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Herukan äkämäpunkki (Eriophyes ribis NAL.). 

YRJÖ HUKKINEN. 

Heru k a n ä k ä m ä p u n k k i (Eriophyes ribis NAL.) (Kuva 1) 
kuuluu n. s. ä k ä mä p u n k k i en (Eriophvidae) heimoon. Äkämä
punkit eroitetaan helposti muista punkeista siitä, että niiden ruu
mis on soukka, matomainen ja rengasuurteinen, kun se muilla 
punkeilla on enemmän tahi vähemmän pyöreä ja pallotnainen 

: 

i 
!._: ___ -

Kuva 1. H e r u k a n ä k ä m ä p u n k k i (Eriophpes 
ribis NAL.). N. 250 kertaa SHurennettuna. (LEVIS). 

eikä siinä nähdä renkaita. Äkämäpunkeilla on niinhyvin aikuisina 
kuin toukkinakin ainoastaan kaksi paria jalkoja, muilla punkeilla 
sensijaan aikuisina neljä, toukkina säännönmukaisesti kolme paria. 
Pää, keskiruumis ja takaruumis ovat kasvettuneet yhteen, niin 
etteivät ne selvästi eroitu toisistaan. Äkämäpunkit, jotka muodos
tavat useampia satoja eri lajeja käsittävän heimon, ovat hyvin 
yleisesti esiintyviä eläimiä. Niitä tavataan mitä erilaisimmilta kas
veilta> varsinkin monivuotisilta. 



2 Herukan äkä mäpunkki (Eriophpes ribis NAL.) . 

Herukan äkämäpunkki on väriltään valkoinen. Koiras on O,t s 
mm, naaras 0,23 mm pituinen . Selvästi punkin niin ollen eroittaa 
ainoastaan voimakkaalla suurennuksella. 

Äkämäpunkit ovat saaneet nimensä siitä, että useimmat niihin 
kuu luvista lajeista aiheuttavat kasviin epä
muodostumia, ä k ä m i ä, kuten esim. varsien 
ja oksien paksunnoksia ja pahkuroita, pullis
tuneita silmuja, lehtiin ilmaantuvia rupia, 
pukamia ja nystyröitä, vihreitä surkastuneita 
kukintoja sekä monenkaltaisia muita kas
vannaisia. Suomesta tunnetaan lähes sata 
eri äkämäpunkki lajia, joista yleisimpiä ovat 
eräät lepän sekä pajun ja tuomen lehtiäkä
rnissä elävät lajit. Varsin tavallinen on niini
kään muuan koivun lehti silmuja äkämiksi 
muodostava laji. Viljelyskasveissa esiinty
vistä on maassamme verrattain yleinen pää
r y n ä p u n k k i (Eriophyes piri POST.), joka 
esiintyy päärynässä, pihlajassa, tuhkapuussa 
(Cotoneaster) ja tuomipilliajassa ( Amelan
chier). Tämä laji muodostaa mainittujen kas
vien lehtiin mustaa rupea ja voi sen joh
dosta käyd'ä kasville varsin tuhoisaksi. Muuan 
laji, valkotähkä-äkämäpunkki (Erio
phyes cornutus E. REUT.) elää eräiden heinä
kasvien lehtitupessa ja vioittaa kartta aiheut
taen valkotähkän muodostumisen . 

Kuva 2. Samasta pen
saasta otettuja musta
herukan oksia. Vasem
malla olevassa oks:tssa 
ovat silmut terveet; oi
kealla olevassa oksassa 
ovat ne herukan äkämä
punkin vioittamat. Näy
t!! syystalvelta. tHUI<
I<INEN). 

Herukan äkämäpunkki on kaikkein vaa
rallisimpia ja vaikeimmin torjuttavia Ribes
lajien, erittäinkin mustaherukan (Ribes nig

rum) tuholaisia. Tämä punkkilaji vioittaa kasvia siten, että se eläen 
monilukuisena pensaiden silmuissa, hävittää nämä useimmiten 
täydellisesti ja parhaassakin tapauksessa turmelee näitä niin pahasti, 
etteivät ne voi kehittää terveitä lehtiä ja kukintoja, vaan korkein
taan vajakasvuisia, surkastuneita versoja. Si lmuissa tapahtuu punk
kien vaikutuksesta äkämän muodostuminen, ne paisuvat enemmän 
tai vähemmän pyöreiksi, niin että ne voidaan jo varhaisasteellaan
kin syyskesällä helposti eroittaa terveistä, pitkänomaisista ja sou
kemmista silmuista (kuva 2). Äkämien muodostuminen on yleensä 



J-/enrkan äkämäpunkki (Eriophpes ribis NAL.). 

Kuva 3. Herukan äkämäpunldn aiheuttamia silmuäkämiä mustanh erukan 
oksissa . Näyte kevntkesält~. (HUI<l<INEN). 

3 



4 Herukan äkämäpunkki (Eriophpes ribis NAL). 

huornattavinta mustaherukassa, jonka silrnut kevätkesällä voivat 
paisua jopa läpimitaltaan 15- 20 mm ' suuruisiksi (kuva 3-4). 
Myöskin taikinamarjassa (R. alpinum), jota tämä punkkilaji niini
kään erikoisen halukkaasti ahdistaa, voi sen vioittaman si lmun 
helposti eroittaa terveestä, vaikkakin taikinamarjan äkämät yleensä 
ovat pitkulaisempia, vähemmän pyöreiksi paisuneita kuin musta
herukan (kuva 5). 

L 

Kuva 4. li erukan äkämäpunldn pahasti vioittama 
mustaherukan oksa. (HUI<I<INEN). 

Puna- ja valkoherukassa (R. rubrum) sekä karviaisessa (R. 
grossularia) esiintyy herukan äkämäpunkki paljon harvinaisemmin. 
Eräät tutkijat ovat sitä havainneet ainoastaan sellaisissa tapauk
sissa, jolloin nämä pensaat ovat olleet aivan lähellä pahasti saas
tuneita mustaherukkapensaita. Yleen sä ilmoitetaan punkin aiheut
tavan punaherukassa ja karviaisessa aivan såmanlaisen si lmuäkämä
muodostuksen kuin mustaherukassakin, mutta englanti laisen THEO
BALDin mukaan punaherukassa muodostuu äkämäpunkkien vaiku
tuksesta silmurykelmiä (kuva 6) eikä yksityisiä si lmuäkämiä, kuten 
mustaherukassa ja taikinamarjassa. 



Herul<an äl<ämäpunl<ki (Eriophpes ribis NAL.). 5 

Herukan äkämäpunkin elint~voista on etupäässä (Englannissa) 
havaittu seuraavaa. Talvea viettävät punkit edellisenä kesänä tur
melemissaan silmuissa, usein suurin joukoin; samassa silmussa 
on tavattu jopa 3,000 punkkia. Myöskin yksityisiä munia voi äkä
mistä löytyä talvisaikaan ja kevätpuolella runsaamminkin. Keväällä 
alkaa osa punkeista, nähtävästi nuoret naaraat, pyrkiä äkämistä 
ulos, toisten - luultavasti jo munineiden naaraiden - jäädessä 
edelleen silmuihin, kuollakseen niiden ohella. Näihin aikoihin 

Kuva 5. Herukan äkämäpttnkin: aiheuttamia s ilmuäkämiä 
taikinamarjan (Ribes alpinum) oksissa. (t-IUKKINEN). 

tavataan punkkeja lehdiltä ja kukista. jonkunverran myöhemmin 
niitä sensijaan löytyy enimmäkseen lehtiruetien tyvestä ja uusien 
silmujen ympäriltä. Punkit ovat silloin muuttamassa näihin uusiin 
tuoreisiin ruokapaikkoihin, ja pian senjälkeen löydetäänkin punk
keja silmuista ja ennen pitkää myöskin munia. Syyspuolella 
kesää silmut alkavat paisua ja muodostua äkämiksi, samalla kun 
punkkien lisääntyminen ja muukin elintoiminta vähitellen heikentyy. 

Monasti tavataan punkkien muodostamista herukkain silmu
äkämistä erinäisiä muitakin pikkueläimiä, kuten toi s i a p u 11 k k i-
1 a j e j a, r akkoja 1 kai s i a (Thysanoptera), k u k kai s k ä r p ä s
t en (Syrphidae) , ä k ä mä sääsk i e 11 (Cecidomyidae) ja pisti ä i s-



6 Herukan äkämäpunkki (Eriophpes ribis NAL.). 
-------~- - --

te n (Hymenoptera) t o u k k i a y. m. Useat näistä n. k. s ivu 1 o i
s i s ta elävät itse äkämäpunkeista, kun taas toiset niistä esiinty
vät ainoastaan äkämäpunkin pöytä t o v e r ei n a, antavat punk
kien olla rauhassa ja käyttävät vain hyväkseen sitä oivallista 
asuntoa, jonka niiden muodostama äkämä tarjoa ja e.lävät joko 
punkkien ulostuksista tahi vioittuneen silmun solukoista. 

Kuva 6. Herukan äkämäpunkin aiheuttamia silmu
äkämäryhmiä punaherukan oksissa. (THEOBALD). 

Mainituista äkämien sivuloisista ahdistavat herukan äkämä
punkkeja erittäinkin muutamat punk k i- ja r akkoja 1 kai s 1 a j i t, 
sekä kukkaiskärpästen ja erään äkämäsääsken toukat. 
Myöskin pensailla lehtikirvoja y. m. pyydystelevinä hyörivät 1 e p p ä
t e r t u t eli k ä n n i ä i se t (Coccinellidae) ja varsinkin niiden tou
kat käyttävät halusta äkämäpunkkeja ravinnokseen. Muuan eng
lantilainen tutkija onkin suositellut parhaana keinona herukan 
äkämäpunkin hävittämiseksi leppäterttujen kasvattamista ja pääs
tämistä joukolla pun kkien saastuttam ille pensai lle. 
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Herukan äkämäpunkkia levittävät pensaasta toiseen etupäässä 
muut eläimet. Niinpä on havaittu, että erinäiset pikkulinnut ja 
ennen muita tiaiset, jotka etsivät silmuäkämistä noita ylempänä 
mainittuja sivuloisia, kuljettavat äkämäpukkeja nokkansa tyviuntu
vissa. Monet hyönteiset, kuten 1 e p p ä te t t t u t o u k a t, 1 e h t i
ki r v a t, k a r v i a i s m i t ta r i t (Abraxas grossulariata L.), sekä 
erittäinkin k i m a 1 a i se t (Bombus) ja valitettavasti myös muuten 
niin hyödyllinen koti me h i 1 äitien y. m. auttavat herukan äkä
mäpunkin leviämistä. Ihmisten. käsissä ja v a a t te i s s a voi 
punkkeja niinikään päästä pensaasta toiseen ja epäilemättä t u u 1 i
ki n voi niitä kuljettaa lyhyemmän matkan. Paikka k u n n a 1 ta 
toiselle leviää herukan äkämäpunkki helposti 
t a i n t e n m u k a n a. 

Äkämäpunkkien omasta liiku ntokyvystä ovat eräät tutkijat 
(JORDAN, WOLFF) hiljattain tehneet havaintoja, jotka osoittavat, 
ettei se ole niinkään heikko. Saksan pähkinän ljuglans) lehtiäkä
missä elävä Eriophyes tristriatus NAL.-laji esim. kulkee noin 1 m 
pituisen matkan 8 tunnissa. Sekin levenemistapa voi siis hyvin 
tulla kysymykseen lähekkäin olevilla kasveilla. 

Herukan äkämäpunkki on monissa Euroopan maissa jo van
hastaan tunnettu erittäin vahingolliseksi tuhoeläimeksi. Niinpä 
se jo 1840-luvulla näyttäytyi Englannissa ja on sittemmin käynyt 
siellä niin turmiolliseksi, että monissa seuduissa on täytynyt sen 
takia kokonaan lopettaa mustaherukan viljely. Hollannissa huo
mattiin' sen ankaraa tuhoa eräissä maakunnissa jo 1870-luvulla 
ja myöhemmin se on levinnyt siellä yhä laajemmalle. Venäjällä 
esiintyi herukan äkämäpunkki erikoisen vahingollisena M skovan 
ympäristössä v. 1889. Myöskin Saksassa ja Skandinavian maissa 
sen hävityksiä on useampia kertoja huomattu. Viime aikoina se 
on erittäinkin Ruotsissa näyttäytynyt merkittäväksi tuholaiseksi. 

Ensimmäisen havainnon herukan äkämäpunkin esiintymisestä 
Suomessa on ~sittänyt LlRO (LINDROTJ-1), joka tutkiessaan maas
samme tavattavia äkämäpunkkilaleja löysi v. 1898 silmuäkämiä 
mustaherukaista Mäntsälässä (N). Saman tutkijan on seuraava
kin tästå lajista kirjallisuudessa esitetty tiedonanto, jossa kerrotaan 
silmuäkämiä havaitun v. 1903 eräässä Ormajärven rannikolla Lam
min kirkonkylässä (Ta) kasvavassa taikinamarjapensastossa. Kerto
muksessaan vuodelta 1911 ilmoittaa silloinen valtionentomologi 
REUTER äkämiä tavatun Maanviljelystaloudellisen Koelaitoksen 



8 Herukan äkämäpunkki ·(Eriophpes ribis NAL.) . 

(Helsingin pitäjä, Tikkurila) mustaherukoista, minkä ohella REUTER 
kertoo jo useita vuosia aikaisemmin havainneensa saman lajin 
aiheuttamaa ankaraa tuhoa taikinamarjapensaissa Tvärminnen eläin
tieteellisellä asemalla (Tenhola) lähellä Hankoa (N). Vuonna 1912 

Kuva 7. Herukan äkämäpunkin levinneisyys Suomessa. Pail<kakunnat, 
joista on useampia havaintoja lajin esiintymisestä, ovat merkityt 

suuremmalla pyörylällä. (HUHHINEN). 

on HINTIKKA ottanut talteen silmuäkämiä taikinamarjapensaista 
Finströmistä Ahvenanmaalta. Nämä ovat varhemmat tiedot heru
kan äkämäpunkin esiintymisestä Suomessa. 

Vuonna 1915 ryhtyi allekirjoittanut ottamaan lähemmin selkoa 
herukan äkämäpunkin esiintymisestä ja vahingollisuudesta maas
samme, havaittuaan sen eräässä paikkakunnassa _aiheuttaneen hyvin 
huomattavan tuhon mustaherukoissa. Tuloksena näistä tutki
muksista on ollut, että tämä laji, joka vielä 10 vuotta sitten oli 
Suomesta varmasti tunnettu ainoastaan neljästä paikkakunnasta, 
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on nyttemmin todettu 69 paikkakunnasta eri puolilla maata. Tar
kastetusta 468 Ribes-pensastosta on 100 eli 21.4 o;o havaittu äkämä
punkin saastuttamaksi. . Lajin levenemisalue (kuva 7) käsittää 
koko Etelä- ja Keski-Suomen. Pohjoisin löytöpaikka on Oulu 
ja päättäen siitä, että E. ribis siellä on esiintynyt varsin pahana 
tuholaisena, viihtyy se hyvin pohjoisissakin seuduissa. · 

Kertyneiden tietojen mukaan herukan äkämäpunkki esiintyy 
yleisimmin Varsinais-Suomen alueella. Uudellamaalla sen saas
tuttamia Ribes-pensastoja on myös melkoisen paljon, ja samoin 
näyttää olevan laita Pohjanlahden rannikkoseuduissa, joita kuiten
kin on vasta vähän tutkittu. Etelä-Hämeessä, jossa Ribes-pen
sastojen tarkastuksia on toimitettu lukuisammin kuin muualla, on 
208 pensastosia ainoastaan 26 eli 12.s 0/o ollut saastuneita. 

Herukan äkämäpunkin pääravintokasv.iksi on _Suomessa, sa
moinkujn yleensä muuallakin, mustaherukka. Punaherukasta ja 
karviaisesta ei tätä lajia ole meillä vielä varmasti todettu. Erikoi
sesti ahdistaa äkämäpunkki viljeltyjä mustaherukkapensaita; luon
nm~varaisissa pensastoissa sitävastoin on saastunta ollut paljon 
harvinaisempaa ja yleensä lievää. Viljellyissä pensaissa on hävi
tys monasti ollut miltei täydellinen, yli 70--80 °/o silmuista äkä
möityneitä. Suurimmat vahingot ovat havaitut Lokalahdella ( Ab), 
jossa viime kesänä noin 200 pensasta käsittävä mustaherukka
viljelmä kokonaan tuhoutui, sekä Lahdesta (Ta), jossa erään kauppa
puutarhan pensaat olivat niinikään viime keväänä niin pahasti 
vioitetut, että toista sataa kpl. nii stä leikattiin maata myöten, toi
vossa päästä siten eroon tuholaisesta. Se oli kuitenkin turhaa, 
sillä syksyllä oli 'uusissa versoissa jälleen äkämiä. Varsin huo
mattavia hävityksiä on herukan äkämäpunkki vastasanotun lisäksi 
aikaansaanut monissa muissakin seuduissa. 

Myöskin meikäläisessä taikinamarjapensaassa esiintyy äkämä
punkki, kaikesta päättäen hyvin runsaana. Eräässä tapauksessa 
oli taikinamarjapensaan silmuista 64.2 °/o äkämoityneitä. Tarkas
tu_ksia on kuitenkin taikinamarjapensastoissa tehty toi staiseks i 
verraten vähän. 

On todettu useampia tapauksia, joissa herukan äkämäpunkkia 
on levitetty paikkakunnasta toiseen mu staherukkain taimissa, ja 
eräät hyvin tunnetut kauppapuutarhat ovat olleet saastunnan 
levittämiskeskuksina. On myöskin todi steita siitä, että ulkomailta 
tuotetuissa taimissa on kuljetettu tätä vaaralli sta tuholai sta maa-
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hamme. Herukan äkämäpunkin viimeaikainen leviäminen on täten 
selvästi tapahtunut pääasiallisesti saastuneiden tainten keralla. 

Kun on syytä pitää tätä erikoisen turmiollista tuho
laista mielessään 1 kehoitan ,Luonnon Ystävän" lukijoitakin teke
mään tarkastuksia Ribes-pensaissa mahdollisen saastunnan totea
miseksi. Havainnoista olisi ilmoitettava Entomologiselle koelai
tokselle (os. Tikkurila), jossa tiedonannot kiitollisuudella otetaan 
vastaan. Erittäin tärkeätä olisi tutkia villejä R. nigrum- ja taikina
marjapensaita sellaisissa seuduissa, jotka ovat etäällä herukkavil
jelmistä. 

Kirjallisuutta: 
HUI<I<INEN, YRJO: Herukan eli viinimarjan äkämäpunkki (Eriophyes ribis 

Nai.), herukkain viljelyä uhkaava tuholainen (Tiedonantoja maamiehille, N:o 
57); - - Havaintoja herukan äkämäpunkin (Eriophyes ribis Nai.) esiintymisestä 
Suomessa (Suomen Maanviljelystaloudellisen koelaitoksen tieteellisi~ julkai
suja, N:o 23). -- LIRO (LINDROTH), j. 1.: Bidrag till kännedomen om f1nska 
Eriophyider (Acta Soc. pro f. f. f., N:o 2); - Nya och·sällsynta fimka Erio
phyider (Acta Soc. pro f. f. f., N:o 4); - SCHLECHTENDAL, D. H. R. v.: 
Eriophyidocecidien, die durch Gallmilben verursachten Pflanzengallen. -
R i.WBSAAMEN, Ew. H.: Die Zoocecidien. II. lief. - SORAUER, P.: t-landbuch 
der Pflanzenkrankheiten, 111. Bd. - THEOBALD, f.: The insect and other 
allied pests of orchard, bush and hothouse fruits. - WOLFF, MAX: Notizen 
zur Biologie, besonders auch zur frage des Verbreitungsmodus von Eriophyi
den (Zeitschrift fiir forst- und jagdwesen, 1921, siv. 162- 173). 

---· ··---
Ehdotus suomalaiseksi linnunnimistöksi. 

EINARI MERIKALLIO. 

Viime vuoden ,Luonnon Vstävässä" (N:o 3, siv. 49 - 54) 
kirjoitimme suomalaisten linnunnimien tarkistuksen tarpeellisuu
desta, luvaten toisessa kirjoituksessa esittää muutosehdotuksen. 
Siinä mainittujen ja VANAMoseuran hyväksymien periaatteiden -
1) Nimen nykyisen käytännön laajuus ja yleisyys kansan keskuu
dessa; 2) Nimen merkityksen sopivaisuus; 3) Nimen suoma
laisuus 1); 4) Nimen nykyinen asema ,,virallisessa'' nimistössä; 

1) Silloin kun jollakin lajilla ei ole maassamme kansanomaisia. nimiä, on 
mielestämme täysi syy antaa sille niin kansainvälinen nimi kuin suinkin. 
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5) Nimen lyhyys; 6) Nimen kauneus - mukaisesti ehdotamme 
Mela-- Kivirikon ,Suomen Luurankoisten" käyttämään nimistöön 
alla luetellut muutokset. 

Luetteloon on lisätty ne uudet lajit tai alalajit, jotka maini
tun teoksen julkaisun jälkeen on liitetty Suomen lintuluetteloon 
tai joille ei vielä oltu suomalaista nimeä annettu. 

Koska viidentoista Vl!IOden kuluessa, joka aika on kulunut 
,Suomen Luurankoisten" ilmestymisestä, suomalainen oikeinkir
joitus on melkolailla kehittynyt, on tämäkin seikka, ensinmainit
tujen periaatteiden lisäksi, aiheuttanut suuren joukon, vieläpä 
useimmat muutosehdotuksista. · 

Niinpä olisi mielestämme syytä yhdistetyt linnunnimet kir
joittaa kaikki yhdeksi sanaksi (esim. pikkutikka pro pikku tikka, 
punarintapaarmalintu pro punarinta paarmalintu) jo senkin vuoksi, 
että joskus sattuu erehdyksiä, kun ei ymmärretä olevan kysymyk
sessä yhden käsitteen, vaan otaksutaan esim. ,isoa tikkaa'' tikaksi, 
joka sattuu olemaan tavallista isompi, harmaapäistä tikkaa tikaksi, 
joka on harmaapäinen (ehkä vanhuuttaan !). 

Luettelosta emme ole tahtoneet poistaa muutamia epävar
moja lajeja, jotka jo pitkän aikaa ovat esiintyneet Suomen lintu
luettelossa. 

K u 1 oras ta s pro rosarastas (Turdus viscivorus). - R. ei ole 
kansanomainen, sitäpaitsi on K. muutenkin kuvaava lajin oles
kelupaikoille sekä alkuperäisempi nimi. Sekä NYLANDER 
että WRIGHT. sitä käyttivät. 

