittää aivan hyvin, 
kun saamme l<äsityksen soinnista, laulullisesta esikoisväristä, jonka voimme 
ilmaista sanoilla hilpeä, terävä, tyyni j. n. e., kuten minä olen tehnyt. Sitte 
arvostelija tahtoo väittää, etten ole ollut selvillä kuuloelimeen perustuvien 
havaintojen merkinnästä. 

Jos tarkastaa niitä suhteita, jotka vallitsevat ihmisen äänien, lintujen 
äänien ja soittimien äänien välillä, ja niiden vaikutusta korvaan, niin huomaa, 
että kahdessa ensimäisessä on äänteitä kytkettynä säveleen, sointiin, joten ne 
ovat siis puhuvia säveliä, mutta viimemainitussa kuuluu vain sointi, sävel. 
Kahden ensimäisen laulussa vädi htää elämä, soittimessa vain ,tuulikannel". 
Koska tuulikannel ei ,puhu", ei se myöskään vastaavasti ole verrattavissa 
lintujen ääniin. Ja koska · sitä ei voi tehdä, ei ole oikeutta sitoa lintujen 
laulua ensikädessä musiikin lakeihin. Tämä on mielestäni pidettävä 1111elessä, 
kun lintujen ääniä karvan avu!la talltoo merkitä. Tuntuukin siis siltä, että 
arvostelija ei ole ollut näistä asioista selvillä! Ryhtyessäni merkitsemään 
lintujen ääniä, olen siis kiinnittänyt huomioni ensinnä siihen, ·mikä sillä on 
yhteistä ihmisen laulun kanssa, kuten kirjani nimikin ,Lintujen äänet" osoittaa, 
mitä arvostelija ei ole myöskään huomannut! Minä olen siis perustanut mer
kintöni lintujen laulun sanalliseen puoleen, sanastoon, joka oi1 yhtä ilmeinen 
kuin sointi, vieläpä joskus hallitsevampikin, ja vasta toisessa sijassa musikaa
liseen ominaisuuteen ja silloinkin vain suhteellisena ja tulkittuna. Merkinnän 
tarkoitus on siis antda kuva siitä lu'elestä ominaisuuksineen (äänteistä, tavuista 
ja sanoista), joka on linnun laulun perustana. Tosin, kuten edellä mainitsin, 
on tässä täytynyt käyttää tulkintaa, mutta siihenhän värien selvittelynkin täy
tyy turvata, ja ratkaisematta vielä on esim. raja vihreänharmaan ja harmaan
vihreän välillä. 

Laulun korkeuden määrääminen olisi hyvä, mutta se ei ole välttämätön, 
voisipa joskus olla haital<sikin, jos nyt yleensä voisi ajatella, että mikä tahansa 
koulupoika kykenee määräämään sävelkorkeuden - sillä lintujen laulu ei käy 
aina samassa korkeudessa. Tästä seuraa, että laulun alkupistettä ja korkeutta 
ei voi ottaa tunnustelupohjaksi. Musiikillisesti kouluttamaton voi eroittaa 
sävelen vahvuuden, heikkouden, hitauden, nopeuden ja värin, mutta ei tonaa-

"') ;,Sointuu pro sointi johtuu latomisvirheestä, jota oikaisuvedosta luet
taessa ei ole huomattu. Toimittajan muistutus. 
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tiliisiä suhteita. Kirjaseni laulukapitlelissa olen kosketellut kaikkia niitä kohtia, 
mit~ tällainen käytännöllinen korva pystyy tarkkaamaan. Jos korkeuden mää
rääminen asetetaan arvostelijan tapaan äänen tai laulun tuntemisen ehdoksi, 
niin seuraisi siitä sellainen k<lomillinen tilanne, että meidän pitäisi, tunteaksemme 
esim. ihmisen, koiran, lehmän, kanan, sammakon, sääsken, miehen, naisen ja 
lapsen äänet toisistaan, aina määrätä äänipillillä niiden korkeus. Onneksi ei 
asia nyt sentäån näin oie. Korkeus on vain suhteellinen, eikä sen vaihdos 
muuta laulun rakennetta. Sitäpaitsi olen teoks~ssani selittänyt, kuinka mer
kintöäni on luettava. Tällöin tullaan suunnilleen siihen korkeuteen, minkä 
prof. H. Pipping on määritellyt suomalaisten pttheääntiöiden l{eskimääräiseksi 
korkeudeksi suusoinnun mukaan, ja niillä tienoillahan suurin osa lintujen lau
lujakin liikkuu. Tämä on mielestäni riittävä korkeuden sijoitus nyt puuheena 
olevassa tapauksessa. Sillä me tyydymme tunnustelemaan lintujen laulun 
sanoista, kuten jo edellä olen esittänyt, ja nautimme niihin liittyvästä sävelestä, 
yhden tekevä onko se hiukan alempana tai ylempänä. 

Että tällä tavalla voi paremmin kuin värimerkeillä päästä käsiksi lintuihin, 
osoittakoon seuraava esimerkki. Koulupoika näkee metsässä pienen, harmaan, 
oudon linnun. Hän koettaa sitä lähestyä, mutta arkana se välttää. lähentelyä. 
Onnellisessa tapauksessa ehti poika nähdä, että lintu oli harmaa. Mutta mikä 
mahdollisuuksien maailma tuleekaan nyt ratkaistavaksi! Olenpa varm<1, että 
oikeaan osuminen on mahdoton. Mutta jos lintu päästää äänen: tsil stil 

t 1 t 1 niin on vain yksi mahdollisuus, ja tuttavuus solmitaan, ilman että sa sa, _ 
on tarvittu äänen korkeusmääräystä. 

Peräti väärin on väittää, että yksilöllinen laulun väritys muuttaa linnun 
laulun niin, ettei sitä aivan empimättä tunne, jos kerran linnun tuntee. Laulun 
lwkoonpanoon ei myöskään vaikuta se, Jaulaako lintu laaksossa, kalliolla tai 
metsässä. Sillä vain äänen värissä se tuntuu joko linnun tai ympäristön vai
lwtuksesta. Siinäkin siis arvostelija iskee harhaan. 

Mitä sitte tulee käen laulun erilaiseen merkitsemiseen, niin osoittaa se 
aivan päinvastaista, kuin mitä arvostelija tahtoo sillä väittää. Merldnnän eroavai
suudet johtuvat ilmeisesti kielellisi:;tä vaikutuksista ja myöskin siitä, että minä 
pidän käen ääntä ldmmoavana isku-, paukkuäänenä, kuten linnun äänet yleen!'ä, 
mutta arvostelija on johtunut hankausääneen, ei lziien äänen kuulumisesta. vaan 
sen' pehmeästä matlu'misesta ihmisen pehmeissä ääniaparaatin osissa. Pieni · 
erehdys siis! 

Että kirjan lopussa oleva ryhmittely ei voi olla tieteellinen, on sanomatta 
selvä. Että se ei voi tuoda esille kaikkia pikkueroavaisuuksia, kun niinkin suuri 
joukko lintuja jaetaan vain 3 pääryhmään, on myöskin ymmärrettävää. Sata
kielen, leivosen, kultarinnan, laulurastaan ja kottaraisen laulun kokoonpanossa 
on määrättyjä yhtäläisyyksiä, jota ei voida kieltää, kun laulun sanallinen puoli 
määrää jaon, kuten jo olen osoittanut. Kun .kuuntelee keväisen käen ahkeraa 
kukuntaa, niin tuntee korva suuren halun pistää paussi määrättyihin kohtiin 
käen laulua, ontuvien äänipolvien väliin, ja niin syntyy poljento; epätasainen, 
ontuva ääni muuttuu tasaiseksi, ja saadaan nousutahdilla alkava säe. jättämällä 
taasen edellämainituista syistä pois sävel, on tynnyrilinnun ja räystäspääskysen 
laululle ominaista höll~hkö rakenne ja kokoonpano. Lopullisena en jakoani 
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pidä, mutta sittenkin uskon sen antavan jonkinlaisen käsityksen linnuista näin 
jaettuna. Nähtävästi arvostelijan epäonnistuneet sointumerlu'ntiilwluet ovat 
häirinneet ja vieneet arvostelun hiukan harhaan. 

j. Seppä. 