Musta k a u 1 a rastas pro mustakaulainen rastas (Turdus atri
gularis). - Ed. nimi lyhempi ja muutenki~ mukavampi. 

Punarintasata k i e 1 i pro punarinta-satakieli (Eritliacus ntbe
cula). 

Sinirintasata k i e 1 i pro sinirinta-satakieli (E. suecica). 

V a 1 k e a t ä p 1 ä- s i n i r i n tasa ta k i e 1 i pro valkeatäpläinen si
nirinta-såtakieli (E. leucocyana). 

Musta 1 e p p ä k e r t t u pro musta leppälintu (Ruticilla titys). 

Leppäkerttu pro leppälintu (Ruticilla phoenicurus). - Ed. on 
alkuperäisempi (SADELIN, NYLANDER, BERLIN) ja1 varsinkin 
kun sen muunnokset otetaan huomioon, huomattavasti kan
sanomaisempi. 
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M u s t a_p ä ä pensastasku pro mustapäinen pensastasku (Pra-
tincola rubicola). 

Kirja r i n ta k e r t t u pro kirjarinta-kerttu (Sylvia nisoria). 
Harmaakerttu . pro harmaa kerttu (Sylvia cinrrca). 

P a j u 1 i n t u pro uunilintu (Phylloscopus trochilus). - Ed. on 
kansanomaisena laajalti ja yleisesti käytetty suuressa osassa 
Suomea ja sitäpai tsi ,pajukerttuna" ainoa ennen MELAa kirjal
li suudessa tunnettu. jälk. on tuskin kansanomainen ollen
kaan. 

Pohjan p a j u 1 i n t u pro pohjan uunilintu (Phylloscopus borealis). 
T i 1 t ta 1 t t i pro tynnyrilintu (Phylloscopus rujus). - Jälkim. on 

tunnettu vairi yhdestä ainoasta paikasta, kun taas ed. on ylei
sesti käytännössä oleva nimi suuressa osassa Suomea. 

R u o k o k e r t t u pro kaislakerttu (Calamolus schoenobaenus) .- · 
Eo., WRIGHTin käyttämä nimi tuntuu kansanomaisena etuoi
keutetulta. 

Pyrstö t i a n en pro ·pyrstötiainen . ( Aegithalus caudatus). 
,Tianen~' on lyhempi ja yleisemmin käytetty. 

Ta 1 i t i a ne n pro pakastiainen eli . talitiainen (Parus major). 
,Tali" on laajemmin levinnyt. Sitäpaitsi ,;pakkastianen" Poh7 
jois-Suomessa tarkoittaa hömötiaista ja aiheuttaa senjohdosta 
sekaannus ta. · 

M u s ta t i a ne n pro mustatiainen (Paras ater). 
S i 11 i t i a n·e n pro sinitiainen (Parus coeruleus). 
Lapin t i a 11 e 11 pro Lapin tiainen (Parus cinctus). 
Metsät i a 11 e 11 pro hömötiainen (Parus borealis). - ,,Hömmö

tiainen on vain yhdestä paikasta tunn ettu (Sl:Jonenjoki), kun 
taas ,,metsätianen" on enemmän tunnettu. 

T ö y h t ö t i a ne n pro töyhtötiainen (Parus cristatus). . 
K i u r o eli 1 ei v on en pro peltoleivonen (Alauda arvensis). 

Itäin en ,,kiuru(/ on jokseenkin yhtä yleinen kttin ,leivonen", 
joka kirjakielessä on päässyt valta-asemaan. Varemmin on 
1<. myös esi intynyt (esim. SADELIN, WRIGHT, BERLIN). 
Se seikka, että ,leivo~' ja ,leivonen'' huomattavilla .aloilla maa-

. tamme tarkoittavat. toisi'a lintulajeja (Pvrrlzula, Pinicola, Am
pelis), painaa vaakakupin ,kiurun" puol~lle. 

T ö y h t ö kiuru · pro töyhtöleivonen (Alauda cristata) . . 
Metsäkiuru pro metsäleivon en (Atauda arborea). 
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Lapin k i .u r u pro tunturileivonen (Ofocorys alpestris). ,La-
pin'' on kansanomainen. Sitäpaitsi ei ,tunturi'' oikein hyvin 
vastaa lajin oleskelu paikkoja. - . . 

A r o kiuru pro aroleivonen (Melanocoryplza calandra). 
V ä ~ t ä r ä k k i pro valkea västäräkki (Motacilla alba). · -- Lyhyy-: 

den vuoksi olisi mukavampi käyttää vain pelkkää . ,vä?täräk
kiä", kuten käytännössä tavallisesti tehdäänkin ja kuten on 
laita use~n muunkin lajin, .esim .. peipposen, kottaraisen 
(LEVANDER SUOMALAiNEN), variksen, hempposen j. n. e., ilm.an 
että tietääksemme siitä olisi ''!!itään epäselvyyksiä syntynyt. 

H a r m.a a v.ä s t ä r ä k k i (Mqtacilla boarula}.' - Uu.si laji. 
P o h' j a ·n k e 1 ta v ä s t ä r ä k k i (Bu.dytes jlavus v. borealis). -.- Ei 

. va remmin nimitetty. . . 
1 d ä n k e 1 ta s i r k k tf (Emberiza · citrinella e1ythrogenys). ·_ Uusi 

alahji. · 
P a j u s i"r·k k u · pro kaislasirkku (Cynclzramus · sclzf!enic~us). :._ Jälk. 

ei ole kansanomainen ja ed. melkein kuvaayampi. . • . 
1 s o k ä J) y 1 i n t-t.i· pro isompi -käpylintu (Loxia pityÖps{'itacus). ·-

Ed. nim. paljon mukav~mpi käyttää. 

P i k k ti käpy 1 i n t u pro pien~~pi käpylintu (Loxia curyirostra). 
Kirjosiipi k ä p y_l i n t u pro kirjasiipi-käpy lintu (Loxia bifa.sciata). 
Varpu ne n pr:o· kötivarpunen (Passer domesticus). . - · 
P ei p 'p o pro peipponen (Fri;zgilla coelebs). - Ed. on yleisempi 

ja lyhempi. 

J ä r r i peippo pro härkäpeippon en (Fringilla mo.ntifringilla). --
Ed. on yleisempi ja kuvaavampi. · 

V i h r e_ ä peippo pro vihreäp;eipponen (Ligurinus clzloris). 
Siperian- u r p i aine n pro Sipe(ian uq) iainen (Achantis . lina

ria_ sibirica). 
H o 1 b ö n i n- u r p·i aine n pro Holböllin urpiainen Achantis lina

ria Holboelli). 

K o t ta r aine n · pro mustakottarainen (Stunws vulgaris). ·- - . LEV. 
~suoM. onkin tä1i1än lyhemmän muodon ottanut. 

Sinivaris pro peltovaris (Corvus jrugilegus). -- Jälk. on ereh-
. dyttävä, mikä seikka on varsinkin viime aikoina, nyt kun 

pt;ltovaris on rauhoitettu, käynyt ilmi. Monin paikoin luul
laan rauhoituksen tarkoittavan tavallista varista. - ,Musta
vari s" olisi etuoikeutetuin yleisenä kan sanomaisella nime11ä, 
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mutta kun se jo on annettu toiselle lajille, niin syntyisi var
maankin erehdyksiä. 

Vaaranaakka pro vaara-naakka (Corvus dauricus). 
Pähkinä h a k k i pro pähkinähakkinen (Nucifraga caryocatactes). 
Kapean 9 k k a pähkinä h a k k i (Nucifraga caryocatactes macro-

rlzynchus). 

Kuu k k e 1 i pro kuusanka (Perisoreus infaustus). -- ,Kuukkeli" 
on · yksinvaltias koko Lapissa ja osassa Pohjois-Suomea, kun 
taas ,,kuusanka'' on kokonaan epävarma kansanomaisena. 

La p i n harakka pro isompi lepinkäinen (Lanius excubitor). -
Ed. yleinen kansanomainen nimi, jälkim. tuskin ollenkaan 
kansanomainen. 

Pikku 1 e p i n k ä i ne n pro pienempi lepinkäinen (Lanius collurio). 
Harmaa k ä r pässi e p p o pro harmaa paarmalintu (Muscicapa 

grisola). ·- Jälk. ei ole kansanomainen ja tuskin muutenkaan 
oikein sopiva. · 

Kirjava k ä r pässi e p p o pro mustankirjava paarmalintu (Mus
cicapa atricapilla). 

Pikku k ä r pässi e p p o pro punarinta paarmalintu (Muscicapa 
parva). 

Aa,sian-haarapääskynen (Hirundo daurica). 
K u n i n g a s _k a 1 a s ta ja pro jäälintu eli kuningaskalastaja (Alcedo 

ispida). 
Harmaatikka pro harmaapäinen tikka (Picus canus). - Ed. 

on kansanomainen "' ja lyhyt. 
1 soti k k a pro iso tikka (Dendrocopus major). 
V a 1 k o se 1 k ä tikka pro valkoselkä-tikka (Dendrocopus leuconotus). 
Pikkutikka pro pikku tikka (Dendrocopus minor). 
1 d ä n p i .k k u t i k k a (Dendrocopus minor lwmschatkensis). 
K o 1m i varvastikka pro kolmivarpainen tikka (Picoides tri

dactylus). 
V a a 1 e asu o haukka pro vaalea suohaukka (Circus macrourus). 
R u s k e asu o h a u k k a pro ruskea suohaukka (Circus aerugi

Jzosus). 
T u u 1 i haukka pro tornihaukka (Tinnunculus tinnunculus). -

Ed. nimi monine muunnoksineen on kansanomainen ja yleinen 
(,,hiirihaukka" tosin vielä yleisempi) sekä lajin lentotapaa ku
vaava, joten on täysi syy luopua muukalaisesta ,köyhäin· 
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todistuksesta'' ,tornihaukasta". M~idän maassammehan lisäksi 
on melkein tuntematonta, että tämä laji pesisi torneihin. 

A m p u haukka pro poutahaukka (Falco aesalon). -- Ed. on pal
jon sattuvampi ja kauniimpi. 

Puna ja 1 k a haukka pro punajalka-haukka (Tirmunculus vesper
tinus). 

Ruskeahaarahaukka pro ruskea haarahaukka (Milvus lwr
schun). 

Kuningashaarahaukka (Milvus ictinus vei regalis). - K. 
(saks. Königsweih, ransk. Milan royal) on mielestämme sopi
vampi kuin LEV.--SUOM:n ehdottama ,,tavallinen h." 

P outiaine n (tai poutiaishaukka) pro hiirihaukka (Buteo buteo). 
- - Ed. on valtanimi. Kun jälk. senlisäksi on tornihaukan 
kansanomainen päänimitys ja vielä usean muun petolinnun 
nimitys, joka seikka aiheuttaa p~ljon hämminkiä, on mieles-
tämme täysi syy luopua ,,hiirihaukasta'1

• • 

1 d ä n p outiaine n (Buteo communis Zimmermannae). . 
P i ekana pro piekanahaukka (Archibuteo lagopus). 
Kotka eli kokko pro maakotka (Aquila chrysaiitus). - Kale

valainen ,,kokko" on laajemmin levinnyt maassamme ja an
saitsee mielestämme, jollei etusijan, niin ainakin tulla rinnan 
mainituksi. 

Pikku k i 1 j ukot k a pro pienempi I~Hjukotka (Aquila pomarina). 
Isokiljukotka pro isompi kiljukotka (Aquila clanga). 
Hu uhka ja pro iso huuhkaja (Bubo bubo). 
Kissa p ö II ö pro hiiriäispöllö (Surnia ulula). -- K. on yleisempi. 
Ta r h a p ö II ö pro helmipöllö (Nyctala Tengmalmi). - Tästäkin 

epäkansallisesta lainasta meillä on täysi syy päästä. 
Lapin p ö II ö pro Lapin pöllö (Synzium lapponicum). 
V ö p ö 11 ö pro kissa pöllö (Syrnium aluco). - Saks. Nachtkauz, 

Nachteule, tansk. Natugle. 

-----·. ·--- (Jatk.) 

Suomen lintutieteellinen yhtyn1ä. 

IVA ~ HORTLING. 

Kun j. A. PALMEN v. 1876 julkaisi suuren teoksensa Ober 
die Zugstrassen der Vögel, tuli hänestä samalla Euroopan-kuulu 



16 Suomen lintutieteellinen phtpmä. 

linhitutkija. Palmen väifti kirjassaan, että monet lintulajit matkus
taessaan pesimäpaikoiltaan talviasemille käyttävät maantietieteelli
sesti määfiteltäviä teitä: Väitteensä perustelua varten käytti hän 
eräitä pohjanperän lintulajeja, jotka · pesivät joko mannermaasta 
pohjoiseen päin sijaitsevilla saarilla tahi myös pohjoisen maan
osan pohjoisimmissa rantamaissa. Sellaisia lintuja ovat rantasir
riäinen, merisirriäinen, rantakurmitsa, hietasirriäinen, iso kiljuhanhi, 
s~pelhanhi, pulskahaahka y. m. Sijoittamalla yhteen kaikki kir
jallisuudessa löytyvät fauni stis-fenologiset tiedonannot näistä 
lajeista Palm~n tuli siihen johtopäätökseen, ettäj muuttoreittejä 
kulkee m; m. Aasian pohjoisosasta, Tåimyr-niemestä, pitkin rannik
koa länteenpäin, osaksi Murmanrantaa ja Norjan länsirantaa pit
kin Poh}anmereen, osaksi Vienanmerestä Ää.nisjärven.,· Laatokan, 
Suomenlahden ja Itämeren kautta Euroopan ja ·Afrikan länsirantaa 
pitkin aina Eteläafrikaan saakka, tahi Pohjanmerestä Rein- ]a Roone
jokia pitkin Välimereen sekä Espanjan. ja Italian rantoja pitkin 
Afrikkaan. Kolmannen reitin piti kulkea Objokea pitkin·, yli Kes-

. kiuralin, Volgajokea myöten Mustanmeren·, Dardanellien: ja Väli
meren itärannan kautta Niilijokeen· · ja ·edelleen Afrikan sisä'osiin 
tahi Punaisen meren kautta Itä-Afrikkaan. Monta muulakin lintu
tietä osoitti Palmen olevan. Paljo hänen tutkimuksissaan on 
teräväjärkistä . mietiskelyä,_ mutt~ uudenaikuinenkin tutkimus, _joka 
asettaututi kokeilujen · varmalle pohjalle, on monessa suhteessa 
varmentanut Palmenin teoriioja. Meidän maassamme muodosti 
Palmen, laajakatseinen, ylevämielineo ja \:'aatimaton kuin oli, 
yhdyssiteen kaikkien tämän maan lintut'utkimuksen harrastajien 
välillä, niin oppin'eiden kuin oppimattomien. Tällä perustalla 
muodostui vuosien vieriessä hänen lint~tieteellinen arkistonsa, 
jonka hän itse järjesti ja · täydensi aina uusilla tositiedoilla, käyt
täen tähän työhön rakkautta ja hartautta, tieteen ylevää tarkoitus- . 
perää silmällä pitäen. Palmenin tuttavuudet · kaikkien maiden tut
kijapiireissä tekivät hänelle mah9olliseksi aina seurata tieteen 
kehitystä ; nuorekkaalla ihastuksella hän vielä vanhuuden päivi
näänkin tutustui uusiin menetelmiin, ja joka vuosi hä.n sai uusia 
ystäviä, joille hän · antoi kehoituksia ja johtoa. Hän oli tyypilli
nen arvonsa-w1hoittava suurmies, joka itse lapsen tapaan ihmet
teli ja kummaksui luonnon arvoituksi-a, samalla kuin tieteellinen 
nia.ailma ylisteli häntä tienraivaajana tutkimuksen kentällä. 
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Palmenin kuoleman jälkeen on lintutiede maassamme herät
tänyt hyvin vähän huomiota. Eipä siten, että harrastusta puut
tuisi - sellaista on kyllä, eikä se kuole koskaan. Mutta se ei 
ole voinut tehdä itsensä huomatuksi ulospäin samalla tavalla 
kuin Palmenin aikana: yhdysside on puuttunut, neuvonantajaa 
ei ole ollut. 1-tän joka ylläpiti yhdyssiteitä ulkomaankin kanssa, 
on poissa. Haparoimista on ollut meidän omissa riveissäm
mekin. Sentähden on jo kauan mietitty perustaa lintutieteellinen 
yhdistys, jonka tarkoituksena olisi edistää lintutieteellistä tutki
musta ja lintusuojelua. Yhdistyken on ajateltu muodostavan 
Fauna-seuran osaston, kumminkin omine sääntöineen ja tarkoi
tusp.erineen. S. L. V: ssä tultaisin pitämään tieteellisiä esitelmiä, 
ja Iintutieteilijät siellä voisivat tuoda ilmi havaintojaan. Keskus
teltaessa tehtäisiin kriitillinen valikoima; arvokkaimmat havainnot 
esitettäisiin Fauna-seurassa, kaikkien kunnioittamassa emä-yhdis
tyksessä, ja julaistaisiin sen julkaisuissa. - Edelleen on ajateltu 
perustaa lintutieteellinen havaintoasema, jossa etupäässä tutkittai
siin muuttolintujen vaelluksia. Tässä suhteessa on meillä suuri 
tehtävä. Toistaiseksi tiedämme hvvin vähän todellisista muutto
linnuistamme; ja kuitenkin pidetään meidän maatamme, kuten 
Skandinaviaa yleensä, jonakuna ,Hinterland"ina, missä Keski-Euroo
pan talvilinnut luullaan olevan hyvinkin tuttuja. ,Nordische 
Gäste" on toistaiseksi jotenkin hämärä käsite; mutta me voi
simme, siitä ei voi olla kohta .eri mieltä, ratkaista monta tär
keätä kysymystä tosi tieteellisillä menettelytavoilla. Lintulajiemme 
maantieteellisten rotujen tutkimiseksi meillä toistaiseksi ei ole 
tehty mitään. ja kumminkin on meillä varmaan esim. eri metsä
linturotuja, eri tiaisia - ylänköseutujen ja tasankomaitten tiaisia 
y. m. 

Yllä esitellyt viittaukset osoittavat, että lintutieteellisellä seu
ralla tulee olemaan laaja toiminta-ala. Moni tosin ehkä luulee, 
että tällaista yhdistystä monen jo olemassa olevan yhdistyksen 
rinnalla on vaikea ylläpitää. Aika totta tosiaan ei näytä suopealta 
yhtymille, joilla on puhtaasti ihanteellinen tarkoitusperä. Tällai
nen on S. L. Y:n tarkoitusperä ennen kaikkea, joskaan sen käy
tännöllistä hyötyä ei pidä ala-arvioida. Lintujen elintapojen tutki
minen on muualla tuottanut ennätyksiä, joilla on Iaajakantoineil 
kansantaloudellinen merkitys ja joista etupäässä maanviljelys ja 
metsäviljelys hyötyvät. Uudenaikaiset tutkimismenetelmät, jotka 
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kohdistuvat lintujen lennon korkeuteen ja nopeuteen, voidaan 
hyvin asettaa sotilaallisten harjoitusten yhteyteen, mikäli ne kos
kevat matkan ja korkeuden määräämistä. 

Tehtävien ja vaikeuksien moninaisuus ei peloita niitä, joilla 
on elävä harrastus asiaan. joskaan eivät miljoonalahjoitukset 
S. L. Y:lle tuhkatiheään tipahtele, sen puoltajat kumminkin työs
kentelevät tyynellä mielellä, vakuutettuina siitä, että tositieteellinen 
harrastus vihdoin tuottaa hedelmiä. 

Niiden henkilöiden joukossa, jotka ovat allekirjoittaneet kehoi
tuksen yhdistyksen perustamiseen, on valtionyliopiston eläintie
teen professoreja y. m.; oppikoulujen luonnonhistorian opettajia, 
lintujentutkijoita, metsäherroja, lääkäreitä, metsämiehiä, taidemaa
lareita. Kaikkia elähyttää sama aate - lintutieteen ja lintusuoje
lun edistäminen - ehkäpä heitä kannustaa myös suuren tutkija
nimen harras kunnioitus, jonka muisto kehoittaa · omaa hyötyä 
pyytämättömään työhön. 

--··· 
Eräitä Luttojoen kolttain kasvinnimiä. 

H. Roivainen. 

Kasvitiedettä harrastavissa piireissämme on erikoisesti viime 
aikoina herännyt inno.stusta kansan käyttämien kasvinnimien ke
ruuseen, ja siihen onkin · epäilemättä ollut täysi syy, sillä useam
pien kasvinnimien kerääjien huomioiden mukaan on tässä suh
teessa tietorikas polvi jo suureksi osaksi kuollut, joten laajempia 
nimistätietoja saa enää vain harvailta henkilöiltä. 

Tähän saakka ei järjestelmällistä kasvinnimien keruuta liene 
ulotettu 1 a p p a 1 a i s te n keskuuteen, vaikka myönnettävä on, 
että myöskin lapinkielisen kasvinnimistön tarkempi tunteminen 
oli,si tärkeää ja työskentely sen selvittelyssä perin hupaisaa. Toi
selta puolen Lapissa matkailevan kasvitieteilijän olisi epäilemättä 
helppo, vaikkapa levähdyshetkinä, kuulustella oppaansa tietoja kas
vintuntemuksessa ja siten täyttää niitä aukkoja, joita tieteessämme 
siinä suhteessa vielä on. 

Mutta tämäkin tehtävä näyttää olevan helpompi sanoa kuin 
suorittaa. Siihen tulokseen tulin omasta puolestani, kun kesällä 
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1921 liikuskelin Lapissa aikoen muun ohella kiinnittää huomiota 
myöskin lappalaisten käyttämään kasvinnimistöön. 

Retkeilin Luttojoen kolttain (ven. loporji) kesä-asuntopaikoilla 
(Lapp. tulom.), ja olin tuon tuostakin tekemisissä heidän kans
saan. Yhtäkaikki eivät kasvinnimet tulleet puheeksi kuin pari 
kolme kertaa ja aina huonoin tuloksin. 

Lähtiessäni heinäkuun alussa Moosesjärveltä (Mazesjäyr) näy
tin Matvei ja Okhsen folonoffin pariskunnalle joukon sikäläisiä 
kasveja koettaen udella niille nimiä. Matvei-ukko oli 70- vuotias 
ja Okhsen, hänen hyvinvoipa emäntänsä, 62 vuoden vanha. He 
olivat kyydinneet minut Vuorjäyrin koillisrannalle ja minä, kun 
mielessäni oli kasvinnimien kysely, arvasin maksaa heille run
saasti kyytivaivoista. Suomalainen seteli tehosi varsinkin Okh
seniin, mutta ihmeen vähän hän yhtäkaikki tiesi, ja sen lisäksi 
hänen koltille ominainen epäselvä ääntämisensä tuotti minulle, 
kielt~ taitamattomalle, suuria oikeinkirjoitusvaikeuksia. 

Kulutettuamme aikaa noin tunnin, olimme saaneet nimet vain 
seuraaville 17 ,lajille" 
Equisetum limosum. U a s h. Alnus incana. Lie p. 
Pinussilv. Pjetsh, t soa rjv (= honka) Nuphar sp. L o b b e s k. 
Picea excelsa. K u o s. Prumus padus. Tnom. 
jumiJ. comm. K o s k o s. Empetrum nigrum. T s h y m i ö s h. 
Carex rostrata, y. m.t S u ei n, Menyanthes trijoliata. M u o t 1< a s. 
Oraminaceae. ( hei n. Myrti/lus nigra. T s o a r e. 
Salix sp. P o a j j e. M. u!iginosa. Et o r no s h. 
Betula odorata. :::; u o kj. Vaccinium v. idaea. J o on g a. 
B. nana. S k e r r. Calluna vu!garis. Leon j . 

Kun näytin heille Oeranium silvaticumia, Melampyrum silva- . 
ticumia, Bartschiaa, Solidagoa y. m. paikalla kasvavia ruohovartisia 
lajeja,· sain kaikista saman, nopean vastauksen: ,rasj" (== ruoho). 
Ei auttanut, vaikka tiedustelin, mikä ,rasj" mikin oli. Ne kaikki 
olivat sittenkin vain pelkkä rasj. 

Toisella kerralla, yrittäessäni kuulustella Kallajäyrillä (Ätselem
jäyrin pohjoispuolella) asuvaa 60-vuotiasta jestofi Sverlov'ia, epä
onnistuin kokonaan. Niin kauan kuin tiedustelin häneltä puita 
ja pensaita, hän vastaili, mutta kun yritin siirtyä varpuihin ja 
ruohoihin, näytti hän alkavan epäillä, että teen hänestä pilaa. 
Turhia olivat kaikki selittelyt - seteleitä en silloin voinut käyttää 
apuna - ukko oli itsepintainen. Mistä liekään saanut päähänsä, 
että olin muka jokin valtion Jeivänllankkija, ja siitä hän piti kiinni 
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tuumien, että ,ymmärränhän minä toki, ettet sinä sellai sia jouta
vuuksia tosissasi utele". 

Sen jälkeen en juuri uskaltanut ottaa puheeksi kasvinnimiä 
kolttien kanssa, mutta olen varma, että jokainen ,,rohkeampi" 
onnistuisi paremmin. Tätä kieltämättä tärkeää tehtävää ei Lappiin 
matkaavien kasvitieteen harrastajien tulisi laim inlyödä. 

--···-
Pieniä tietoja. 

Suosirriäinen kesällä 1923 Tampereen läheisyydessä. Ollessani 
20 p:nä heinäkuuta klo 2:n aikana i. p. sou telemassa Pyhäjär
vellä, Eteläpirkkalan puolella, huomasin Partolan sahan läheisyy
dessä olevalla tukkilautalla, eräällä syrjätuki lla omituisen, leivosen 
kokoisen linnun, jolla oli pitkät, hoikat jalat, nokka erikoisen 
pitkä ja ,äimämäinen", päätä pitempi. Tempasin kiikarin veneeni 
laidalta ja tähystelin lintua kauan. Huomasin si inä kahlaajan, joka 
kuuluu sievi in sirriäisiin; musta vatsa, mustat koivei ja musta, 
selvästi kärjestä hiukan alaskaareva nokka ilmaisivat linnun suosir
riäiseksi. Aloin veneineni verkalleen . lähestyä lintua, joka ihmeek
sen i ja ilokseni pysyi yhä vain paikallaan tukillansa. Pian olin 
jo tukissa kiinni, mutta tästä ei lintuni hyvää pitänyt, vaan levitti 
siipensä ja lähti lentoon hetkeksi vain, siirtyen kohta erääll e 
etäämmällä olevalle tukille. 

Tännekin pääsin sitä niin lähelle, että pari kertaa oli.n sen 
melkein käsiini saamaisi llani, mutta aina si lloin , kun kädelläni 
kurkotin, rupesi se juoksemaan tukkia pitkin tai lennähti pois 
toisille tukeille. Kovin huolettoman ja kesyn vaikutuksen sievä 
kahlaaja teki, aivankuin si llä ei olisi mitään pahempaa pelättävissä 
kenenkään puolelta. Värityksen ja muodon kauttaaltaan (Jäin 
niin kovin läheltä, että erehtymättä saatan vakuuttaa linnun olleen 
suosirriäisen. 

Vielä kerran yritin kopata sen käsiini, mutta silloin se levitti 
siipensä ja lähti lentämään kohti korkeutta valittavasti sirittäen 
tsirr-tsirr-tsirr, mutta painuen pian alas tukkilautalle takaisin, tällä 
kertaa tnelko kauaksi. jätin sen ja iloi sena havainnostani lähdin 
kiireesti soutamaan kotirantaa kohden, sillä Pirkkalan puolelta oli 
tulossa kova ukonilma ja rankkasade. 

Miten Iie Lapin asukas noin yksinäisenä tänne sis1maahan, 
suurkaupungin likeisyyteen eksynyt, jossa moottoriveneet ja höy
rylaivat tavantakaa jyrräävät, vai liekö kysymyksessä paikkakun-
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n.~lla kes~n aikana pesinyt pariskunta, joka näkemäni yksilö oli 
s ~t s puoltsostaan ja pojistaan eronnut, piakkoin muuttomatkalle 
atkova koiraslintu, on epätietoista. v ... H A t' 

. r 170 . a men. 

Lintuhavaintoja Kurkijoelta. Parina keväänä, 922 ja 1923, 
jolloin olen ollut tilai suudessa tarkkaamaan muuttolinJujen saapu
mista ja pesimistä Kurkijoen Opistolla, on huomioni kiintynyt 
outoon pikkulinnun ääneen, jommoista en muista muualla Suo
messa kuulleeni kuin Sakkolassa Karjalan kannaksella v. 1917. 
Sil loin en saanut selville outua ääntäjää. Mutta nyt olen päässyt 
varmuuteen, että tuo alituinen puistoissa kaikuva lyhyt trilli: 
k r i k, k r i k lähteekin koiraspeipposen (Fringilla coe!ebs) laulueli
mi stä. Paitsi tuota trilliään laulaa tämä peippo ihan samanlaiset 
valitus- ja vi sserrys-säveleensä kuin peipposet muuallakin Suo
messa. Tuolla kauas kuuluvalla kirkkaalla li sä-äänellään ilmoittaa 
tämä olevansa toista rotua kuin muun Suomen peipposet. 

Maisteri E. Merikallio ilmoitti minulle kuulleen sa samanlaista 
peipposen laulua Laatokan koilli skulmalla olevissa seuduissa, 
joten Karjalan peipolla on ainakin Sakkolan- Kurkijoen - lmpi
lahden välinen alue pesimäalueenaan. Mielenkiintoista olisi saada 
tietää, onko tällä eri peipposrodulla, jota voisi kutsua nimellä 
F r i n g i II a c o e 1 e b s f. k a r e 1 i c a (Karjalan-peippo}, morfologi
sia eroavaisuuksia tavallisesta peiposta. En ainakaan lintua puissa 
tarkkaamalla ole sen väreissä poikkeavaisuutta huomannut. 

Tästä havainnosta saa lisätukea siihen, että linnut muutto
retki itään palaavat säännöllisesti syntymäseudulleen. Poikkeus
tapauksissa vain tapahtuu uusien alojen valtausta. jos esim. 
peipposet muuttoretkillään veisivät Pohjolaan matkassaan yksilöitä, 
jotka olisivat tuota karjalai ~ ta rotua, niin pian alkaisivat Pohjalankin 
metsät raikua saman laisista sävelistä. Tähän asti ovat ne olleet 
siitä vapaat. Hau ska oli si saada tietoja kuinka kauas pohjoiseen 
ja länteen ulottuu Karjalan-peipposen leviämisalue. 

Toinen mainitsemisen arvoinen lintuhavainto on se, kun 
viime kesänä elokuun 6 p:nä tapasin p u 1m u sen Valamon ulko
saarilta (Bajonnojessa) rantakallioilla hyppimässä. Tuntuu siltä 
kuin lintu oli si pesinyt saaressa - mikään mahdottomuushan 
se ei ole. Onhan Laatokalla paljon muistoja entisen arktisen 
meren ajoilta, joista tässä tahtoisin vain viitata 1. H i 1 d en i n 
(L. V. v. 1921 s. 53) ja R. P a 1m g r enin (Medd. Soc. f. et fl. 
fenn., 43, v. 1917, p. 9) kirjoituksiin. 

Kolmantena hauskana uuti sena mainitsen, että maakotka 
leijaili Kurkijoella Heposaaren lähettyvillä lokakuun 28 p:nä, jol
loin Maamiesopiston oppilaat opettajineen huviretkellä näkyä 
ihailivat. Kotka lensi verrattain alhaalla, noin 200- 300 metrin 
korkeudessa. 

Kurkijoki, 15. XI. 23. Veli Räsänen. 
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Hillerin (Foetorius putorius) tappoi kissa 23. XI. 1923 Forssan 
Ronttismäessä. Eks. joutui Forssan Yhteiskoulun kokoelmiin. 
Marraskuun puolivälissä löydettiin toinen hilleri hukkuneena 
vesisaaviin Forssassa. Huolimatta siitä, että laji jo on tavattu 
lännempänäkin - esim. Somerolla, jokioisissa, Kauvatsassa ja 
Keikyssä - , lienee tiedonannollani kuitenkin merkitystä tämän 
itäisen lajin levenemisen selvillesaamisessa. 

Ilmari Hilden. 

--·. ·----
Kokouksia. 

Suomataisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon kokouk
sessa 17. XI. 1923 piti tohtori U. Saa 1 a s esitelmän eräiden n. s. ,juuri
matojen" aiheuttamista tuhoista Kainuussa. Aluksi huomautti hän, miten maan
viljelijät Suomessa ovat ammoisista ajoistl;l saakka saaneeet kärsiä juurimato
jen tekemästä hävityksestä, kuten selviää m. m. lukuisista Kalevalan aikaisista 
juurimatojen loitsu- ja manaussanoista. ,Juurimadot" ovat, kuten tunnettua, 
Elateridien eli ,,sepiksi" tai ,niskantaittajiksi'' kutsuttujen kovakuoriaisien touk
kia, jotka purevat viljan oraat poikki maan alla, siemenen yläpuolella, mutta 
kuivattavat tai muulla tavoin vahingoittavat useita muitakin viljelyskasveja. -
Maassamme tavataan useita eri Elateridi-lajeja. Esitelmöitsijä, joka oli tutki_nut 
muutamina viime vuosina juurimatoja ja niiden aiheuttamia tuhoja eri osissa 
maatamme, kiinnitti tällä kertaa huomiota vain erääseen lajiin nimeltä Coryrn
bites cupreus subsp. aeruginosus. Tämä laji on maassamme selvästi itäinen 
tulokas, joka vasta viime vuosikymmeninä on tunkeutunut valtakuntamme ra
jojen sisäpuolelle. Jo viime vuosisadalla esiintyi laji runsaslukuisena Aunuk
sessa ja Vienan Karjalassa, mutta vasta 1899 oli tavattu ensimmäiset yksilöt 
valtiollisen Suomen sisäpuolella, nim. Kuu samossa, jossa sen oli löytänyt J. 
E. Aro. Sittemmin se on tavattu vähän väliä pitkin maamme itärajoja aina 
Ilomantsista Kuusamon pohjoisimpiin osiin saakka, monesti erittäin runsas
lukuisena. Virallisessa kertomuksessa tuhoeläinten esiintymisestä Suomessa 
v. 1915- 16 oli V. M. Linnaniemi' kertonut hyönteisen aiheuttamista erittäin 
suurista tuhoista Kainuun ohrapelloilla. - V.- 1921 oli esitelmöitsijä käynyt 
hyönteistä tutkimassa Puolangan, Suomussa Imen ja Kuhmoniemen pitäjissä. 
N~illä seuduin sijaitsevat useimmat kylät viljelysmaineen ylhäällä vaarojen 
laeilla. Maanviljelys on jokseenkin alkuperäisellä kannalla. ,,Ketoja" eli kui
vahkoja kenttiä, jotka alkuansa ovat olleet viljelyksessä, mutta itsestänsä ovat 
saaneet ruohottua, on paljon. Ne saavat usein tulla hyvin vanhoiksi, jopa 
30-50-vuotisiksi. Kedot muutetaan pelloiksi siten, että ne kyntämällä kään
netään ja siemen kylvetään sitten niihin suorastaan. Parhaiten näyttää Co
rymbites aeruginosus viihtyvän vanhoissa kedoissa sekä p~lloissa ensimmäisinä 
vuosina sen jälkeen kuin namä ovat kedoista käänrye'tyt. Täysimuotoinen 
hyönteinen laskee kaikesta päättäen munansa mieluummin vanhoihin ketoihin, 
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ja kun toukat todennäköisesti elävät 3- -4 vuotta, käyvät ne pahimmin ensim
mäisinä vuosi.na oraisiin käsiksi, mutta vähenevät vähitellen pellon vanhetessa. 
Vanhoilla viljelysmailla niitä tavataan suhteellisen vähän. - Pahimmilla fuho
a!ueilla saattoi tavata 1 neliömetrin suuruisella alalla jopa 50- 60 toukkaa, ja 
muutamilla pelloilla oli puolet oraista, jopa enemmänkin, mennyt hukkaan. 
Suudmm~t olivat tuhot olleet ohrapelloilla, mutta myöskin kamaa, ruista, 
rehurttista, perunaa y. m. ahdistaa toukka. 

Toht. V. Krohn selosti 0. E. du Rietz'in teosta ,,Zur methodologischen 
Orund lage der modernen Pflanzensoziologie", huomauttaen samalla niistä 
erimielisyyksistä, joita on olemassa · meikäläisen koulukunnan ja du R:n välillä. 

Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahaston toimikuntaan valittiin toht. 
0 . Ekman varsinaiseksi edustajaksi ja maist. j. A. W e c k se II varaedus
tajaksi. 

Uusiksi jäseniksi valittiin: maist. Arvi Poijärvi, kon servaattori R. 
Mänty ne n sekä ylioppilaat: Taimi H a 1 1 a maa, Riitta Mannermaa, 
Vilma Mannila, Erkki Mikko 1 a, Maissi Mäki kärki, Tyyne P e 1 t o
maa, Kyllikki S a 1 o vaara, Helga S a j a niemi, Toivo S m o 1 a n d e r, 
Olavi S t r e n g ja Elina S u u ta r i n e n. 

Kokouksessa 15. XII. 1923 piti maist. Yrjö Hu k k i ne n esitelmän 
herukan äkämäpunkin (Eriophyes ribis Nai.) esiintymisestä ja tuhoista Suo
messa. Herukan äkämäpunkki on kaikkein vaarallisimpia ja vaikeimmin 
torjuttavia herukkapensaiden tuholaisia. Se vahingoittaa erikoisesti musta
herukat hävittämällä oksasilmut, jotka sen vioituksen johdosta paisuvat pyö
reiksi, pavun kokoisiksi äkämiksi, eivätkä voi muodostaa lehtiä ja kukintoja. 
Herukan äkämäpunkki leviää tiheissä pensastoissa helposti pensaasta toiseen 
omin neuvoin, mutta pääasiallisesti tapahtuu sen leviäminen erilaisten herukka
pensailla oleskelevien eläinten, kuten lintujen, hyönteisten, ennen muita l<i
malaisten, mehiläisten ja kukkaiskärpästen mukana, ihmisten käsissä ja vaat· 
teissa sekä työkaluissa. Paikkakunnasta toiseen levitetään herukan äkämä
punkkia helposti saastuneissa taimissa. Englannissa ja Hollannissa tämä tu
holainen on tehnyt muutamissa seuduissa niin pahaa hävitystä, että sen takia 
on täytynyt niissä kokonaan lopettaa mustaherukan viljelys. Myöskin Sak
sassa, Skandinavian maissa ja Venäjällä herukau äkämäpunkki on hyvin tun
nettu herukkapensaiden hävittäjä. Ennen v. 1915 oli herukan äkämäpunkki 
löydetty Suomesta ainoastaan neljästä paikkakunnasta, eivätkä sen hävitykset 
olleet siihen mennessä herättäneet täällä mitään huomiota. Mainittuna vuonna 
oli esitelmänpitäjä havainnut eräässä puutarhassa Kuhmoisissa ankaraa tuhoa 
ja oli sittemmin ryhtynyt ottamaan lähemmin selvää tämän lajin esiintymisestä 
maassamme itse tutkimalla herukkapensastoja eri seuduissa ja hankkimalla 
tietoja useilta yksityishenkilöiltä. Tuloksena tästä on ollut, että herukan 
äkämäpunkki on havaittu Suomessa jo melkoisen yleiseksi ja laaj alle levin
neeksi. Sen vioituksia Ribes-pensastoissa on tavattu kaikkiaan noin 70 eri 
paikkakunnasta ja lajin Jevenemisalue käsittää koko Etelä- ja Ke~ki-Suomen . 
Pohjoisin tunnettu tuho on Oulusta. Noin 1/5 kaikista tarkastetuista musta
herukkapensastoista on havaittu punkkisaastunnan alaisiksi. Tuho on yleisintä 
rannikkoseuduissa, varsinkin Lounais-Suomessa, ja tul ee harvinaisemmaksi 
sisämaassa sekä itään että pohjoiseen mentäessä. Suurimmat vahingot 
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mainittiin herukan äkämäpunkin tehneen viime kasvukauden aikana, jolloin 
erä~ssä puutarhassa Turun seudussa noin 200 mustaherukkapensasta oli täy
delleen tuhoutunut ja eräässä toisessa, Etelä-Hämeessä, yli 100 pensasta oli 
tuhon takia leikattu maata myöten. Havaintojen mukaan tämä vahinkoeläin 
on aivan viime aikoina alkanut huomattavasti levitä maassamme. Tutkimuk
sissa on käynyt selville, että sitä on m. m. levitetty eräistä maamme t.unne
tuimmista tairuistoista ja todisteita esitettiin myös siitä, että sitä oli ulkomail
takin hankituissa taimissa tuotu maahan. - Herukan äkämäpunkin uhkaavan 
levenemisen ehkäisemiseksi esitti puhuja lopuksi erinäisiä toimenpiteitä, joihin 
olisi pikaisesti ryhdyttävä, sillä tämän tuholaisen vapaa valtautuminen herukka
viljelmiimme voi käydä niille ennen pitkää yhtä kohtalokkaaksi kuin karviais
homeen leveneminen aikanaan. Sellaisina toimenpiteinä mainittiin ennen 
muuta saastuneiden pensaiden· maahantuonnin kieltäminen ja kotimaisen tai
mistokaupan valvonta kasvisuojeluviranomaisten taholta, jotta saastuneiden 
tainten levittäminen tulisi vältetyksi. 

Dosentti 0. E k m a n selosti Vienin embryologisella laitokseila äskettäin 
tehtyjä kokeita, joissa rotilla oli aikaansaatu keinotekoinen parthenogenia, 
sii s munasolun kehitys ilman edelläkäypää hedelmöittärnistä. Tämä käy päinsä 
siten, että munajohtimen alapää sidotaan kiinni, joten munasolun pääsy koh
tuun estetään. Kun rotalla erotukseksi imettäväisistä yleensä munasolut eivät 
pääse ruumiin onteloon, jäävät ne nyt nesteellä täytettyyn rakkulaan, joka 
ympäröi munasarjaa. Tässä ne rupeavat jakautumaan ja muodustuu morulaa 
muistuttava kehitysaste, joka kiinnittyy sukuelinten seinään aivankuin sään
nöllisesti kehittyvä munasolukin. Morulaa vanhempia asteita ei toistaiseksi 
kuitenkaan ole tavattu, mutta johan tämäkin osoittaa, että munasolun jakautu
minen ilman hedelmöitystä on mahdollinen. 

Toht. V. Krohn selosti Fr. Oltmann'in suurta '3-osaista teosta: ,Mor
phologie und Biologie der Algen", josta toinen painos oli ilmestynyt v. 1922 
-23. - Toht. H. J ä r ne f e 1 t näytti julkaisun: ,Verhandlungen der Inter
nationalen Vereinigung fi.ir theoretische und angevandte Limnologie". 

Sihteeri ilmoitti, että Annaies-sarjan ll:sen nidoksen 2:nen n:o äsken oli 
eripainoksena ilmestynyt. Samoin on valmistunut Werner Söderström 0. Y:n 
kustantama ,Vanamon Kirjojen" 21 n:o, joka sisältää U. Saa 1 aan kirjoit
taman: ,Suomen metsien tärkeimmät tuhohyönteiset ja niiden torjuminen'~. 
Se käsittää 132 sivua ja 107 kuvaa. 

Luettiin vastaperustetulta Turun Eläin- ja Kasviteteelliseltä seuralta saa· 
punut tervehdys-sähkösanoma. 

Toimitukselle lähetettyä kirjallisuutta. 
Aikakauskirjofa: finlands jakttidskrift 10 - 12; Metsätaloudellinen aika

kauskirja 8-- 11; Nuori Voirilal9- 24 ja 1 (1924); Nuorison eläinten ystävä 6; 
Nuorten toveri; Puutarha 10- 12; Pyrkijä 10--12;. Skrifter ut~wna av S_~dra 
Sveriges fiskeriförening 3-4; Suomen kalastuslehti 4- 6; Tapto 9- 12; 1 tede 
ja Elämä 29; Virittäjä 6- 8. 

E. VA.LTAMON I<IRJAPAINO, OULUNI<YLÄ 1924 
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Suojussuomujen muuttuminen kasvulehdiksi 
Salix hastata x phylicijolialla. 

A. ]. Rainio. 

Kirjallisuudessa mainitaan useita tapauksia, joissa pajulajien -
suojussuomut ovat muuttuneet kasvulehdiksi 1). Yleensä.ovat nämä 
tiedonannot kuitenkin siksi vaillinaisia, ettei niistä voi saada selvää 
käsitystä siitä, miten muuttuminen tapahtuu. Tämän kirjoituksen 
tarkoituksena on jonkun verran korvata tätä puutteellisuutta. 