--···--
Kokouksia. 

Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon ret
keily Turkuun 13 - 14. X. 1923. Vanamo-seuran turkulaiset jäsenet olivat 
mainituiksi päiviksi kutsuneet vanamolaiset vierailulle, ja olikin kutsua noudat
tanut 22 jäsentä. Lauantai-iltana oli Palokunnartalolle järjestetty illanvietto, 
johon otti osaa n. 35 henkeä ja jossa vallitsi rattoisa ja toverillinen mieliala . 
Turkulaisten puolesta prof. W. M. Linnan Le m i lausui vieraat tervetulleiksi. 
Puheeseen vastasi vanåmolaisten puolesta maist. J. A. W e c k se II. - Sun
nuntaiaamuna käytiin tutustumassa Turun Suomalaiseen Yliopistoon ja varsin
kin sen luonnontieteellisiin laitoksiin ja kokoelmiin, jotka 'yliopiston lyhyen 
olemassa-olon aikana olivat ilahduttavan nopeasti edistyneet. Eläintieteellisellä 
laitoksella opastivat pääasiallisesti prof. W. M. Linnaniemi ja maist. K. J. 
V a II e, kasvitieteellisellä laitoksella prof. K. Linko 1 a ja yliopp. 1. H i d e n. 
Aamiaisen jälkeen tehtiin automatka kaupungin lähimpään ympäristöön, ·m. m. 
Isoon Heikkilään, jossa tutustuttiin yliopiston komeaan kemialliseen labora
toorioon, sekä Ruissaloon ja sen upeaan tammilehtoon. Marjanien1essä pi
dettiin lyhyt jäähyväistilaisuus, jossa m, 111 . toht. U. Saa 1 a s toi julki retkeili
jöiden suuren kiitollisuuden vieraanvaraisia · isäntiä kohtaan. 

Vanamo-seuran kokouksessa 20. X. 1923 huomautti aluksi puheen
johtaja, prof. J. I. Li r o lausuessaan vanamolaiset tervetull eiksi syyslukukaud en 
ensimmäiseen kokoukseen, miten sellaisille taloudellisesti heikoille maille kuin 
meidän maamme, on tärkeää, että monet eläin- ja kasvitieteilijät, jotka saavat 
itselleen vapaasti valita tutkimusalaa, ottavat, mikäli mahdollista, sellaisia kysy
myksiä ratkaistavakseen, joilla on suoranaisempi taloudellinen merkitys. Tällai
nen tutkimusaiheen valinta olisi siitäkin syystä suotava, kun on olemassa 
mahdollisuus, että maahamme perustetaan maataloud ellin en yliopisto, joka 
toimintaansa varten todennäköisesti ennen pitkää tarvitsee muutamia uusia 
tieteellisiä voimia. Ja seuran oman menestymisen kannalta olisi suotavaa, 
että vanamolaiset kiinnittäisivät huomiotaan taloudellisesti tärkeid en kysymysten 
ratkaisuun, koska siten yhä laajemmissa kansalaispiir&issä tultaisiin huomaa
maan, että seuramme on tärkeä kansallinen tekijä ei vain puhtaan tieteen 
alalla, vaan myöskin maamme taloudellisen tilan kohottamisessa, ja tällaisella 
katsantokannalla tulee epäilemättä olemaan suurikin merkitys runsaamman 
valtionavustuksen saamiselle. Huomautettu aan lisäksi niistä taloudellisista vai
keuksista, joita seuralla nähtävästi tul ee olemaan riittämättömän valtionavus-
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tuksen takia, kehoitti puheenjohtaja vanamolaisia pontevaan toimintaan seu
ran kaikilla työaloilla, koska se joka tapauksessa on tarpeellista ja välttämä-
1öntä seuran vastaiselle menestymiselle. 