~etkeillessäni 1923 Kilpisjärvellä (Lapponia enontekiensis) 
löysin pari pensas ta Salix lzastata x plzylicijoliaa, joiden hede
norkkojen ylimmät suojussuomut olivat muuttuneet yhteyttäviksi 
kasvulehdiksi (kuva 1 ). Norkkojen alimmat suojussuomut olivat 
aivan normaalisia, mutta ylempänä esiintyi kaikkia mahdollisia 
välimuotoja suojussuomujen ja kasvulehtien välillä. Mielenkiin
toista oli havaita, että kaikki norkot molemmissa pensaissa (2-- 3 
m korkeat) .olivat samalla tavalla epänormaalisia. 

Aivan normaaliset suojussuomut olivat muodoltaan sellaisia · 
kuin kuva 2, 1 osottaa ja ehytlaitaisia. Laadultaan olivat ne ohuita, 
paperimaisia kuten tavallisesti kaikkien pajujen suojussuomut sekä 
väriltään ruskeat, mutta keskusta oli tummempi. Erittäinkin suo-

1) Weber, C. 0 , : Verhandl. d. Naturhist. Ver. f. d. Prov. Rheinl. u. 
Westph. XVII. 1860, s. 331. 

· Jakob a s c h, E.: Verhandl. d. Bot. Ver. d. Prov. Brandenb. XXVIII. 
1886, s. 37. 

C 1 o s, M. D.: Mem. d. l'Acad. des Se. de Toulouse 3, Ser. I- 111, s. 70. 
f 1 o d e r 11 s, B.: Om Orönlancl s Salices. 1923, s. 180. 
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jus_suomujen reunassa on runsaasti suomun pituisia ' karvoja. 
Suomun lavalla ovat ne sitävastoin lyhempiä ja harvemmassa. 
johtosoiukkoa ei suojussuomussa ole lai sinkaan. 

Normaalisessa kasvulehdessä on 
lyhyt ruoti ja ruodin tyvessä kaksi 
korvaketta. Muodoltaan ovat kasvu
lehdet pitkulaisia ja lehtilavan kannassa 
hiukan sahalaitaisia. Karvoja ei tavata 
lehdissä. Lehtiruodin alapäässä on 4- 5 
vesirakoa (hydatodia). Lehteen johtaa, 
kuten lehtiarvesta selvästi näemme, kolme 
johtojännettä. Lehtiruodissa nämä kul
kevat aivan lähellä toisiaan ja lehtila
van kannassakin (1/3 osa lehtilavasta) ne 
ovat vierekkäin, mutta lehtilavassa reu
nimmaiset kaartuvat sivulle päin. johto
iänteiden haarat päättyvät lehden reu
nassa, ja jos siinä on hampaita, niin 
niiden hankaan. 

Vertaamalla asteettain eri välimuo
toja suojussuomusta kasvulehteen tu
lemme havaitsemaan kaikki ne m.uutok
set, jotka ovat välttämättömät kasvu-

Kuva 1. Salix phylicijolia. lehden muodostumiseksi. 
Kuvassa 2, II ei suojussuomun koko 

ole sanottavasti muuttunut. Sitävastoin ovat suomukarvat huo
mattavast( harventuneet. Erittäinkin koskee tämä suomulavalla 
olevia ly.hyitä karvoja. Suomu on väriltään käynyt valkeahkoksi, 
eikä siinä ole tummempaa keskustaa. Oleellisin muutos on ta
pahtunut siinä, että · suomussa on heikko johtojänne, joka on 
haaroittunut ja josta lähtee molemmille sivuille yksi ensimmäisen 
luokan haara. Nämä haarat eivät edelleen ole haaroittuneet. 

Kuvassa 2, 111 on suomulapa hiukan suurentunut.. Suomu
karvoja on vain suomun reunoissa. Väriltään on suomu kär
jessään vihertävä, mutta alapäässään ruskeahtava. Suomuun johtaa 
nyt kolme selvää suonta, jotka alussa kulkevat jotensakin yhden
suuntaisesti, mutta kaartuvat suomulavan yläosassa vinosti ulos
päin (a). Suomumaltoon ne lähettävät ensimmäisen ja toi sen luokan 
haaroja. 
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Kuvassa 2, IV on ,suomulapa" huomattava.st i suurentunut. 
Suomukarvoja on aivan harvassa, vain 2 - 3 kpl. koko lehdessä. 
Väriltään on suomu aivan vihreä, mutta reunoissa näkyy aivan 
selvä sinisenpunainen anthocyanivärivyöhyke. Tämä anthocyani
väri säilyy yhä edelleen. kolmessa seuraavassa sarjan välimuo
dossa, mutta siitä lähtien se häviää suuremmista lehdistä. Niillä 
lehdillä, joilla ei enään ole anthocyaniväriä, on voimakas päällys ~ 
kelmu. Kuvassa 2, IV, V ja VI olevilla välimuodoilla on sitä-

II 111 IV V VI VII 

Kuva 2. Suojussuomun mu_uttuminen kasvulehdeksi. 

vastoin hyvin heikko. päällyskelmu ja sen vuoksi vaikuttavat 
ulkonaiset seikat voimakkaammin niihin. On tunnettua, että 
alhainen lämpö ja voimakas valo edistävät anthocyanin muodos
tumista. Keväällä pajujen kukkiessa on juuri tällainen olosuhde 
vallitseva Lapissa ja voidaan selittää suomuissa esiintyvän sini
senpunaisen vann johtuvan tä stä. Suomun pääsuonet ovat hyvin 
voimakkaat ja nämä muodostavat run saasti haaroja, jotka anosto
mosoivat keskenään. Suonitus on suomun kokoon nähden erittäin 
runsas. Suomulavankannassa on molemmilla puolilla 2- 3 ham
masta, joissa on suuret vesiraot (c). Kuhunkin vesirakoon päättyy 
sivusuoni. 

Kuvassa 2, V on suomu edelleen suurentunut. _ Se on noin 
3 kertaa pitempi alkuperäisHi suomua. Suomukarvoja ei tavata 
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enää laisinkaan. Suonitu s on käynyt runsaammaksi ja ves ira
kojen lukumäärä on kasvanut. 

Kuvassa 2, VI ja VII o.n huomattavissa erittäin si lmiin pistävä 
suomulavan leveneminen, samalla kun on muodostunut lehtiruoti. 
Nyt on jo ero suomun ala- ja yläpinnan välillä. Meillä on aivan 
tyypillinen lehti, joskaan se ei vielä ole saavuttanut kasvullisen 
lehden kokoa ja muotoa. Tällaisen ,suomulehden" päällyskelmu 
on erittäin huonosti kehittynyt. 

Siitä lähtien, kun suojussuomu alkoi lehtimäistyä, on ollut 
havaittavissa heteiden surkastumista. Palhot ovat asteettain ly
hentyrieet ja lopuksi ovat heteet kokonaan surkastuneet tahi on 
niistä jäljellä vain epäselvä rudimentti (kuva 2, VII). Tällä kehi
tysasteella häviävät mesiäisetkin. 

Kun edelleen seuraamme ,suomulehden" (kuva .2, VII) muut
tumista suureksi kasvulehdeksi (ei kuvattuna) huomaamme vesi
rakojen paikoille muodostuvan hampaita, lehden ruoti tulee sel
vemmäksi ja lehtilapa suuremmaksi sekä kasvulehdelle ominainen 
verkkosuonitus käy vallitsevaksi. 

Syy yllä olevaan ilmiöön on toistaiseksi tuntematon. Ainoastaatl 
niin paljon voidaan sanoa, että maaperä ei ole voinut sitä aiheuttaa, 
sillä pensaat kasvoivat 1 km etäi syydessä toisistaan aivan erilaisessa 
maassa. Edelleen en voinut havaita minkäänlaista hyönteis- tai 
kasviloisien olemassa oloa. 

-· -·. ·-----
Ehdotus suomalaiseksi linnunnimistöksi. 

EINARI MERIKALLIO. 
(Jatk.) 

Uuttukyyhkynen pro metsäkyyhkynen (Columba oenas). -
Jälk. on käännös (skogsdufva) ja sopimaton senkin vuoksi, 
että kansa sillä tarkoittaa monin paikoin sepelkyyhkystä. Laji 
pesii uuttuihin s. o. puunkoloihin. 

Touko me t t i ne n pro sepelkyyhkynen (Columba palumbus). ·
Tässäkin mielestämme syytä päästä muukalaisesta sepelkyyh
kysestä (ringdufva). 

P u 1 u pro kesykyyhkynen (Columba Iivia f domestica). 
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Pyy pro tava llin en pyy (Bonasa bonasia). 
M e t so (naar. koppelo) pro koir. metso naar. koppelo ( Tefrao 

urogallus). 
Teeri pro teiri (Tetrao tetrix). - Ed. on paljon ylei sempi. 
R i e k k o eli metsäkana. -- Lapin ja Pohjois-Suom en ,riekko" 

- siellähän tätä lajia pääasiassa tavataankin - ansainnee 
etusijan, varsinkin kun se muutenkin tuntuu hauskem
malta. 

R i e k k oteeri pro ri ekkoteiri ( Tetrao tetrix x Lagopus lagopus). 
Pyyteeri pro pyyteiri ( Tetrao tetrix x Bonasa bonasia ). 
Turkinpyy pro peltopyy (Perdix perdix). - Ed. on alkuperäi -

sempi ja varmaankin kan salli sempi (åkerhö11a, Agerhöne). 
Se on ollut kirjallisuudessakin vallalla tämän vuosisadan al
kuun saakka. ,Peltopyy" on silloin ollut viiriäi sen nimenä 
(LOTKEN, MELA, PALMEN). Sitäpaitsi kuten alempana on esi
tetty ,peltopyyllä" laajassa osa ssa Suomea tarkoitetaan toi sta 
lintulajia. 

Isotrappi pro isotrappi (Otis tarda). 
Pikku t r appi pro pikku trappi (Otis tetrax). 
Pe 1 t o kana pro tunturikurmitsa (Charadrius apricarius). 

,,Peltokana" (ja ,peltopyy") on Lapissa, Pohjois-Suomessa ja 
vielä Keski-Suomes sakin ehdoton ja ylei ses ti käytetty valta
nimi, joka ennen on ollut kirjallisuudenkin nimi (SADELIN, 
LUTKEN, WRIGHT-PALMEN). NYLANDER käytti ,,peltoraukkr.ta". 

K erä k u r m i t s a pro keräjäkurmit sa (Eudromius morinellus). -
LEV.-SUOM. ehdottama nimi on lyhyempänä asetettav·a edell e, 
vaikkakin jälkim. on yhtä kan sanomainen. 

T y r 1 i pro tyllikurmitsa (A egialites !tiaticula). 
P o h j a n t y II i (A egialites hiaticula intermedia). 
Pikku t y II i pro pikku kurmitsa (A egialites curonicas). 
1< arikukko n en pro luotolainen (Arenaria interpres). - K. on 

kan sanomainen ja sattuva. 
Meri harakka pro rantaharakka (Haematopus ostralegus). -

Ed. on ylei sempi ja sa ttuvampi. 
V es ipääskynen pro kaitanokka-vesipääskynen (Phalaropus 

lobatus). 
L e v eä 11 o k k a v es ipää s k y 11 e n pro leveänokka-vesipääsky

nen (Pizalaropus julicarius). 
J ä 11 k ä s i r r i ä i 11 e n pro leveänok kain en tiivi (Limicola pygmat'a). 
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MELAn ja WRIOHT-PALMENin käyttämä, ja on kansan
omaiseria edelle asetettava . . 

Pitkän o k k a s i r r i ä i ne n pro pitkänokka-sirriäinen ( Tringa 
subarcuata). 

P i k k LI s i r r i ä i ne n pro pikkLI-sirriäinen ( Tringa minuta). 
M LIsta v i k 1 o pro mListavikla ( Totanus juscus). - , ,Viklo" on 

yleisempi. 
Metsä v i k 1 o pro harmaajalka-vikla ( Totanus ochropus). - Jälk. 

on harmiHavan pitkä. Ruots. skogssnäppa, norj. skogs
sneppe, saks. Waldwasserläufer. 

Lampi v i k 1 o ( Totanus stagnatilis). 
P LI n aja 1 k a v i k 1 o pro punajalka-vikla ( Totanus totanus). 
V a 1 k ovi k 1 o pro valkea-vikla ( Totanus littoreus). 
Suokukko pro suoku lainen (Machetes pugnax). --- Ed. ehdoton 

valtanimi, erittäin sattuva ja hauskempi sekä li säksi alkLipe
räisempi. 

Ranta k LI ovi pro harmaa rantakuovi ( Terekia cinerea): 
M LIstapyrstö k u ovi pro mustapyrstö-kuovi (Limosa limosa). 
1 s o k u ovi pro iso kuovi (Numenius arcuatus). · 
Pikku k u ovi pro pieni kuovi (Numenius plzoeopus). 
1 sota i vaanvuohi pro isompi taivaanvuohi (Oallinago gallinago). 
Pikkutaivaanvuohi pro pienempi taivaanvuohi ( Oallinago 

gallinula). 
Harmaahaikara pro harmaa haikara (Ardea cinerea). 
Kattohaikara pro valke1 tuonenkurki ( Ciconia ciconia). ·- Ed. 

nimitys on käytännössä yleinen sekä alkuperäisempi. 
Mustahaikara pro musta tuonenkurki (Ciconia nigra). 
Musta - ii b i s pro musta iibis (Plegadis falcinellus). 
1 s o joutsen pro iso joutsen (Cygnus cygnus). 
Pikkujo.utsen pro pikku joutsen (Cygnus Bewicki). 
Metsähanhi pro . iso hanhi (Anser jabalis). - Ed. alkuperäinen 

(SADELIN, BERLIN, WRIGHT-PALMEN) nimi on ehdotto
masti sattuvampi, sillä ,,iso hanhi" on jokseenkin saman
kokoinen kuin ,harmaa hanhi". 

Meri hanhi · pro harmaa hanhi (Anser anser). - Ed. WRIOHT
PALMENin käyttämä nimi kansanomaisempi ja sattuvampi. 

Lyhytnokkahanhi pro lyhytnokkainen hanhi (Anser braclzy
rhynchus). 

1 s o k i 1 j u 1J a 11 h i pro iso kiljuhanhi (Anser albifrons). 
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K i 1 j u hanhi pro pieni kiljuhanhi (Anser erytlzropus). 
Puna k a ui a hanhi pro punakaulainen hanhi (Branta rujicollis). 
V a 1 k o p o s k ih an h i pro valkeaposkihanhi (Branta leucopsis). 
Tavi pro tavallinen tavi (Anas crecea). 
Tukka n a r s k k u pro jouhisotka (Fuligula fuligula). - MELA 

teki varmaankin erehdyksen, kun hän Fuligula-suvulle antoi 
telkän kalevalaisen, Lapissa, Karjalassa ja Länsi-Suomessa 
yleisesti käytännössä olevan nimen. Mielestämme on täysi 
syy korjata tämä erehdys, varsinkin kun siitä vieläkin aiheu
tuu sekasotkua ja lajilla on runs. omia kansanomaisia nimiä, 
kuten narsku, sortti ja värry. 

Lapanarsku pro tunturisotka (Fuligula marila). 
Puna n a r s k u pro punasotka (Fuligula ferina). 
Ruskean a r s k u (Fuligula nyroca). 
Musta 1 i n t u pro · merilintu ( Oidemia nigra). - Ed. on yleisempi 

ja sa ttuvampi. 
Va 1 k on i s kamu s ta 1 i n t u pro valkoniska-merilintu (Oidemia 

· perspicillata). 
Telkkä eli sotka pro selkätelkkä (Claugula glaucion) . . - Ks. 

mitä ed. on sanottu ,,tukkanarskusta". 
1 s 1 annin-te 1 k k ä pro islannin telkkä ( Clangula islandica). 
S te II erin- a II i pro Stellerin alli (Eniconetta Stelleri). 
I sokoske lo pro iso koskelo (Mergus merganser). 
Tukkakoske! o pro pikku koskelo eli tukkakoskelo (Mergus 

serrator). 
Ui v e 1 o pro herna (Mergus albellus). U. on yleinen kansan-

omainen nimi. 
P e 1 i k aan i pro pelekaani (Peleca11us onocrotalus). 
R ä y s k ä pro rauku tiira (Sterna caspia). - Ed. on kansanomai-

nen, jälk. NYLANDERin todennäköisesti keksimä. 
Pikku t i i r a pro pikku tiira (Sterna minuta). 
Mustat i i r a pro musta tiira . (Hydrodzelidon nigra). 
Pikkukajava pro kolmivarpainen lokki (Rissa tridac/yla). 
P · k k u 1 o k k i pro pikku lokki (Larus minutus). 
Harmaa 1 o u e pro harmaa lokki (Larus argentatus). - Suurem-

pia lokkilajeja nimittää .kansa yleisemmin loukeiksi. 
1 s o 1 o u e pro pormestari eli iso lokki (Larus glaucus). 
Grön lannin - l oue pro Grönlannin lokki (Larus /eucopterus) . 
Meri 1 o u e pro merilokki (Laru marinus). · · 
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Se 1 k ä 1 o u e pro selkälokki (Larus juscus). 
1 d ä n se 1 k ä 1 o u e (Larus juscus ajjinis). 
Leveäpyrstö k i h u pro leveäpyrstöinen räi skä (Stercorarius 

pomarinus). - ,Kihu" sangen yl einen, kansanomainen nimi, 
,räiskä" taas luultavasti keksitty (NYLANDER). 

S ui p p o pyrstö k i h u pro suippopyrstöinen räi skä (Stercorarius 
parasiticus). 

Tunturiki h u pro tunturiräi skä (Stercorarius longicauda). 
1 s o k i h u pro iso räiskä (Stercorarius skua). 
S i 1 k k i- ui k k u pro silkkikuikka (Podiceps cristatus). 
Härkä 1 i n t u pro harmaakurkku-uikku (Podiceps griseigena). 

Ed. kansanomainen, lyhyt ja sa ttuva. 
Mu s tanokkaj ää kuikka pro mu stanokkainen jääkuikka(Oavia 

torquata). 
V a a 1 e a nokkaj ää kuikka pro vaalenokkainen jääkuikka ( Oavia 

Adamsi). 
Ri ski 1 ä pro riskilä eli punajalkakiista (Cepplzus grylle). 
J ura pro ta vallin en ruokki (Alca torda). - Ed. on kansanomai

nen ja sattuva. 
Siivet ö n j ura pro siivetön ruokki (Alca irnpennis). 

Lopuksi huomautamme niille lukijoille, jotka mahdolli ses ti 
epäill en katselevat näin pitkää muutosluetteloa ja ajatteleva t sitä 
vaivaa, jonka uusien nimien opetteleminen tuottaa, että varsinai
sia muutosehdotuksia on itseas iassa verrattain vähän, ko ska useim
mat muutosehdotukset koskevat vain kirjoitustapaa. Varsinai sista 
muutosehdotuksistakin on osa jotenkin yleisesti tunnettuja nimiä. 
Kansanomaiset uudet nimet ovat myöhemmille polvill e helpompia 
oppia. 

Tärkeänä tekijänä on mieles tämme sitäpaitsi otettava huo
mioon, että kan sanomaisen linnunnimistön laatiminen on suoma
lainen kulttuuritehtävä, joka meidän on niin pian kuin suinkin 
suoritettava ja jonka tulokset tuntuvat varmaankin monien polvien 
aikana. • 

Vanamoseuran valitsema komitea suomalaisen linnunnimistön 
uusimista varten kokoontuu piakkoin. Olisi suotavaa, että mCi h
dolliset huomautukset tai toivomukset lähetettäisiin mainitulle ko
mitealle joko tämän lehden toimituksen tai allekirjoittaneen (Ke
rava) osoitteella. (Loppu) 
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Porolappalaisten käyttämiä kasvinnimiä 
Enontekiön- Lapi,ssa. 

A. ]. Rainio. 

Retkeillessäni kesällä 1923 Enontekiön-Lapissa (Lapp. enon
tekiensis) koetin mikäli mahdollista kerätä Lappalaisten kasvin
nimiä. Tälläinen keruutyö tuottaa nykyään jo melko vaikeuksia 
lappalaissuvun pienenetnisen ja vanhan tietorikkaan sukupolven 
kuolemisen takia. Enontekiöllä tavataan nimittäin nykyään vain 
noin kuusi porolappalaiskylää. Kylässä on korkeintaan vain neljä 
kotaa. Lappalaisasujamisto on siis hyvin pieni ja tuloksellinen 
keruutyö sitä vaikeampaa. Vanhemmankin ja etenkin nuoremman 
polven ,kasvitieteellinen sivistys" on miltei tyystin häviämässä, 
johtuen kaiketi taloudellisten huolien lamauttavasta vaikutuksesta 
ja yleissivistyksen levenemisestä asukasten keskuuteen, joka on 
kääntänyt lappalaisten tiedonhalun pois luonnosta. 

joskin vielä löytyy vanhoja tietäjiä kasvituntemuksessa, niin · 
on hyvin vaikeata saada heiltä näitä tietoja. Lappalaiset ovat 
nimittäin hyvin epäluuloista väkeä. He katsovat aina jonkinlaisella 
e·päilyksellä ,lantalaisia", olkootpa sitten ,herroja" tai ,jätkiä", 
mutta varsinkin sellaisia miehiä, jotka haluavat tietoja heistä 
itsestään. Lappalaiset pelkäävät kaiketi, että pienimmätkin tälläiset 
tiedot voivat johtaa heidän salaisuuksiensa ilmitulemiseen. Lappa
laiset eivät esimerkiksi tahdo opettaa muille kieltänsäkään. 

jos saavuttaakin lappalaisten piiris?ä sellaisen luottamuksen, 
että voidaan katsoa tuloksellisen kasvinnimien kyselyn kan
nattavan, niin kohtaa meitä toisia vaikeuksia. Kysellessäni esi
merkiksi Porojärvellä Perintö-Kalttopään ukolta kasvinnimiä sain 
aina selviä vastauksia. Saatuani nimet noin viiteen kasviin, 
ojensin hänelle Viola bijloran. Hän tarkasteli sitä. hyvin tark
kaan, katsoi minua arkaillen pari kertaa lakin alta ja vastasi 
pontevasti ,ka, sehän on pounu". Panin jyrisevän vastalauseen ja 
sanoin: ,mitäs valehtelet, pounuhan on suolla iso mätäs". Kovin 
nolastui ukko, luullen minun hyvästikin osaavan Iappia, ja tun
nu sti valehdelleensa· edellisenkin nimen. Yritin vieläkin kysellä 
mutta tuli vastau s : ,,mitäs kysyt , tiedäthän parernf!lin it se". 
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Kasvinnimien keruu tuottaa juuri sen tähden vaikeuksia, että 
täytyy samoja kasveja kysellä useilta, jotta saa tarkistetuksi niiden 
oikeaperäisyyden. 

Tässä seuraavassa Iuettelen lappalaisia kasvinnimiä, jotka 
ovat kerätyt Enontekiön-Lapista (Le). En katso voivani mainita 
ketään erikoista ,taituria" tällä alalla, sillä yhdeltä lappalaiselta ei 
juuri saa enempää kuin 5- 10 nimeä, johtuen tietojensa salaa
misvaistosta. joka tapauksessa on kylläkin tietoniekkoja. Usein 
selitetään esimerkiksi toisessa kylässä, ,kyllä se rohtojen tuntija 
Elli Maria tietää'', mutta, kun häneltä kysyy, niin ei hän tiedä 
kerrassaan mitään. 

Achillea millefolium, pietar ras ; Aira flexuosa, Sidno, Sidne; 
Arctostaplzylus uva ursi, Pänag muorjetahnjas; Arcfostaplzylus 
alpina, Karanas muorjetahnjas; Azalea procumbens, jotmetahnjas; 
Betula tortuosa, Sohki; Betula nana, Skerre; Calluna vulgaris, 
Lividnje; Campanula rotundifolia, Sappanj piello; Cornus suecica, 
Muorjetahnjas; Diapensia lapponica, Tehperas, tupsupää; Epilo
bium angustijolium, Kiekanjulla; Empetrum nigrum, Tjoma, muor
jetahnjas; Equisetum fluviatile, Hoascha; Oalium boreale, Madde
rasek; Oalium uliginosum, Madderas; Oeranium silvaticum, Kapper
ras; Oraminaceae, Hein; Oraminaceae, (Carex), Vuomhein; juni
perus communis, Kaskas; Liclzenes, jegel; Melandryum rubrum, 
Silkras; Oxyria digyna, Häbro; Petasites jrigidus, Tehprasek; 
Plzyllodoce coerulea, Raudna kas kas, ruuturassi, kaskas; Picea 
excelsa, Kuossa; Pinus silvestris, Tsoarva; Populus tremula, Suopje; 
Potamogeton sp., Rip; Ranunculus glacialis, Kolleras; Rhodiola 
rosea, Kolleras; Ribes rubrum, Jerik; Rubus arcticus, Ojedde muor
jek; Rubus c/zamaemorus,· Luoman; Rubus saxatilis, Kipper muor
jetahnjas; Rumex sp., Jobmo; Salix lanata, Tehpysielakka; Soli
dag-o virgaurea, Njolla; Sorbus aucuparia, Raudna niuorja; Trollius 
europaeus, Uruht; Vaccinium oxycoccus, Jeggemuorjek; Vaccinium 
myrtillus, Sinemuorjek, mustikka; Vaccinium vitis idaea, jonga, 
puola; Veronica sp., Suodna; Pteridophyta, Käbmä ras. 

Tämä luettelo, joka osaltaan to·distaa lappalaisten aikalailla 
kehittynyttä tarkkanäköisyyttä, on kuitenkin aika vaillinainen. Siitä 
puuttuu esimerkiksi niinkin silmiin pistäviä kasveja kuin Dryas, 
Pinguicula, Cassiope, y. m. Kyseltyäni näiden nimiä, sanoivat 
lappalai set kyl)ä tuntevansa ne, mutta eivät ,tiedä" nimiä tai ovat 
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ne vain ,ras" (ruoho). Tietenkin oli tämä tietämättömyys vain 
teeskenneltyä. 

Luonnon tutkijoilla on häviävän lappalaissuvun kasvitietojen 
keruussa tärkeä tehtävä ja on se toimitettava, ennenkuin se on 
myöhäistä. 

---· .. --

Turun Suomalaisen Yliopiston kasvimaantie
teellinen retkeily Sortavalan seudulla. 

Ilmari Hiden. 

Ainakin Keski-Europan yliopistoissa on jo kauan ollut tapana, 
että systematisen kasvi- ja eläintieteen opettajat tekevät usein 

.hyvinkin pitkiä retkeilyjä oppilaittensa kanssa. Onhan nim. aivan 
kiistämätöntä tällaisten hyödyllisyys, koska niiden osanottajat tä
ten voivat aivan lyhyessäkin ajassa tutustua pätevällä johdolla 
seikkoihin, jotka muuten helposti jäisivät vieraiksi. Meidän maas
samme on tämä puoli opetustoimintaa sensijaan ollut hyvin vä
häistä. Mainittakoon kuitenkin, että jo satasen vuotta . takaperin 
järjesti luonnonhistorian professori Turussa C. R. Sahlberg pari 

. kolme pitempää ylioppilasretkeilyä . . Eläintieteellisiä retkeilyjä on 
kyllä joskus toimeenpantu Helsing-istä käsin, pisin niistä Ruotsin 
länsirannikolle v. 1914, samoin puhtaasti maantieteellisiä, mutta 
yksinomaan kasvitieteilijöiden järjestämiä retkeilyjä ei tiettävästi 
ole tähän asti maassamme toimeenpantu. 

Näin ollen tervehdittiin viime kev~änä ilolla tietoa siitä, että 
Turun Suoma!. Yliopiston vastanimitetty kasvitieteen professo.ri 
K. Li n k o 1 a suunnitteli tällaista retkeilyä S o r ta v a 1 a n seu
dulle, jonka poikkeavan rikkaan kasvillisuuden erikoi ~ tuntija hän 
juuri on; sitäpaitsi tiedettiin, että sellainen maailmankuulu jäkälä
tuntija kuin tri E. A. Vainio tuli si antamaan retkei lijöille ohja
usta jäkäliin ja sammaliin tutustuttai ssa. Niinpä riennettiinkin 
kilvan ilmoittautumaan tämän houkuttelevan retkeilyn osanottajiksi. 
Lopulta olikin mukaan pyrkijöitä kokonaista 33, mutta näin suurta 
määrää ei mitenkään voitu hyväksyä mukaan, koska silloin olisi 
syntynyt voittamattomia vaikeuksia muutenkin pulmallista majoi-
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tuspuolta järjestettäissä. Tästä syystä olikin osanottajien luku
määrä rajoitettava 25:een. 

Kesäkuun 12 p:nä saapuivat sitten osanottajiksi hyväksytyt 
eri tahoilta maata Sortavalaan. Olivatpa he saattaneet matkustaa 
samassa junassa, jopa samassa vaununosastossakin tuntematta 

· lainkaan toisiaan. Tosin helpoittivat esittäytymistä sellaiset tunto
merkit kuin ylioppilaslakki, kasvipönttö ja kasvien kuivausvehkeet, 
varsinkin valtavat prässipaperipinkat. Pian saatiin selvill e, että 
·retkeilijät olivat enimmäkseen graduoitua väkeä, etupäässä oppi
koulujen opettajia; turkulaisia ja helsinkiläisiä ylioppi laita oli mu
kana 9; olipa joukossa retkeilylle kansainvälistä leimaa antavana 
myös eräs virolainen ylioppilas, hra 0. Wilberg Tartosta. - Prof. 
Linkola itse oli retkeilyn esivalmistusten takia jo etukäteen oles
kellut viikon päivät paikkakunnalla vaivojaan säästämättä. 

jo heti tulopäivänä, kun retkeilijät tuskin olivat ehtineet majoit
tua Sortavalan Diakonitarlaitokselle, toimeenpantiin i. p. ensimmäi
nen retkeily Ra u s kun v u o r e II e pari km kaupungin ulkopuolella. 
Täällä saivat useimmat retkeilijöistä ensikerran tutustua aivan 
vuoren juurella sijaitsevaan rehevään Aconitum-tyypin lehtoon, 
jolle ominaisia "o livat varsinkin runsaslukuisina esiintyvät, isokas
vuiset Aconitum, Aeg-opodium ja Polystichum filix mas. Muista 
näkemistämme lehtokasveista mainittakoon Oagea minima, Stel
laria montana, Ranunculus cassubicus, Corydallis solida, Viola 
mirabilis, V. umbrosa, Stachys silvaticus ja Adoxa. Toinen näh- . 
tävyys oli taas läheisyydessä kosteammalla kohdalla vuoren juu
rella sijaitseva laaja Onoclea-kasvusto. Kevään ja alkukesän kyl
myydestä oli kuitenkin ollut seurauksena, että kasvi llisuus oli 
kehityksessään jäänyt tuntuvasti jälkeen siitä, mihin. tavalli sest i 
olemme samoihin aikoihin tottuneet. Niinpä ei esim. edes tuo
mikaan vielä kukkinut; samasta syystä jäivät retkeilyn aikana 
kukkivina näkemättä monet seud un harvinaisuuksista. Sensijaan 
taas kukki si nivuokko vielä aivan yleisesti, samoin äskenmain. 
käenrieska, kiurunkannus y. m. kevätkasveja. Tämän johdosta oli
kin retkeiltäessä päähuomio kiinnitettävä, paitsi prof. Linkolan 
es ittämiin yleisiin kasvimaantieteellisiin seikkoihin, kukkakasvien 
asemasta sammali in ja jäkäliin, joita esi intyikin erikoisen runsaasti 
niillä lukuisilla vuorilla, jotka ovat Laatokan rantamille ja saarille 
ominaisia. Kasvillisuutensa puolesta ovat täällä eniten poikkeavia 
ne vu ret, joille on an nettu yhteinen nimi r i u t ta vuoret, mitkä 
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vastaavat Ruotsissa tunnettuja n. s. etelävuoria. Nämä ovat kor· 
keita, usein etelään viettäviä, jokseenkin jyrkkäseinäisiä vuoria, 
joissa voidaan eroittaa eri penkereitä; näistä ovat varsinkin alim
mat erittäin hedelmällisiä kalkkirikkaan vuoriperän rapautumi s 11 

takia. Maaperästä, kosteus- ja lämpösuhteista sekä kasvupaikko
jen koskemattomuudesta johtuu, että näillä riuttavuorilla on j ~än 

nöskasveina osittain kylmältä, osittain taas lämpimältä manneril
mastokaudelta voinut säilyä useita sellaisia lajeja, joiden lähimntät 
löytöpaikat sijaitsevat hyvinkin kaukana joko pohjoisessa ja koilli
sessa tahi taas kaakossa. Näitä ovat esim. Woodsia *lzyperborea, 
Asplenium *viride, Allium strictum, Cerastium alpinum, Draba 
cinerea, Saxifraga nivalis, S. caespitosa, Potentilla sibirica, Echino
spermum deflexum ja Dracoceplzalus Ruyschiana sekä pensai ta 
Cotoneaster *nigra. 

jo Rauskunvuoren S-rinteellä nähtiin pikimältään tällaista laji
rikasta etelävuorikasvillisuutta; yksityisistä lajeista mainittakoon 
esim. Poa compressa, Draba nemorosa,. Cotoneaster, Vicia tetra
sperma, Dracocephalus sekä erinäiset kalkkia rakastavat sammalet 
ja jäkälät, joita tri Vainio kiireessä yritti muille näyttää. Rauskun
vuorella ja sen juurella esiintyvä kasvirikkaus on ilmeisesti vuo
ren kalkkipitoisuuden ansiota; tämä selviää jo siitäkin, että aivan 
viereinen graniittinen Pörtsynvuori ei kuulema lainkaan kykene 
kasvirikkaudessa kilpailemaan Rauskunvuoren kanssa. 

Paljon enemmän nähtävää tarjosi kuitenkin n. peni'nkulman 
päässä sijaitseva, jo ,klassilliseksi" tullut 1( i r ja v a 1 a h t i, minne 
seur. päivänä heti aamulla suunnattiin laivalla matka. Täällä 
majoiduttiin lahden suulla jamilahden lepokotiin (miesväki oike
astaan 1 km. päässä sijaitsevaan autio n huvilaan). Täältä käsin 
päästiin sitten moottoriveneellä eri paikkoihin Kirjavalahden var
rella. Ensiksi laskettiin maihin Petäjännurmen luona, missä jou
duttiin keskelle samantapaista rehevyyttä ja lajirunsautta kuin jo 
Rauskussa. joka taholla vuorten juurella oli nähtävinä sellaisia 
kasveja kuin esim. Aconitum, Actaea *nigra ja Viola mirabilis. 
Todisteena vuoriperän runsaasta kalkkipitoisuudesta kasvoi täällä 
m. m. myös Athyrium crenatum, joka toistaiseksi esiintyi vallan 
kehittymättömänä, lehdet vasta kiemuralla. Kalkkirikkaudesta 
johtui myös, että sammal- ja jäkäläpeite vuorten kupeilla oli niin 
runsas, että näiden kasvien parissa hääräävä. tri Vainio , suoritet
tujen laskelmien mukaan pääsi etenemään 11. 2 m tunni ssa." 
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Äkkiä alkanut sade ,irroitti" hänet kuitenkin lopulta kallion
kupeesta ja ajoi kuten muutkin retkeilijät läheiseen mökkiin katon 
all e. Kun ilma vähän selkeni, uskallettiin moottoriveneellä vielä
kin syvemmälle lahden pohjukka'an, nim. Lahdentaustaan, missä 
kallioissa piti olla runsaasti dolomiittia. ·Sateen takia oli kuiten
kin heti etsittävä suojaa erään pitkälle esiin pistävän kallionkie
lekkeen alla, mutta si itä huolimatta ei oltu toimettomia, vaan 
käytiin käsiksi kaikkiin niihin sammaliin ja jäkäliin, jotka olivat 
ulottuvilla. Kirjavalähden vuorilla kasvoikin sellaisia useimmille 
outoja lajeja kuin esim. Bartramia Oederi, Encalypta contorta, 
Fissidens adiantoides, Peltigera venosa ja Solorina saccata. Kun 
sateesta ei näkynyt loppua tulevan, lähdettiin paluumatkalle, mutta 
poikettiin sentään kerran maissakin, nim. Variskallion luona, 
missä osa retkeilijäisiä kiiruhti katoksen alle rohkeimpien lähti
essä samoilemaan läheisyydessä sijaitsevia huimaavan jyrkkärin
teisiä Louhu- 1. Solavuoria ja niiden välisiä syviä purolaaksoja, 
mitkä olivat vastakohtana ympäröiville vuorille erittäin reheviä; 
niinpä kasvoi esim. Aconitumia pitkälti purovarsilehdoissa ja 
Trolliusta runsaasti purovarsiniityillä. Vuorilta taasen nähtiin, 
miten tavattoman saaririkas Laatokka oli tällä kohtaa. 

(Jatk.) 

- - .. ·---
Sihnällä pidettävä san1a1nen, Aspidium aculeatum 

(L.) Doell. 

0. Kyyhkynen. 

Kuvaavana esimerkkinä siitä, kuinka omituisia ja samalla vir
kistäviä yllätyksiä kasvienkeräilijä voi saada syrjäisilläkin ja karuiksi 
katsotuilla seudui ll a, saakoon tässä sijansa seuraava pieni ,historia". 

Viime lokakuun keskivaiheilla annoin oppilailleni määräyksen 
piirustusmalleiksi kerätä ja sanomalehtipaperien välissä kuivata 
,kuolleenkourain" lehviä. Kierrellessäni sitten luokassa näin saatua 
aineistoa tarkastamassa huomasin eräällä tytöllä ,kivikon alve
juurta" (Aspidium filix mas). Kun en kokosyksyisenä oleskelu
aikanani paikkakunnalla ollut havainnut mainittua kasvia muualla 
kuin Karttulan Tallu skylässä, kysyin tietysti tytöltä, mistä hän ol i 



SilmäWi pidettävä saniainen, Aspidium aculeatum (L.) Doe/1 . 30 

sitä saanut. Sepä herätti toi stenkin oppilasten huomiota; heillä 
oli näet ollut melkein järjestään kaikilla ,metsän alvejuurta" ( Asp. 
spinulosum) , joka näillä seuduilla (Pielavedellä, Nilakan itäpuoli
silla salomailla) on aivan tavallinei1. Muiden muassa kurki sti 
siihen eräs poika, Olli Tossavainen, ja sanoi kotimäkensä rinteellä 
kasvavan niitä ison pehkon. Myönsin sen mahdolliseksi, sillä 
tun sin tuon mäen aika korkeaksi ja paikoin rehevähkörinteiseksi ; 

·mutta vaadin tietysti tiedonannon varmentamiseksi näytteitä. Poika 
toikin niitä; mutta kun minulla syys tä tai toisesta oli silloin kova 
kiire, vilkaisin niitä vain hätäi ses ti ja myönsin tiedonannon oike
aksi; mutta huomaten ja huomauttaen samalla, että on nii ssä jota
kin outoakin, käskin panna ne erityi seen paikkaan; ja sinne ne 
sitten jäivät useammiksi päiviksi. . Muutamana vapaahetkenäni 
ryhdyin sitten niitä lähemmin tarkastamaan. Silloin kävi selville 
oiti s, että ne eivät voineet missään tapauksessa olla niitä , kivi 
kon alvejuuria", joita niiden piti olla, enemmän kuin mitään mui
takaan meillä tavattuja ,sanajalkoja" , vaan joitakin vallan outoja. 
Muutamien ulkomaisten kasvioiden avulla sain selville, että se 
kai kuuluu tämän kirjoituksen otsikossa mainittuun lajiin. 

En simäinen tehtäväni oli nyt mennä itse , paikan päälle" 
toteamaan löytö ja, jos mahdolli sta, saamaan parempia näytteitä, 
sillä poika oli katkonut ottamistaan lehvistä tyvipuolet pois, ne 
kun eivät oll eet mahtuneet papereiden väliin. Seuraavana aamuna 
(1 o k a kuun 2 9 p : n ä) ajoin pyörälläni ennen koulun alkua 
paikalle. Maa oli aivan rautain en ja kuurainen ja kasvikin tietys ti 
puolittain talviasussa ja aivan jäässä. Kun oli jo kiire koululle, 
jätin paikan lähemmän tarkastelun tuonnemmaksi ja irroitin tällä 
kertaa vain juurakon niskasta varovasti kaikki vähänkin , käyttö
kelpoiset" lehvät. Ne olivat pihaanvietyinä ja sulatettuina vielä 
suurimn1alta osaltaan täysin vihreitä ja _tankeita. joitakin läikkiä 
vain oli pakk!fnen merkinnyt punasenruskeiksi. - Kun samana 
päivänä satoi lunta, siirtyi rinteen tarkastelu viikkoa myöhemmäksi, 
jolloin taas maat olivat lumettomat. Kuljin rinteen useampaan 
kertaan pitkin ja poikki, mutta uu sia pehk ja ei enää löytynyt. 
Asp. / ilix masia löytyi sen sijaa n hiu ka n 3--4 paikasta. Kun 
vielä mainitsen; että lähetin kasvi sta pieniä näytteitä suurempiin 
paikkoihin nähtäväksi ja että siellä vain vahvistettiin määräykseni, 
lienee kas vin löytöhistoria kerrottu. 

Hein ikan mäki, jonka etelärinteen y l ~i o s a s ta kasvi löy tyi, on 
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kuten alumpana jo viitattiin Pielaveden pitäjän Taipaleen kylässä, 
n. 3 km Nilakan keskipaikkeilta itään. Mäki on seudun oloihin 
nähden varsin korkea sekä verrattain yksinäinen, jonka vuoksi 
sill ä on vallitseva asema muihin maisemiin nähden. (Laelle sano
taan näkyneen ennen, paitsi pitäjän omaa, 3 muuta kirkkoa: Kart
tulan, Keiteleen ja Vesannon). l'v\itä vuorilajia mäki on, siitä ei 
tämän kirjoittajalla ole ti etoa; mahdollisesti kvartsiittia, mutta 
yhtä mahdollisesti jotain muutakin. Päättäen rinteiden paikoittai
sesta rehevyydestä (johon nimen alkuosakin mielestäni viittaa) 
luulisin sen kuitenkin olevan jotakin liusketta. Mäen pohjois- ja 
itärinteellä en ehtinyt käydä, mutta ainakin etelä- ja varsinkin 
länsirinteen yläosassa on vuoriperä laajalti näkyvissä. Kalliot 
,,putoilevat" pengermittäin; näiden seinämät eivät kuitenkaan ole 
erikoisemman korkeita ja jyrkkiä. Yhden tällai sen alapuolella var
joisalla sorapeitteisellä Iouhikaiia on kasvin löytöpaikka. Kallioilla 
on metsä harvaa petäjikköä, muualla kai alkuaan OM-tyypin ·kuu
sikkoa. Sanoin ,alkuaan", sillä mäen rinteitä on aikojen kuluessa 
vahvasti kaskettu päättäen siitä, että rinteillä on kaikkialla eri-ikäi
siä sekä nykyisiä että enti siä ahoja, jotka paikoin ovat ± aukeita, 
toi sinaan taas joko koivu- tai leppä-,viidakkoa". Nämä ovat 
useimmiten hyvin tiheitä ja sijatsevat mäen alarinteillä. Niillä 
paikkeilla, jossa kasvin löytöpaikka on, kulkee rinteellä ylhäältä 
alas · verrattain kapea, lehtomainen juotti, joka syrjilleen eroaa 
jokseenkin selväst i muu sta rinteestä. Kovin myöhäisen vuoden
aja n vuoksi en tietenkään voi antaa tyydyttävää selostusta kasvu
paikan luonteesta, sillä suurin osa kesävihannista kasveista oli jo 
täyde llisesti lakastunut. Paitsi otsikkokasviamme - sekä leppiä, 
koivuja, .kuusia ja petäjiä - näin siinä vielä seuraavia: Rubus 
idaeus, Urtica dioeca, Oeum rivale, Veronica ojjicinalis, Fragaria 
vesca (muuallakin tällä rinteellä; näillä main runsaasti), · Carex 
digitata (samoin k. edell.), Calamagrostis arundinacea, Oxalis 
acetosella ja eräs Viola-laji (V. Riviniana?), Aspidium filix mas, 
A. spinulosum (runs.) sekä joitakin hei näin vesoja. Aikasemmin 
syksyllä näin siinä myös aivan tren vieressä pienen kasvuston 
ko lmisuoni sta lehtoarh oa, Moehring ia frinervia, joka kukki varsin 
myöhään. Samoin mui stelen siinä kesempänä nähneeni run saasti 
(?) Athyrium jilix jeminaa. Otsikkokasvimme on tämän juotin 
yläosassa melkeinpä kuin hiukan syrjässä siitä, hyvin karunnä
köisellä paikalla. Ainoa edes hiukan huomattavampi sammal mata-
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Iaiia seinäm ~i llä ka svupaikan yläpuolella oli Orimmia apocarpa. 
Loitornpana, mutta samalla rinteellä kuitenki11, kasvoi pieni tupas 
erästä lehtosammalta, Brachyt!tecium r{'j/exum. - Muita tämän 
paikkakunnan, joskaan ei tämän mäen, merkilli sempiä kasvihavain
tojani ovat: Alchemilla acutangula, Aspidium crisfatum , Ooodyera 
repens, Iris pseudacorus, Lonicera xylosteum, Nymplwea tetragona, 
Potamogeton praelongus, Calamagrostis lapponica, Bidens radiatus 
ja B. tripartitus, jotka kaikki ovat täällä ::L harvinaisia. Mutta 
vo'idaanko näi stä tehdä mitään päätelmiä otsikkokasvimme esiinty
miseen nähden, on hyvin epätietoista. 