Maist. W. Korvenkontio kertoi viime kesänä Kruunupyyhyn teke
mästään retkestä, jonka tarkoituksena oli tutkia sirme Böömistä tuotuja biisami
ro1tia, niiden elinehtoja sekä lisääntymis- ja J evenemismahdolli suuks i a~ 

Maist. V. W u o r en ta u s esitelmöi järvissämme tavattavista reliktisistä 
äyriäisistä Mysis relicta, Oammaracanthus lacustris ja Pontoporeia ajjinis sekä . 
näihin liittyvästä Pallacea quadrispinosa'sta. Eläinten löytöpaikkoja esittävä 
kartta ja näytekokoelma havainnollistuttivat esitystä. Esittäjä oli viime kesänä 
toimittaessaan Suomen Kalastusyhdistyksen konsulenttina järvitutkimuksia eri 
osissa maata, tavannut kyseenalaisia pohjalla eläviä äyriäisiä 10:stä järvestä. 
Ennestään niitä meillä tunnetaan 25 paikasta. Nojautuen etupäässä ruotsalai
sen tutkijan Swen El<manin esityksiin selvitti esitelmöitsijä yleensä reliktikäsi
tettä ja erikoisesti näiden äyriäisten joutumista nykyisiin esiintymispaikkoihin. 
Mysis, Oammaracanthus ja Pontoporeia ovat todennäköisesti järvissämme jäte
eläimiä siitä kylmästä merestä, joka jääkauden lopulla peitti suuren osan 
maatamme, sen sijaan Pallacea. on maahamme aikoinaan tullut keskiosista 
Siperiaa. Monituhatvuotinen elämä järvissämme on jossakin määrin aiheutta
nut morfologisia ja biologisia muutoksia, ei kuitenkaan kaikkiin yhtä paljon. 
Huomattavin muittos on koon pienentyminen, mikä johtunee ravinnon niuk
kuudesta ja siitä, että ~eliktinä elävät saavuttavat sukukypsyyden varemmin 
kuin alkuperäisillä olinpaikoilJa esiintyvät ja ovat myöskin lyhytikäisempiä. 
Näiden reliktisten äyriäisten ja yleensä maamme vesistöissä tavattavien relik
tieläinten tarkempi tutkimus olisi toivottavaa, ja hyvänä apuna tehtävän suo
rituksessa voitaisiin käyttää geologiem me laskelmia maan kohoamisesta, joiden 
avulla saadaan selville, milloin mikin reliktieläimiä sisältävä järvi on meren 
yhteydestä eronnut. 

Prof. J. 1. Li r o jätti seuran kirjastoon julkaisut: Kasvinsuojelulain
säädännöstä muualla ja meillä ynnä ehdotus kasvinsuojelulaiksi sekä Kasvin
suojelukirjasia N;o 1. Sama11a teki hän selkoa niistä syistä, jotka ovat pakotta
neet kaikkia sivistysmaita ryhtymään vilkkaampaan kasvinsuojelulainsäädäntöön 
viime kuluneiden 10 vuoden aikana, mainiten samalla ne tarkemmat syyt, 
jotka tekevät kasvinsuojelulainsäädännön meilläkin välttämättömäksi. Tässä 
yhteydessä prof. Liro selitti perunasyöpää (Sync!zytrium endobioticum) näyttäen 
syövästä spriimateriaalia ja mikroskooppisia leikkauksia syöpään sairastuneista 
perunoista. 

Puheenjohtaja esitti äsken painosta valmistuneen, 320 sivun laajuisen 
,Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen · Seuran Vanamon Julkaisu ja, osa 1", 
joka sisältää Linkolan, Liron, Vainion, Roivaisen ja Auerin tutkimuksia. 

Uudeksi jäseneksi valittiin toht. E. F. Simo 1 a. 

E. Valtamon Kirjapaino, Oulunkylä 1923 
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