On muutoin vallan omituista tuon kasvin löytyminen täältä 
asti, vieläpä seudulta, jossa kalki sta ja sen semmoisista ei ole 
juuri merkkiäkään. Paljoa ennemmin olisi voinut odottaa sen 
löytyvän jostakin maamme eteläosista tai muuten parempiperäi
siltä seuduilta. Kun se nyt kuitenkin toistaiseksi on tunnettu 
vain täältä, ei sen esiintymiseen ja tänne ilmestymiseen - milloin 
se sitten lieneekin tapahtunut, voitane antaa muuta selitysperus
tetta kuin se, että sen itiöiden on täytynyt lentää jostakin sangen 
kaukaa, mikä ei lienekään vallan mahdotonta, sillä kasvi esiintyi 
täälläkin erittäin runsaasti hedelmöivänä; ja onhan kasvien levene
mishistoriaa tutkittaessa todettu jo ennenkin sellai sia tapauksia, 
että itiökasvit ja kevytsiemeniset korkeammatkin kasvit, kuten esim. 
kämmekkäiset, tekevät silloin tällöin varsin pitkiä hyppäyksiä Ieve
nemisalueensa ulkopuolelle. 

Missä asti ovat sitten tämän kasvin likimmät tähän asti tun
netut löytöpaikat? Kasviatietojen mukaan esiintyy se jo R u o t
s i s s a Ootland'issa ja parissa saman maan eteläisessä maakun
nassa, Skånessa ja Dalsland'issa, harvinaisena varjoisissa paikoissa. 
Norjassa tavataan sitä vuoristoissa Kristianiaan ja Trondhjemin 
vuonon pohjoispuolella asti. Pohjois-Saksa ssa kasvaa s·e 
harvinaisena muutamin paikoin; enemmän etelämpänä Schweiz'issä, 
Itävallassa j. n. e. 

Se seikka, että kasvin ensimäinen löytöpaikka maassamme 
on näinkin kaukana pohjoisessa ja sikseenkin vaatimattomassa 
ympäristössä, panee otaksumaan, että sitä ehkä löydetään vielä 
muualtakin, kun vain ruvetaan sitä pitämään silmällä. Sitä varten 
esitän vielä seuraavassa muutamia siihen tarvittavia tietoja. 

Yleensä on kasvi varsinaisella levenemisalueellaart varjoisain 
vuoristometsäin viihdykkejä, jollaisilta paikoilta sitä siis olisi etsit-
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tävä täältäkin. Sen ulkoasu muistuttaa mielestäni lähinnä juuri 
Aspidium jilix masia, vaikka sen lähin sukulainen meidän maas
samme onkin Asp. lonchitis. Lehvän ääriviiva on suikea, mutta 
yläpää suippenee paljon enemmän ja pitemmälti kuin alapää, joka 
on verrattain tylppä. Korkeutta voi olla lfz metriä tai enemmän
kin. Ruoti on verrattain lyhyt (näi ssä korkeintaan 10 cm tai hiu
kan yli). Se samoin kuin lehvän ja lehdykkäinkin pääsuoni on 
hyvin tiheään takkuinen leveämmistä ja kapeammista suomuista 
ja karvaista. . Lehvän väri on tumman vihreä, hiukan kiiltävä. 
Lehdykät ovat myös kapeita ja pitkälti suippenevia; niitä on ty
vestä latvaan n; 45 paria tai vähemmän. Pikkulehdykät, joita 
lehvän pääsuonesta lehdykän kärkeen lukien on n. 20 paria tai 
vähemmän, ovat likempänä lehden pääsuonta ja lehdykän keski
osassa selvästi lyhytruotisia, mutta lehdykän kärellä johteisia, joten 
lehvä (= lehti) on siis melkein 2 kertaa parilehtinen. Kasvin luon
teenomaisimmat tunnu smerkit ovat näissä pikkulehdyköissä. Nii
den käressä ja sivuhampaissakin on näet selvä, terävä . ota eli 
piikki, josta kasvin lajinimi ,aculeatum". Lehden pääsuonen vie
rimmäin en pikkulehdykkä on selvästi isompi muita ja sen, samoin 
kr in muidenkin pikkulehdykkäin kantaosassa, lehdykän kären puo
lei sessa laidassa on omituinen, muita selvästi suurempi otapäinen 
liuska tai hammgs, niinkuin rukkasen peukalo, joka somasti sovit
tautuu seuraavan pikkulehdykän kannan alle; se näkyy selvemmin 
lehden alapinnalla. Pikkulehdykät ovat käreltään jo tuon odankin 
vuoksi verrattain suippoja. ltiöpesäkkeiden katesuomut ovat pyö
reitä ja van·ellisia, joten ne ovat kuin pienen-pieniä lakkisieniä. 
- Koko lehti on muutoin hyvin jäykkä ja sen lapa-aines huo
mattavan sitkeää ja nahkeaa, jonka vuoksi kasvi on talvivihreä. 

Linn en nimittämästä Asp. aculeatumista on myöhemmin eroi
tettu yksi itsenäinen laji A. Braunii Spenner, jota myös on tavattu 
Ruotsissa, ja joka Norjassakin on yleisempikin kuin edellä kuvattu 
muoto, sekä kaksi alalajia : A. *angulare (Kit.) Metten ·ja A. *loba
tum Swartz. M eidän kasvimme kuuluu tähän viimeksi mainit
tuun. . . ·-- --

Toimitukselle lähetettyä kirjallisuutta. 
Aika k a u s kirjo ja : finlands jakttidskrift 1; Metsätaloudellin en aika

kauskirj a 12; Nuori Voima 2- 4; Puutarha 1-·2; Pyrkijä 1--2; Tapio 1. 
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Pieniä tietoja. 

Talvehtineita muuttolintuja. K. j. W a II e 11 uutisen johdosta 
L. Y:ssä ,talvehtineista peipposista Lounais-Suomessa" saa alle
kirjoittanut, joka asuu samassa talossa Venäjänkirkkok. 29:ssä 
Turussa, ilmottaa seuraavaa. 

Aina talvesta 1909- 1910 asti on peipposia sekä koiraita 
että naaraita sään n ö II i se s t i ta 1 v ehti n u t T u r u n se u
d ui II a. Kymmenen viime talven aikana on 2- 5 yksilöä tätä 
lintulajia koko ta 1 v en oleskellut puissa, pensaissa ja maassa 
mainitun kotini luona Turussa. Samaten myöskin talvella 1922 
- 1923. ,Maaliskuun puolivälissä hävisivät peipposet pariksi vii
koksi", väittää Walle. Niin ei kuitenkaan ollut asian laita, vaan 
tavattiin niitä päivittäin milloin toisella ja milloin toisella puolella 
rakennusta, kunnes kevät saapui. Näillä peipposilla ei ole mi
tään yhteyttä Uuden Auran uutisen kanssa, että ,,peipponen on 
nähty Salossa". 

Edelleen on sangen vähä luultavaa, kuten Walle ,kaikista 
päättäen" (?) årvelee. että nimittäin edellämainitut peipposet muut
tivat samoin kuin härkäpeipposetkin kauemmaksi pohjoiseen. 
Päinvastainen mielipiteeni, että täällä talvehtineet peipposet ovat 
täältä kotoisin, perustuu seuraaviin tosiasioihin: 

1 :o Tänne säännöllisesti talveksi jäävät sinitiaiset (Paras 
coeruleus) ovat kaikki kotoisin Turun seuduilta, koska laji pesi-
misaikanaan ei lähde kauemmaksi pohjoiseen. -

2:o Sama on tiklin (Acantlzis carduelis) laita, jota lajia 
useita yksilöitä nyttemmin sään n ö II i se s t i ta 1 v ehtii täällä. 
Todistettavasti ovat nämäkin kotoisin Turun tienoilta, koska jo 
lähimmissä pitäjissä Turun pohjoispuolella ei tätä lajia kesäaikana 
tavata pesivänä. 

3:o Venäjänkirkkokadun 29:ssä Turussa talvisin esiinty
vät. peipposet ovat nimittäin olleet koiras ja naaras, välistä kaksi 
koirasta ja kaksi naarasta tai kolme koirasta ja kaksi naarasta, 
joskus yksikin, eivätkä ne esiintymisessään ole millään tavoin 
näyttäneet kuin olisivat jonkun muuttoparven jäseniä. 

Minun mielipiteeni on näet se, että muuttolinnut, jos mah
dollista, jäävät synnyin p aikoi II e en niin pian kuin ulkonai
set olosuhteet siten muuttuvat, että paikoilleen jääminen käy 
mahdolliseksi. . Katso tästä lähemmin .kirjani ,Piirteitä lintujen 
elämästä" sivut 2-·-6. 

Tänä talvena näyttäytyi ensimäinen peipponen ennen mai
nitulla paikalla marrask. 29 ja sinitiainen jouluk. 5 p:nä. 

Thorsten Renvall. 

Varpusen pesiä puissa. Kesällä v:na 1923 löysin kolme koti
varpusen (Passer domesticus) pesää Käkisalmen Suotniemestä. 
Kaksi sijaitsi korkeiden kuusten latvassa, yksi vanhassa oravan-
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pesässä. Pesät olivat pallon mu otois ia n. 25 cm läpimitaten Ja 
niiden rakennu sain eet samat kuin tavalli sissa pesimäpaikoissa ole
vissa pesissä. Ku uset olivat likellä Suotniemen kan sakoulua. 
V:na 1921 löysin myös varpusen pesän samoilla paikoilla kasva
vasta vaahteran oksahangasta n. 12 mttrin korkeudella. Paikka
kunnalla on varpusia hyvin run saasti , ja maanviljelijäin julistama 
,sota" lienee saanut tämän linnun etsimään turvalli sempia pesä
paikkoja. - Eräässä vanhassa Luonnon Ystävässä mainitaan , 
että jo ennem min Saksassa ovat varpuset pesineet puihin, jonka 
vuoksi katsoin tarpeelliseksi mainita tämänkin huomion. · 

Sulo Räsänen. 
Sepelkyyhkysen pesän, jossa oli neljä munaa löysin RuskeaJan 

kirkonkylästä 25. VI. 1922. Kirjalli suudessa sanotaan sepelkyyh
kysen munivan ainoastaan kaksi valkeata munaa. Naumannin 
teoksessa ,Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas" sanotaan 
joskus tavatun sepelkyyhkysen pesässä kolmekin munaa. Täytynee 
kai olettaa, että kaksi naarasta on muninut munansa yhteiseen 
pesään. Aanzo Roini. 

Kolme kasvilöytöä Tuusniemeltä. Pistäytyessäni Pohjois-Savon 
itäos issa olevassa Tuusniemen pitäjässä kesällä 1922 tapasin seu
raavat kolme siellä harvinaista putkilokasvia. 

Leonturus cardiaca. Loukeinen, Viljakkalan pihalla. Talon 
emäntäväki kertoi, että samaa ,heinää" kasvaa myös naapurimö
keillä, joista se kuuluu Viljakkalaan siirretyn. Lajia pidetään seu
dulla niinollen ainakin osittain koristekasvina. Siitä käytetään 
nimitystä v i h u 1 a in e n. 

Odontitis rubra. Loukeinen, Viljakkalan ruispellossa kukki
vana 28. 8. 1922. 

Lotus corniculatus. Useammassa paikassa kirkonkylässä kui
villa, hiekkaisi lla Festuca ovina-kedoilla ja rinteillä maantien lähis
töllä. Lisäksi m. m. Kankaan Miettisen (kirkonk.) piha-aitauksessa 
niinikään ku ivalla, hiet ikkoisella maalla. H. R. 

Teoksia. 
Uunio Saalas: Suomen metsien tärkeimmät tuhohyönteiset ja 

niiden torjuminen. Metsänomistajain on syytä hanl<kia itselleen tämä 
,silmäin aukaisija". Tästä tärkeästä aineesta on tri Saalaan teos ainoa neu
vonantaja. Se on nykyajan tieteen uusimpien saavutusten kannalla. Tavatto
man runsas kuvitus. - Hinta 15: - . 

Th. Moler: Bakteerit maatalouden palveluksessa. Ruotsalaisen 
tiedemiehen viehättävä kuvaus niistä elollismaailman pienistä, mutta niin tär
keistä olioista, joilla maataloudessa on niin suunnaton, osaksi hyödyll inen, 
osaksi tuhoisa merkitys. Suom. T. J. Hintikka. - Hinta 12: - . 

K. V. Oksanen: Pieni sääoppi. Ilmatieteellisen laitoksen assistentin, 
tohtori Oksasen kirja on oikea ,,jokamiehen ilmaldrja". Se antaa oivaa opas
tusta säähavaintojen alalla. - Hinta 5: - . 

------------------------------
E. VALTAMON I<IRJAPA IN O, OULUN J<VLÄ 1924 
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Omenahärmä ja sen vastustaminen. 

J. 1. LIRO. 

Niitten vaarallisimpien tuhosienien joukkoon, joita nykyinen 
vilkas kansainvälinen kauppa on kuljettanut maasta toiseen, kuu
luu omena- ja päärynäpuita ahdistava omenahärmä. Sienen 
varsinainen levenemisalue on P.-Amerikka, mutta nykyään se 
esiintyy laajalti myös Austraaliassa, Euroopassa ja Aasiassa aina 
Japanissa saakka. · 

Kun sieni jo viime vuosisadan loppupuolella oli laajalti levin
nyt Keski-Euroopassa ja kun se tämän vuosisadan alussa todet
tiin Ruotsissa ja ·Venäjällä, oli peJjättävissä, että se ulkomailta 
tuotettujen omenapuuntaimien kera11a ennemmin tai myöhemmin 
ku1keutuisi myöskin Suomeen. Ja näin on, sen pahemmin, nyt-
temmin tapahtunut. , 

Toistaiseksi on omenahärmän esiintyminen varmuudella 
todettu vain yhdessä puutarhassa Porin seudu11a, josta valtion
pomologi 0. Co II a n viime syksynä lähetti näitten rivien kir~ 

joittajalle saastuneita omenapuun lehtiä ja nuoria oksia. Mutta 
peljättävissä on, että sieni on saapunut muua11ekin, sillä valtion
pomologi ilmoittaa (Trädgårdsodlaren, 1923, s. 175) tavanneensa 
omenahärmää kolmessa puut~rhassa Turun tienoilla ja kertoo 
kahdesta muusta puutarhasta (toinen Viipurin puolella), joissa 
hän arvelee sienen esiintyvän. 

Kun omenapuuntaimia on tuotettu moneen Etelä-Suomen 
puutarhaan Ruotsista, jossa omenahärmä on uhkaavasti leviä
mässä, ja kun sienen ·esiintyminen ainakin Porin seuduilla on 
varmasti todettu, on maamme hedelmäpuutarhanomistajilla täysi 
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syy ajoissa ryhtyä vakaviin toimenpitei siin loista vastaan. ja 
tämän varalta esitämme tässä tärkeimmät kohdat sienen elin

tavoista ja selostamme sitä 
vastaan käytettyjä torjumis
keinoja. 

Omenahärmä kuuluu 
samaan sieniheimoon kuin 
kuuluisa amerikkalainen 
k a r v i a i s h ä r mä (,kar
viai shome"), joka tämän 
vuosisadan alussa hävitti 
suuren osan Euroopan kar
viaisviljelmistä ja meilläkin 
monin paikoin teki karviai s
viljelyksen mahdottomaksi. 
Nimensä h ä r mä sienet 
ovat nämä saaneet siitä, 
että ne muodostavat isäntä
kasviensa pinnalle valkoi
sen, härmämäisen peitteen; 
saastuneet lehdet, nuoret 
oksat, kukkasilmut ja hedel
mänraakateet ovat ikäänkuin 
ohuemman tai paksumman 
jauhokerroksen peittäminä. 

Tämän valkoisen tai toi 
sinaan hieman keltai seen 
vivahtavan härmäkerroksen 
muodostavat loisen k u r o
mat, jotka syntyvät jo nois
sa erityisten sienirihmojen 
jakautuessa tyvihakui sesti 
useampaan osaan. Ollen 

Kuva 1. Nuori omenapuun taimi, jonka tu skin niinkään suuret kuin 
lehtien ylä- ja alapinnassa on ohut vai- tavallisten lehtipuiden siite-

koinen härmäkerros. (Erik sso n). 
pölyhiukkaset kulkeutuvat 

härmäkuromat tuulen ja siitepölyä keräävien hyönteisten keralla 
lehdestä lehteen, kukasta kukkaan ja puusta puuhun Ieviten täten 
kesän kuluessa helpost i puutarhasta toi seen. 
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Omenahärmän kuroma-aste, joka on tunnettu nimellä Oidium 
farinosum, saastuttaa omena- ja päärynäpuiden kaikkia nuoria 
osia (kuvat 1- 4). Saastuneet kukat 
kuivuvat nopeasti (kuva 3) . ja nuorina 
saastuneet oksat pysähtyvät kasvus
saan ja niiden lehdet käpertyvät ja 
kuivuvat pian (kuva 4). Kun sienen 
ahdistamat puut kesän kuluessa usein
kin tekevät yhä uusia lehti ~ , jotka 
vuorostaan heti saastuvat, vaivautuvat 
puut siksi paljon, että ne seuraavana 
kesänä tuskin enää jaksavat normaali
sesti kukkia. Hedelmiä eivät sienen 
ahdistamat puut yleensä kanna, tai 
muodostuu vain toi sarvoisia ja kaup
patavaraksi kelpaamattomia omenia 
(kuva 4). 

Useilla paikkakunnilla ei omena
härmä kehitä muita li sääntymiselimiä 
kuin ylempänä mainituita kuromiaan. 
Kun nämä eivät säilytä itämiskykyään 
talven yli, on sienen esiintyminen täl· 
laisilla paikoilla hyvinkin erilainen eri 
kesinä. Toisena kesänä voi sieni esiin
tyä erittäin run saana ja vahingollisena 
ja toisena kesänä voi se aikaisem
min saastuneista puutarhoista melkein 
puuttua. Mutta sääntönä on kuiten
kin, että omenahärmä ei yleensä itses
tänsä katoa puutarhasta, johon se ker
ran on tullut. . Loisen itsepintainen 
esiintym inen puissa johtuu si itä, että 
sen sieni rihmat voivat, kuten otaksu
taan, talvehtia isäntäkasvinsa silmuissa. Kuva 2. Päärynäpuun oksa, 

Vaaralli simmaksi tulee sien i tie- jonka lehti en alapinnalla on 
paksu, va lkoinen härmäkerros. 

tysti sellaisissa maissa, joissa se sään- (Er iksso n). 
nölli sesti kehittää erityisen talvehtivan 
itiöasteen. Ja Suom en ilm asto näyttää, se n pah e mpi , ole
van eri ty ise n s uotui sa tämän talv ehtimi sas t ce n kehitty-
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Kuva 3. Omenahärmää omenapuun nuorimmissa leh
dissä, jotka ovat alkaneet käpertyä ja ovat kauttaaltaan 
valkojauhoiset. Suurimman osan kukista on sieni jo tap-

panut. (Eriksson). 
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m i se 11 e. Tämän voimme päättää siitä, että niissä omenapuun 
oksissa, joita Porin seuduilta lähetettiin minulle 1) tarkastettaviksi, 
oli näitä talvehtimisasteita runsaanlaisesti. 

Kuva 4. Vasemmalla hävitetty omenapuun (Säfstaholma) oksa 
tehtirippeineen. - a. Säfstaholma-omena, jota härmä kauttaaltaan 
peittää. - b. Härmäinen, tuhoutuva omena (keltainen Richard). 

(Eriksson). 

Vastamainittu tatvehtimisaste esiintyy lehtien ja vuosikasvai
mien pinnalla pisteen tapaisina, aluksi keltaisina, mutta myöheim
min mustanruskeiksi painuvina pikkupalloina, joita paljain silmin 
tuskin eroittaa, mutta joita tavallisella suurennuslasilla jo verraten 

1) Osoite Kasvipatologinen Laitos, Ritarikatu 6, Helsinki. 
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hyvin huomaa. Vähän vahvempaa suurennusta ja erittäinkin 
mikroskooppia käyttäen näkee, . että pikkupalloset ovat lyhyillä 
sienirihmoilla k_iinnitetyt kasvinosan pintaan ja että niiden ylä
päässä on muutamia pitempiä niin sanottuja pintarihmoja. Tämä 
sienen korkein kehitysaste tunnetaan nimellä Podosphcera leuco
triclza (Eli. & Everh.) Salm. Se talvehtii, kuten sanottu, ja sen 
rakontapaisissa pikkupallosissa, joita sanotaan itiörakoik s i, 

Kuva 5. Rikkiruisku ,rota
gen erator"; noin 1/7 luonn. 

suuruutta. 

kehittyy kussakin 8 itiölä, jotka seu
raavana kesänä saastuttavat vasta puh
jenneita omenapuunlehtiä. 

Kun Suomen ilmasto, kuten aikai
semmin huomautimme, näkyy olevan 
suotuisa omenahärmän talvehtimis
asteen kehittymiselle, on peljättävissä, 
että loinen tulee meillä erityisen hyvin 
viihtymään ja että siitä koituu omena
puillemme samallainen viisaus kuin 
karviaishärmä on karviaispensaillemme. 

Kun hedelmäpuutarhojamme yllä
sanotun mukaan uhkaa ilmeinen vaara, 
joka helposti voi kehittyä sen laatui-

. seksi, että yksityisten voimat eivät 
enää riitä sitä torjumaan, on valtio
neuvoston huomiota kiinnitetty omena· 
härmän saapumiseen maahamme, ja 
epäilemättä tuleekin valtioneuvosto ryh-
tymään erikoisiin toimenpiteisiin vaa

ran torjumiseksi. Mutta virallisten toimenpiteiden ohella täytyy 
jokaisen hedelmäpuutarhan omistajan ryhtyä niihin toimenpitei
siin, joita aseman vakavuus vaatii. Ainoastaan siinä tapauksessa, 
että jokainen asianomainen tekee voitavansa, on meillä toiveita 
saada tämä uusi tuhosieni hävitetyksi niistä puutarhoista, jonne 
se jo on saapunut. 

Tärkeimmät toimenpiteet, joihin voidaan ryhtyä omenahär
mää vastaan ovat seuraavat. 

l. Erittäin tärkeätä on, että, ei ainakaan lähivuosina, tuoteta 
omena- ja päärynäpuuntaimia tai niiden osia ulkomailta, ei aina
kaan Saksasta eikä Skandinavian maista, joissa tauti on päässyt 
pahasti leviämään. Samoin olisi kartettava omenapuuntaimien 
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ostoa sellaisista kauppapuutarhoista, joihin viime vuosina on 
tällaisia taimia ulkomailta tuotettu. Ja varovaisinta olisi, että 
hedelmäpuiden taimia ostettaisiin vain sellaisilta kauppiailta, jotka 
voivat esittää todistuksen siitä, että heidän taimivarastojaan on 
pätevä asiantuntij~ tarkastanut ja huomannut vapaiksi Omena
härmästä. 

2. Kevät-talvella tai varhain keväällä, ennenkuin . silmut ovat 
puhjenneet, ruiskutetaan hedelmäpuut ja erityisesti juuri nuorim-

Kuva 6. Rikkiusvaa lasketaan omenapuuhun. 

1_11at oksat 2 OJo:lla kuparivihtrilliliuoksella 1). Myrkkyneste ei tie
tystikään vaikuta niihin sienirihmoihin, jotka ovat silmujen lehti
aiheissa, mutta ne tuhoavat ainakin suurimman osan oksien 
pinnalla olevista talvehtimisasteista. Kaikkein suotavinta olisi, että 
puut ruiskutettaisiin sekä syksyllä, sen jälkeen kun lehdet ovat 
varisseet maahan, että keväällä viimeistään lumen sulamisaikana. 

3. Syksy 11 ä puut puhdistetaan kuolleista oksista ja näihin 
kiinnikuivuneista lehdistä ja hedelmänraakaleista, ja maahan varis-

l) Myrkkynesteistä, ruiskuista ja ruiskuttamisesta katsottakaan Li ro: 
Tärkeimmät tuhosienet (2:nen painos). 
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seet lehdet y. m. osat kerätään huolellisesti ja hävitetään. Tällai
set toimenpiteet ovat kannattavia jokaisessa hedelmäpuutarhassa, 
ja ne ovat sellaisessa, jossa härmää on kesän aikana esiintynyt, 
ehdottomasti toimitettavat, täysin huolimatta siitä; millä tavalla 
sientä vastaan on kesänaikana taisteltu. Samoin on syksyllä 
poltettava kesän aikana saastuneiden puiden nuorimmat 
oksat seipään päähän sidotulla ja paloöljyyn kastetulla palavalla 
rohdintukolla. jos vastamainitut toimenpiteet olisivat jonkun 

Kuva 7. Rikkiusvaa lasketaan puutarhaan. 

voittamattoman syyn takia jääneet syksyllä tekemättä, ovat ne 
suoritettavat hyvissä ajoin varhain seuraavana keväänä. Kevät
työksi voi, jos haluaa, jättää maan kääntäminen, joka on toitni
tettava mahdollisimman laajalti puiden ympärillä ja mieluimmin, 
jos vain päinsä käy, koko puutarhassa. 

4. Kaikki hedelmäpuiden ·taimet, jois,sa härmää 
kesänaikana huomataan, ovat heti p6Itettavat. Tästä 
vaatimuksesta ei saa meikäläisissä oloissa yhtään tin
kiä, vaan on polttaminen toimitettava armotta. Samoin 
ovat saastuneiden puiden nuorimmat oksat )ehtineen 
poltettavat, niin pian kun niissä härmää huomataan. 

5. Se1laisissa puutarhoissa, joissa sienen esiintyminen on 
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todettu ja joissa siitä syystä ylempänä mainittu saastuneiden 
oksien polttaminen on tapahtunut, on heti laskettava sekä saastu
neisiin että vielä terveisiin puihin rikkiusvaa. Tätä varten on 
hankittava rota-generator niminen ruisku (kuva 5), jossa rikkiä 
kuumennetaan kaasumaiseen oloti laan 1). Vesihöyryn keralla las
ketaan rikkihöyry koneesta. Tullessaan ulkoilman vaikutuksen 
alaiseksi tiivistyy rikkihöyry heti mikroskooppisen pieniksi rikki
osasiksi eli rikkiusvaksi (kuvat 6 ja 7), joka laskeutuu tasaisena 
peitteenä sekä lehtien ylä- että alapinnalle ja oksien pienimpiin
kin repeämiin, suojellen siten kasveja erinomaisesti. Saastuneissa 
puutarhoissa on rikkiusvaa laskettava puihin ainakin kaksi kertaa 
kesän kuluessa. ja sellaisissa puutarhoissa, jotka sijaitsevat uh~
tuilla paikkakunnilla, olisivat hedelmäpuut ainakin kerran alku
kesästä täten rikitettävät. 

Kun rikkiruisku on verraten kallis (noin 700 markkaa), olisi 
syytä, että uhattujen paikkakuntien puutarhanomistajat muodos
taisivat yhtymän yhteisen koneen ostamista varten. ja toivotta
vaa olisi, että Maataloushallitus ajoissa ryhtyisi sellaisiin toimen
piteisiin, että tällaiset yhtymät saisivat tarpeen vaatiessa nopeata 
avustusta joko lainan tai vuokrattavan ruiskun muodossa. 

6. Puutarhan ja yleensä omenapuiden omistajat pitäkööt 
kesän kuluessa tarkkaan silmällä hedelmäpuitaan, että voivat heti 
härmän esiintyessä tiedottaa siitä koelaitokselle (osoite Tikkurila). 
Kaikki vähänkin epäiltävät tapaukset ovat viipymättä saatettavat 
koelaitoksen tietoon. 

I) Ruiskun rakennetta ja käyttöä ei tässä tarvitse selostaa, koska jokaista 
konetta seuraa painettu käyttöohje. 

--···--
Vaskikäärmeen (Anguis fragilis L. 1758) esiintymi

sestä Suomessa. 

Gunnar Ekman. 

Matelijoitten Ievenemisestä maassamme on kirjallisuudessa 
hyvin niukasti tietoja, etenkin verrattuna siihen runsaaseen aine
histoon, joka valaisee lintufaunaamme. Kun omasta puolestani 
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vain kahdesti olen nähnyt vaskikäärmeen, tulin erikoisesti kiinnit
täneeksi huomiota tähän eläimeen, josta Mela-Kivirikko (1909) 
sanoo: ,Etelä- ja Keski-Suomessa sangen yleinen". Wolleba?ck'in 
teoksessa, Norges Krybdyr og Padder (1918), on sananmuoto: 
,Etelä- ja Keski-Suomessa erittäin (scerdeles) runsaasti esiintyvä". 
Norjassa on eläin alavilla seuduilla (ei tuntureilla) jokseenkin 
yleinen (Wolleba?ck); Ruotsissa paikotellen jokseenkin yleinen 
(Sven Ekman); Pietarin kuvernementissä ,ei kovin harvinainen'' 
(Nikolskp). ~-· 

Koska vaskikäärmettä ei tietääkseni koskaan ole tavattu Tvär
minnen eläintieteellisellä asemalla, huolimatta siitä, että siellä n. 
20 v. kuluessa sangen moni luonnontutkija on ahkerasti retkeil
lyt, ei se ainakaan tällä paikalla voi olla yleinen. Päästäkseni 
perille eläimen esiintymisestä olen koettanut kerätä saatavissa 
olevia tietoja tarkastamaila yliopiston kokoelman luetteloja ja tie
dustelemalla luotettavilta henkilöiitä (n. 85) heidän havaintojaan. 
Tällä tavoin olen saanut kokoon ainehiston, jonka perusteelJa luu
len voivani vetää muutamia yleisiä johtopäätöksiä. Vaskikäär
meen p o h joi s rajaksi mainitsee Wolleba?ck Norjassa Trondhje
min vuonon (630 30' p. 1.), Ruotsissa (Sven Ekman) on sitä ta
vattu Västernorrland'in Tåsjö'ssa ·(640 p. 1.). Vanha tieto, että 
se esiintyisi vielä Luulajan-Lapissa, ei ole saanut vahvistusta, 
joten se lienee hyvin epävarma. Venäjän puoleisessa Karjalassa 
kulkee raja Äänisjärven pohjoispäässä, siis n. Kuopion leveydellä 
(Nikolskv). 

Meillä ovat pohjoisimmat tunnetut löytöpaikat: Kurkimäen 
asema (n. 630 p. 1.) (B. Pettersson), Kiihtelysvaara (a. Ekman, 
1903), Laukaa (K. Linkola; E. Häpren, 1913), Teuva (].Seppä, joka 
vuosi viime aikoina), kaikki nämä kolme paikkaa n. 620 30' p. 1. 

Kuopion seud.uilta en ole saanut tietooni yhtäkään aivan 
varmaa löytöä, vaikkakin muutamat tiedonantajat luulevat vaski
käärmeen siellä esiintyvän. 

Suomessa nyt tiedossa oleva pohjoisraja näyttää minusta 
verrattuna naapurimaihin vähän liian eteläiseltä. 

Antaakseni luotettavan kuvan vaskikäärmeen esiintymisestä 
Iiitän tähän kaikki saamani tiedot paikkakunnittain järjesteltyinä. 

Ahvenanmaa, muutamia kpl., a. Gottberg. 1 kpl., Å. Fabritius. 
Bromarf, 1 kpl., u. Gottberg. N. 1 kpl. joka kes.ä, Å. Fabritius. 
Espoo, usein, ]. !. Liro. Yleinen, V. F. Brotherus. Evo, 1 kpl., 
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P. Brofeldt, 1 kpl., Mus. Zoo!. Finnby, 1 kpl., Fr. Elfving. Oeta, 
2 a 3 kpl., K. Linkola. Orankulla, useampia kpl. v. 1917, R. Frep; 
useampia vuodessa, A. Laurin. Halikko, 1 kpl., B. 0/soni. Ha
mina, . Reitkalli, usein, ]. !. Liro. HattuJa, n. 6 kpl. kaikkiaan yli 
20 vuoden kuluessa; havainnontekijä retkeillyt hyvin paljon seu
dulla, A. Wegelius. Helsinki, Sörnäs, usein (n. 30 v. sitten), ]. !. 
Liro; muutamia kertoja, A. Nordström. Degerö, 1 kpl., E. Lönn
roth. Huopalahti, 1 kpl., V. Hellri n. Santahamina, 1 kpl., Rainer 

Forsius. Fredriksberg, kivien alta, 3 kpl, 0. Meurman; 6. kpl., 
Mus. Zoo!. Huittinen, Högsår, 1 kpl., a. Gottberg; 1 kpl., H. 
Klingstedt. Hämeenlinna, joku kpl., K. M. Levander. lnkoo, sisä
saaristo, useampia, K. Sundström. lnkoo, Svartbäck, n. 10 kpl., 
3 v. kuluessa; kaikki pienessä koivikossa, V. Brenner. joroinen, 
1 kpl., T. ]. Hintikka; 1 kpl., T. Koskenhovi. Järvenpää, 3 kpl., 
Mus. Zoo!. jääski, n. 5 kpl., 0. Koskinen. Jyväskylä, n. 5 kpl. 
tavattu kaupungin ympäristössä; on yleensä siellä hyvin harvi
nainen, L. Helle. KaivoJa, 1 kpl., kantava naaras, 4 poikaa, ]. Lista. 
Kangasala, n. 1 kpl. vuodessa, P. Brofeldt; 1. kpl., Mus. Zoo!; 1 
kpl., T. Leppänen. Karjalohja, hyvin harvoin, U. Saalas; 1 kpl., 
A. Luther; joka . kesä 1 a 2 kpl., Runar Forsius. Karkku, 3 kpl., 
Mus. Zoo!. Kemiö, .3 kpl., B. 0/soni. Kerimäki, 1 kpl., ]. Linde
berg; 1. kpl. P. Brofeldt. Kiihtelysvaara, 1 kpl., a. Ekman. Kirk
konummi, 1 kpl., 0 . Porkka; n. 1 kpl joka vuosi, H. Federlep; 
joka vuosi joku kappale pienellä alueella Tolls'in luona, 0. Np
lund; 4 kpl., Håkan Lindberg; harvoin, Harald Lindberg. Kos
ken asema, 1 kpl., H. Järnefelt. Korso, 2 kpl., W. M. Linnaniemi. 
Kuhmoinen, 1 kpl., M. Kotilainen; 1 kpl., E. Lindelöf; 2 ·kpl., L. 
Buss. Kurkimäen asema, 1 kpl., B. Pettersson. · Köyliö, 1 kpl. E. 
W. Suomalainen. Lammi, 3 kpl., 0. Koskinen. Lappvik, 1 kpl., 
Fr. Elfving; 1 kpl., Märta Pipping; Laukaa, 1 kpl., 1<. Linkola; 1 kl)l., 
E. Häpren. Lempäälä, 1 kpl., ]. af Hällström. Lohja, 1 kpl, A. 

Palmgren; joku kpl., E. W. Suomalainen; joka kesä 1 a 2 kpl., 
Runar Forsius; yleinen, Rainer Forsius; 6 a 8 kpl., joka kesä; 
enimmäkseen kaivamalla tunkioista, R. l<rogerus; harvoin, Harald 

Lindberg. Luopioinen, 1 kpl., V. l<orvenkontio. Naantali, 1 kpl., Fr. 

Elfving. Nastola, 1 kpl., T. H. Järvi. Nummela, 1 kpl., Mus. Zoo!. 
Nurmijärvi, 1 kpl., Mus. Zoo!,· ei harvinainen, K. E. Kivirikko. 
Oulun kylä, 1 kpl., A. Rainio; 1 kpl., A. Nordström. Parainen, 1 
kpl., V. Pesola; 2 kpl., E. Reuter; n. 10 kpl. pienessä tammileh-
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dossa 8 v. kuluessa, A. Nordman. Pernaja, harvoin, Å. Nordström. 
Perniö, 2 kpl., Mus. Zoo!. Pirkkala, n. 5 kpl., niistä 2 parittelussa, 
Th. Grönblom. Pori, ei liene kovinkaan harvinainen, otaksuu E. W. 
Suomalainen. Porvon pitäjä, 1 kpl., Fr. Lönnfors. Purmo, 1 kpl., 
Nybränn. Pälkäne, 2 kpl., V. Korvenkontio. Rantasalmi, 1 kpl., a. 
Ekman; 1 kpl., T. Ekman; 1 kpl., E. W. Suomalainen. Siuntio, 1 kpl., 
!. Hortling. Sipoo, Löparö, 2 kp l. 14 v. kuluessa, Ci. Stenius. Sippola, 
3 kpl., V. Kujala. Snappertuna, Raseborg'in raunioilla yleinen, Gus
tafsson. Sortavalan saaristo, n. 2 kpl. joka vuosi, V. Jääskeläinen ; 
1 kpl., K. E. Kivirikko. Sund, 1 kpl., ]. Välikangas. Säkkijärvi, 4 kpl. 
yhteensä kahtena kesänä, V. Krohn. Sääksmäki, ei koskaan tavattu, 
K. E. Kivirikko. Sysmä, 1 kpl., P. Kokkonen. Taipalsaari, kpl., ff. Vää
nänen. Tammela, Mustiala, n. 6 kpl. 13 v. kuluessa, V. Kajava; 
1 kpl., v. Konow. Tammisaari, sisäsaaristo, n. 1 kpl. joka kesä, 
A. Fabritius. Tampere, 1 kpl., B. Federley; n. 10 kpl. 16 v. ku
luessa, G. Munsterhjelm. Teuva, 2 a 3 kpl. joka kesä kuivalla 
hiekkaharjulla, ]. Seppä. Tikkurila, joku kpl. kesässä, R. Sjöblom. 
Turku, lspoinen, 1 kpl., K. Teräsvuori; 3 kpl., E. Reuter. Ruis
salo, 1 kpl., V. ffellen; 3 kpl, Mus Zoo!; 1 kpl., R. Dahlberg; 
2 kpl., 0. Eklund. Littoinen, 3 kpl., N. Kanerva. Tuusula, 1 kpl. 
Mus. Zoo!. 1 kpl., G. Gottberg. Tyrvää, 4 kpl., V. Heikinheimo; 
hakenut erikoisesti. Uusikirkko V. 1., 2 kpl., V. Suominen. Uusi
kirkko T. 1., n. 3 kpl., A. ff. Salonius. Valkeala, 1 kpl., E. W. Suo
malainen. Vehkalahti, sisäosassa, 2- 3 kpl. joka vuosi; rannikko
seudulla harvoin, V. Krohn. Vihti, 1 kpl., 0. Porkka; 1 kpl. 
R. Dahlberg. Viipuri, Pitkäsaari, 10 kpl. samalla kertaa kivien 
alta pieneltä suon ympäröimäitä kummu1ta v. 1908, Fr. Lönnfors. 

Lisäksi on vielä mainittava, että kymmeneltä luonnossa hy
vin paljon liikkuneelta henkilöltä, joukossa 6 luonnonhistorian 
opettajaa, olen saanut sen tiedon, etteivät he koskaan ole tavan
neet vaskikäärmettä. Samaa ovat ilmoittaneet n. 20 lääkäriksi 
aikovaa oppilasta, joilta asiaa olen tiedustellut. 

Ylläolevista yksityiskohtaisista tiedoista voi mielestäni vetää 
sen johtopäätöksen, että vaskikäärme ainoastaan paikotellen 
Etelä-Suomessa on jotenkin yleinen, kuten esim. Lohjalla, Snap
pertunassa, Inkoossa, Kirkkonummella, Espoossa ja Helsingin 
tienoilla, mutta näyttää sielläkin karttavan ulkosaaristoa. Keski
Suomessa se sensijaan on kaikkialla sangen harvinainen. Mer .. 
killistä kyllä Teuvalla, joka tähänastisten tietojen mukaan on sen 
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levenemisalueen pohjoisrajalla, tavataan sitä kuitenkin joka kesä 
säännöllisesti. Saamieni tietojen mukaan ovat monet nii stä, jotka 
eläintä säännöllisesti ovat nähneet, tavanneet sen sangen rajoite
tulla alueella, joten voi olla mahdollista, että he ovat nähneet 
samoja kappaleita useampaan eri kertaan. Lönnfors'in Viipurin 
tienoilla tekemä löytö todistaa kuitenkin, että sitä paikotellen voi 
esiintyä joukottainkin. 

Tiedusteluistani käy edelleen selville, että sangen suuri osa 
luonnontutkijoistamme vain aniharvoin on nähnyt vaskikäärmeen, 
monet heistä ovat löytäneet sen kuolleena tieltä, luultavasti raf
taanpyörän murskaamana. Se on tosin liikkeellä etupäässä yöllä 
(WollebCPck), mutta valoisina alkukesän iltoina, joina se jo var
masti on saalistamassa, ei sen · keksimisen pitäisi olla vaikeata. 
Sitäpaitsi tulee se päivisinkin näkyviin, etenkin kostealla säällä, 
saattaapa joskus paistattaa päivääkin. WollebCPck'in mukaan esiin
tyy se lisäksi mitä erilaisimmassa maastossakin. 

On mahdollista, että erikoisesti kaivamalla (kuten Krogerus· 
ja Lönnfors) vaskikäärmeen useammin saisi käsiinsä kuin tähän 
saakka on tapahtunut. 

Kehoitan siksi maamme luonnontutkijoita kiinnittämään huo
miota tähän seikkaan, jotta levenemissuhteet saataisiin paremmin 
selvitetyiksi kuin nyt on ollut mahdollista. 

Lopuksi tahtoisin vielä huomauttaa siitä, että meillä toistai
seksi kaikkien alempien luurankoisien esiintymisestä on hyvin 
vähän tietoja. Miten on esim. tarhakäärmeen laita? Toisin paikoin 
se näyttää olevan aivan tuntematon. Kaikista tällaisista seikoista ottaa 
Yliopiston eläinti~teellinen museo kiitollisuudella vastaan tietoja. 

--···--
Turun ·Suomalaisen Yliopiston kasvinlaantie

teellinen retkeily Sortavalan seudulla. 

Ilmari H idin. 

(J atk.) 

Seuraavana aamuna tutustuttiin ja m i 1 a h d en ympäristöön, 
jossa myös oli havaittavissa selviä merkkejä siitä, että täälläkin 
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kulki vuoriperässä joku dolomiittijuoni. Se ilmeni ennen kaikkea 
eräistä kalkkia rakastavista sammali sta ja jäkälistä, mutta myös 
erinäisistä putkilokasveista, joista tässä mainittakoon Saxijrag·a 
adscendens ja Dracocephalus Ruyschiana. Primula officinalis kasvoi 
yleisesti Iehdoissa, joissa parhaillaan myös Lathyrus vernus kau
tiiist i kukki. Pelkällä lehtiasteella löydettiin taas m. m. Listera 
ovafaa ja Campanula frachelium ia monin paikoin. Erikoisesti 
silm iinpistävää oli vaahteran yleisyys; pensaista kasvoi monin 
paikoin Daphnea ja Lonicera xylosteumia. - Päivemmällä tehtiin 
pitempikin retki, jolla saatiin tutustua paitsi kasvillisuuten myös 
Laatokan Karjalalle ominaisiin maisemamuotoihin; ei mi ssään ollut 
tasaista maata, vaan kaikkialla oli vain su hteelli sen korkeita jyrkkä
rinteisiä vuoria ja syviä, purojen uurtamia kapeita laaksoja, joiden 
jatkona olivat Laatokan lukuisat saaret ja salmet. Paras y leiskat
saus maisemasta saatiin lähemmä 100m korkealta Karhulanmäeltä, 
josta kat-sojain eteen avautui mitä kaunein näköala varsinkin 
Laatokalle. 

Kasvitieteellisempi oli se retki, joka myöhemmin samana 
p:nä tehtiin moottoriveneellä Paksu n i e me en, jossa Kirjava
lahden länsipuolella jo tavattu, vuoriperän dolomiittirun saudesta 
johtuva, rehevä kasvillisuus jatkuu, vaikka vettä onkin leveälti 
välillä. Kuten johtajaltamme kuulimme, ei missään muualla lah
den itäpuolella ole tavattavissa läheskään yhtä rikasta kasvilli
suutta, koska vuoriperä yleensä on kalkkiköyhää alkuvuorta. Paksu
niemessä on kasvillisuus kuitenkin vain johtajatar Saukon omis
tamassa osassa voinut viime aikoina pysyä verrattain koskemat
tomana. Meidän on nim. otettava huomioon, että muuten täällä 
- kuten muuallakin - hedelmällisimmät kohdat armotta raiva
taan viljelysmaiksi, jolloin alkuperäinen kasvillisuus ennen pitkää 
häviää täydelleen. Tapaamistamme harvinaisuuksista mainittakoon 
tässä vain useimmille outo Selaginella. 

Seuraavana aamuna jätettiin kuitenkin jo hyvästit lepokodil le 
ja sen ystävälliselle isäntäväelle, sillä laivalla oli matkustettava n. 
15 km:n päässä sijaitsevaan kasvi tiet. kuuluisaan Mäki s a 1 on 
saareen, jossa majoituksesta piti huolta maanvilj. P. Tietäväinen, 
joka vallan innokkaasti seurasi retkeilijöiden puuhia. Hänen an
siostaan nai sväki sijoitettiin uuteen kansakoulurakennukseen ja 
miesväki erääseen autioon, mutta sii stiiin taloon. Kohta oltiin 
taas retkellä, jonka päämääränä oli ensiksi rautakauti sen kivi lin-
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nan jäännöksistä kuuluisa korkea Linnavuori sekä sitten Laato
kan Karjalan komein ja tyypillisin riuttavuori, nim. n. 80 m kor
kuinen Pekan vuori, jonka jyrkänteen alla oli erittäin selvä n. s. 
Schutthalde-muodostus, s. o. aivan veteen asti oli lukuisasti ra
pautumisen takia lohjenneita ja alasvierineitä kivilohkareita, alimpana 
suurimmat paadet, ylempänä yhä pienempiä lohkareita, kunnes 
ylinnä aivan jyrkän kallionseinän juurella oli vallan hienoa rapau
tumistuotetta. Täällä sijaitsi myös todellinen lehtovyöhyke, jonka 
pääpuina olivat vuorijalava ja vaahtera. Ennen pitkää huoma
simme, että tällainen riuttavuori todella ansaitsee etelävuoren 
nimen, sillä täällä liikkuessamme tunsimme joutuneemme ikään
kuin joillekin ilmastonsa puolesta suotuisammille leveysasteille; 
niin tavaton oli nim. auringon paahtavien säteiden vaikutus koko 
rinteellä. Muistettava on myös, että tumma vuorilaji, joka hel
posti lämpiää päivisin, säilyttää lämpöä varastossa myös yönkin 
yli. Helposti saatamme ymmärtää, että näin edullisilla lämpösuh
teilla on mitä suurin merkitys rinteen kasvillisuudelle ja sen 
kehitykselle. Niinpä alkaakin kesä täällä tavallista aikaisemmin; 
esim. tuomi kukkii kuulema jopa 2:kin viikkoa ennen kuin saman 
saaren pohjoisrannalla. Myöskin on syksy täällä tavallista pitempi, 
koska Laatokka lämmittää vielä myöhään. Seikkoja, jois.ta kas
villisuus suuressa määrin vielä riippuu, ovat edulliset kosteus
suhteet sekä vuoriperän laatu. Vuoriperä on nim. paitsi graniittia 
ja dioriittia osittain Ca-pitoista sarvivälkeliusketta. Jyrkänteen 
juurella sekä raoissa vuoren seinämillä hyvinkin pitkälle ylös 
tavattiinkin täällä useimmat riuttavuorille ominaisista kasvilajeista, 
kuten esim. Alliurn sfrictum, Oiant!zus arenarius, Cerastium 
alpinum, Draba nemorosa, Dr. cinerea, Potenfilla sibirica, Coto
Jzeaster *nigra, Androsaces septenfrionale, Echinosperum deflexum 
ja Erigeron *droebachensis, joista useimmat nähtiin jo kukkivinakin. 
Mainittakoon, että täällä tapasimme myös monet apofyytteinä 
tuntemamme lajit alkuperäisimmissä oloissaan. Kasvista olikin 
sangen monilajista jo siitäkin syystä, että kasvupaikkavaihtelu 
täällä on erittäin suuri. Sammal- ja jäkäläkasvillisuuskin on eri
koisen laatuista, joskaan ei sanottavan runsasta. Useimpien edellä
main. harvinaisuuksien kasvupaikat olivat itse asiassa hyvinkin 
suojatut, koska pääsy rinnettä ylös oli kerrassaan vaikeata seinä
mäin äkkijyrkkyyden sekä rapautuvan ja siitä syystä melkein 
irtonaisen vuoriperän takia. 
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Seuraavana aamuna varhain lähdettiin Mäkisalosta laivalla 
Sortavalaan, jossa ei ehditty kauan olla maissa, ennenkuin taas 
oli kiiruhdettava pieneen sotalaitoksen laivaan, joka oli menossa 
Valamoon ja johon retkeilijät hyväntahtoisesti otettiin mukaan. 
Puolen päivän lähestyessä päästiin lähtemään matkalle, joka kesti 
kolmatta tuntia ja alkoi lopulta tuntua ·merimatkalta, kun rannat 
joka puolella häipyivät näkymättömiin. Lopulta rupesi V a 1 a m o 
sentään häämöittämään ja pian eroittautuivat sen kirkkojen ku
poolit loistavine risteineen. Ennen pitkää laskettiinkin maihin 
tälle saarelle, jolle astuessaan jokainen heti tunsi joutuneensa 
oloihin, jotka ovat vallan ventovieraita t:nuualla Suomessa tava
tuille. Valamo tarjoaakin kelle huvimatkailijalle tahansa paljon 
uutta nähtävää, pelkälle kasvitieteilijälle sensijaan vähemmän. 
Tämän johdosta olikin käynti Valamossa suunniteltu enemmän 
matkailukanna~ta kuin missään puhtaasti kasvitieteellisessä tarkoi
tuksessa. Niinpä olo täällä muodostuikin tavallaan levoksi, sen·· 
sijaankuin muualla oltiin vallan ,läkähtyä", kun melkein joka hetki 
saatiin nähdä uusia ja yhä uusia sammalia ja jäkäliä. 

jo majapaikkaa etsiessämme huomasimme, miten suureksi 
avuksi Valamossa meille oli venäjänkielentaitoinen ,heimovel
jemme". Asetuimme asumaan pääluostarin yhteydessä olevaan 
majataloon, jossa kuitenkin miltei kokonaan elimme omien yh
teisten eväittemme varassa. Tulopäivänä kävimme tutustumassa 
monien luostari- y. m. rakennusten ympäröimään tuomiokirkkoon, 
jossa par'aikaa oli lauantai-illan johdosta tavallista juhlallisempi 
jumalanpalvelus. Vielä saatiin nähdä suuren osan vuotta käyttä
mättömänä oleva yläkirkko, joka väriloistossaan ja maalaustensa 
taiteellisuudessa hakee vertojaan. Samalla käytiin myös korkeassa 
kellotornissa, jonka lukuisat kellot olivat vallan erikoinen nähtä
vyys. Paljon näkemistä tarjosivat myös laajat puutarhat. Tänä 
p:nä ehdittiin varsinaisesti retkeillä vain aivan vähässä määrin. 
Tällöin kiintyi kaikkien huomio heti kasvillisuuteen, mikä kaikkialla 
Valamossa on munkkien toimesta saanut olla mahdollisimman 
koskematonta. Niinpä nähtiin täällä sellaisia paksurunkoisia puu
jättiläisiä, jollaisia muualla Suomessa tuskin tavataan näin lähellä 
ihmisasuntoja. Metsäähän ei nim. ole juuri lainkaan hakattu 
ennenkuin vasta viime vuosina, jolloin luostarin rauhanaikaiset 
tulolähteet ovat ehtyneet, ja jolloin siis on ollut pakko ryhtyä 
äärimmäisiin toimenpiteisiin, mutta ainakin vielä toistaiseksi ovat 
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Valamon tukkimetsät sentään siksi mahtavia, etteivät pienet har
vennukset niissä paljoakaan tunnu. Teiden varsille on varsinkin 
pääluostarin läheisyyteen istutettu lehti- ja pihtakuusia y. m. ja
lompia puulajeja, hautausmaalle taas m. m. poppeleita. Vasta seu
raavana p:nä tutustuttiin lähemmin saareen retkeilemällä sen eri 
osiin, jolloin kaikkialla saatiin edelleen ihmetellä saaren kasvi- ja 
eläinkunnan puolesta lähes koskematonta luontoa, minkä johdosta 
Valamo - jos mikään - ansaitsisi luonnonsuojelupuiston nimen. 
Tästä johtui myös, että saari, vaikkei se vetänytkään vertoja juuri 
näkemällemme Sortavalan seudulle, kuitenkin tarjosi aina jotain 
innokkaimmille keräilijöille. 

Samana p:nä palattiin vielä Sortavalaan, jossa taas majoi
duttiin Diakonitarlaitokselle. Seuraavana aamuna lähtivät retkei
lijät yksinomaan heidän käytettäväkseen koko päiväksi vuokratulla 
höyrylaivalla Sortavalan eteläiseen saaristoon, jolla matkalla en
siksi poikettiin maissa tri Winterin omistamassa rraruniemessä, 
jonka taidolla suunniteltuun puutarhaan monine satoine Jajeineen 
saatiin tutustua. Erikoista huomiota herätti täällä varsinkin se 
osa, jossa kalliolla eri penkereillä kasvoi mitä erilaisimpia alppi
kasveja. Seuraavana pysäyspaikkana oli Haavuksensaari, jossa 
lähemmin tutkittiin Haukka r i utta-nimisen riuttavuoren jyrkkäin 
rinteiden alaosia eri kohdissa. Tosin ei tämä riutta kasvillisuu
tensa puolesta vetänyt vertoja esim. Pekanvuorelle, mutta olipa 
täällä sentään lajirunsautta; m. m. löytyi täällä sellaisiakin putkiJo
kasveja kuin esim. Woodsia *lzyperborea, Cerastium alpinum, 
Saxifraga nivalis ja 5. caespitosa. Tavattiinpa sammalten ja jäkä
läin joukossa suuriakin harvinaisuuksia; niinpä tri Vainio keksi 
erään tieteelle uuden Dermatocarpon-lajin, jolle hän heti eläköön
huutojen kaikuessa antoi nimen D. laatokaense. 

Eniten harvinaisia jäkäliä, m. m. useita selvästi pohjoisia lajeja, 
kuten yksin niiden nimistäkin jo saattoi päättää, tavattiin kuitenkin 
kaukana ulapalla sijaitsevalla karulla Kotiluodolla, jossa ilmasto 
oli Laatokan vaikutuksesta verrattain kylmää sekä luonto ~aikin 
puolin koskemattomana säilynyttä. Tämän johdosta olikin jäkälä
kasvillisuus kallioilla erikoisen runsasta antaen niille melkein tun
turien leiman. Mainittakoon, että täälläkin löydettiin eräs tieteelle 
aivan uusi jäkälä, nim. Cetraria cucullata v. Vainioi, jonka kun
niaksi saarella juotiin oikein ristiäiskahvit. Kotiluodolta vei laiva 
retkeilijät Tuohtiinlahteen, jossa retkeilyä kaikin puolin avustaneen 
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leht. K. H. Hällströmin vieraanvaraisessa kesäkodissa ilta kului 
niin nopeaan, että Sortavalaan päästiin vasta · puoliyön lähetessä. 

Seuraava päivä (19. 6.) oli retkeilyn viimeinen, jolloin yksin
kertaisesti ei enää ennätetty retkeillä. jo varhain aamulla lähtivät 
nim. jo ensimmäiset retkeilijöistä pois. Aamiainen Diakonitar
laitoksella sujui jo kokonaan hyvästijättötunnelman merkeissä; . 
tässä tilai suudessa · pidetyistä puheista mainittakoon ennen kaikkea 
retkeilyn johtajille, prof. Linkolalle ja tri Våiniolle, kohdistetut 
sekä tarttolaisen ,heimoveljen" vironkielinen puhe. - junan lähtöä 
odoteltaessa ehdittiin vielä tutustua Vakkasalmen vesikasvillisuu
teen sekä Kuhavuoren näkötorniin. Kohta päättyi retkeily lopulli
sesti siihen, että useimmat retkeilijöistä matkustivat i. p. etelään 
lähtevällä junalla pois Sortavalasta. 

Se seikka, että retkeily päättyi näin pian, johtui siitä, ettei 
sitä varten voitu Turun Suomal. Yliopiston kesätoiminnan takia 
varata kuin 1 viikko aikaa, mutta sitten olikin tämä suhteellisen 
niukka aika käytettävä mahdollisimman tarkkaan, kuten todella 
tapahtuikin. Suurin ansio lankee tästä prof. Linkolalle, joka jo 
etukäteen oli kirjeellisesti, useimmissa tapauksissa myös suulli
sestikin, sopinut majoituksesta, aterioinnista, laiva- ja venemat
koista y. m. sekä muutenkin suunnitellut kaikki retkeilyn yksityis
kohdat niin tarkoin, että esim. saattoi jo etukäteen määrätä, mikä 
kasvi mistäkin paikasta löytyisi kenenkään tarvitsematta näin ollen 
koskaan tuhlata aikaa harvinaisuuksien hakemiseen. Tästä johtui, 
että kaikki kävi kuin nuottien mukaan, s. o. sen yksityiskohtaisen 
retkeilyohjelman mukaan, joka jo edeltäpäin jaettiin kullekin 
osanottajalle. Retkeilyn onnistumista auttoi tietysti myös se ystä
vällinen avuliaisuus, joka niin monelta taholta tuli retkeilijöiden 
osaksi. Suurimpaan kiitollisuudenvelkaan jäivätkin he leht. K. H. 
Hällströmille rouvineen, samoin leht. M. Nybergille rouvineen, 
kirkkoherra 0. Kanervolle, Diakonitarlaitoksen johtajattarelle sisar 
Heiniselle sekä maanvilj. P. Tietäväiselle Mäkisalossa. · Lisäksi 
auttoi retkeilyn sujumista se, että kaikeksi onneksi sitä suosi 
mitä parhain kesäinen sää ennenmain. yhtä päivää lukuunotta
matta. jo pelkkään retkeilemiseen käytettiinkin näin ollen niin 
suuri osa päivästä, että saalisten tallettamiseen oli useinkin uh
rattava myöhäisen illan, jopa yönkin hetkiä. 

Ei ole suinkaan vähäiseksi arvosteltava sitä merkitystä, joka 
kullekin retkeilijälle on ollut Sortavalall seudun luontoon ja siinä 
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ilmeneviin kasvimaantieteellisiin seikkoihin tutustumisella, kun $e 
1apahtui niin taitavan opastajan kuin prof. Linkolan johdolla. 
Toinen tärkeä hyöty retkestä on ollut se salasiittiöiden tunte
muksen laajentuminen, johon kullakin retkeilijällä oli mainio tilai
suus, kun mukana oli sellainen erikoistuntija kuin tri Vainio. 
Näkyvänä tuloksena tästä onkin se laaja, ainakin parisataa lajia 
käsittävä sammal- ja jäkäläkokoelma, jonka kukin vei keräämänsä 
putkilokasvikokoelman li säksi Sortavalasta mukanaan. Mainitta
koon tässä yhteydessä, että itse tri Vainiokin on täydellä syyllä 
voinut olla retkeilyn tuloksiin tyytyväinen, koska jo mainittujen 
2:n tieteelle uuden . jäkälän lisäksi retkeilyllä- löytyi, kuten hän 
kerättyjä näy,tteitä myöhemmin lähemmin tutkimalla on saattanut 
1odeta, myös muutamia muitakin tähän asti kokonaan selvittä
mättömiä jäkäliä. Näistä ovat jo seuraavat ehtineet saada nimen, 
nim. Stereocauloll hypopetraeum Kotiluodolta sekä Calicium phaeo
cephalum v. jruticulosa, Lecanora Valamoerzsis, Ramalina Karelica, 
Stereocauloll Karelicum, ja Usnea laricina Valamosta. Sitäpaitsi 
löytyi tietysti myös joku Suomelle uusi jäkälä, kuten Heppia 
virescens Haukkariutalta sekä Leeidea subcongruella ja Omphalaria 
pulvinata Mäkisalon Pekanvuorelta, puhumattakaan sellaisista, joita 
ei aikaisemmin ole tavattu maakunnassa K 1. 

Kieltämättä voidaankin sanoa, että tämä laatuaan ensimmäinen 
retkeily, jonka synnystä samo-inkuin sen kaikinpuolisesta onnistu
misesta suurin kunnia ja kiitos lankee prof. Linko 1 a II e, täytti 
kaikki siihen kiinnitetyt toiveet, sillä siinä määrin opettavainen ja 
tuloksikas se on ollut. 

--···----
Kaksi Suomelle uutta ruostesienilajia. 

A. ]. Rainio. 

Uromyces scutellatus (Schrank)· lev. 

järjestellessäni . tänä talvena sienikokoelmaani havaitsin, että 
maallemme on ilmestynyt eräs uusi ruostesienilaji Urompces 
scutellatus (Schrank) Lev Euphorbia cpparissiasessa. Löytöpaikka 

.. 
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on Viipurissa, Mpl/psaaren puutarhassa. Tämän sienen aikaan
saama vahinko oli vuonna 1915 erittäin ankara. Kaikki puutar
hassa koristeena viljellyt Euphorbia cpparissiaset olivat kokonaan 
talvi-itiöryhmien peittäl)lät. Tavallisesti niin komeata Euphor
biaa tuskin tunsi samaksi lajiksi. Lehdet olivat möyheitä, erit
täin lyhyet, (5- 1 0 mm) hiukan tavallista leveämmät, (3- 4 mm) 
ja koko kasvin pituus oli vain noin 10- 12 cm. Kukkimaan ei 
kasvi kyennyt laisinkaan. 

Ruostesienen kaikki kehitysmuodot esiintyvät samalla isäntä
kasvilla. Sieni voidaan selittää seuraavasti: 

Uredo-ryhmät tumman ruskeat. Itiöt värittörnät. Ketto paksu 
ja runsaasti piikkinen; itureikiä 1- 3. 

Teleuto-ryhmät lehtien alapuolella. Itiöt pyöreät, pitkulaiset 
tai hiukan nuijamaiset; pituus 21 - 35 P., paksuus 16- 26 p.; ketto 
vaalean ruskea ja on siinä viiruisia, kyhmyisiä tai piikkisiä pak
sunnoksia. 

Sieni tavataan laajalti levinneenä Saksassa, Itävallassa, Unka
rissa, Sveitsissä, Ranskassa ja etenkin Venäjällä. Urompces scu
tel!atus ei esiinny ainoastaan Euphorbia cpparissiasessa, vaan 
eräissä muissakin Euphorbia-lajeissa, kuten Euphorbia esula, virgata, 

lucida, agraria ja cheiradenia. 
Tämä ruostesieni on kaiketi tullut meille ulkomaalta siemen

lähetysten mukana. Sen esiintymispaikka ja tuloaika, sotavuosina, 
antaa aihetta otaksua sen saapuneen Venäjältä. 

Melampsora reticulatae Blytt. 

Käydessäni 1923 Enontekiöllä Mallan luonnonpuistossa pisti 
silmääni erään ruostesienen, Melampsora reticulatae Blytt,_ runsas 
esiintyminen Saxifraga aizoidesessa. Mallatunturin kalkkipitoisilla 
rinteillä kasvoi koko runsaasti Saxifraga aizoidesta, mutta oli ruos
tesieni monissa paikoissa vahingoittanut niin ankarasti isäntä
kasviaan, että se oli käynyt aivan keltaiseksi ja lopulta kuivunut. 
Heinäkuun puolivälissä es_iintyvä ruostesieni oli caeoma-asteellaan. 
Väriltään oli se vaalean punaisen keltainen ja peitti se enemmän 
tai vähemmän kaikkien lehtien pinnan. 

Ruostesienen uredo- ja teleuto-asteet tavataan Salix reticu!atalla. 
Sieni voidaan selittää seuraavalla tavalla: 
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Ppknidit punaisen ruskeat lehden yläpinnassa. 
Caeoma-ryhmät lehden yläpinnassa, punaisen keltaiset. Creoma

itiöt pyöreät, 16- 25 !J.; ketto väritön, 2-3 p. paksu ja erittäin 
# . hienokyhmyinen. 

Uredo-ryhmät pyöreähköjä, jotensakin pienet, lehden alapin
nassa. Itiöt pyöreitä tai hiukan pitkulaisia, 17- 27 !J.; ketto piik
kinen. Parafysit lukuisat, noin 86 1-1 pitkät, päästään paisuneita, 
30- 35 p. paksu~; ketto 6- 7 p. paksu. Elää Saxifraga aizoidesessa. 

Teleuto-ryhmät lehden yläpinnassa, jotensakin pienet, mustan 
ruskeat; itiöt 40 1-1 pitkät, 11 p. paksut. Elää Salix reticulatassa. 

Sieni tavataan jotensakin tavallisena Sveitsin, Unkarin, Ruotsin 
ja Norjan vuoristoseuduissa. Useat tutkijat ovat luonnossa teke
miensä havaintojen perusteella pitäneet Saxifraga aizoidesessa 
e~iintyvää caeoma-muotoa Melampsora reticulataen kehitysasteena, 
mutta ainoastaan Thore Lindfors on todennut niiden yhteenkuulu
vaisuuden saastutuskokeilla. 

--···--
Pieniä tietoja. 

Peipposen äänteJystä. Hra V. Räsäsen tämän vuoden Luon
non V stävän ensimmäisessä numerossa olleen kirjoituksen joh
dosta voimme ilmoittaa seuraavaa: 

2. VI. 22 kuulimme Punkaharjulla omituista pikkulinnun ään
telyä, jonka ihmeeksemme huomasimme koiraspeipposen (Frin
gilla coelebs) aiheuttamaksi. Merkitsimme sen muistiin: prik, 
prik-- -, joten yhtäläisyys hra Räsäsen merkinnön kanssa on 
ilmeinen. 

5- 8. VI. 23 kiinnitti jälleen huomiotamme peipposten ään
tely, jota tällä kertaa kuulimme Imatralla. Se kaikui vallan päi
vät läpeensä metsänlaiteilta ja vastasi kokoonpanaltaan täydelleen 
Punkaharjulla kuulemaamme. Mielestämme ei ole epäilystäkään, 
etteikö tämä ääntely olisi samaa kuin hra Räsäsen mainitsema, 
sillä se on siksi huomiotaherättävää ja selvää. - Olisi hauska 
tietää, ovatko mainitsemamme paikat läntisimpiä karjalan-peipon 
asuma-alueita, vai onko se mahdollisesti levinnyt vieläkin kau
emmas sisämaahan. 

Savonlinnassa, 3. 111. 24. Päiviö Kz.iusisto. Ilmari Paasio. 
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Muutamia kasvinnimiä. Maaningan Kurolanlahden Valkeisenmä
essä kuulin maanvilj. Juuso Toivaselta seuraavat, sikäläisestä kan
san käyttämästä kasvinnimistöstä poikkeavat nimitykset n ä k k i
heinä 1. hiirennäkki (Vicia cracca -tavallinen nimi on hii
renrokka 1. -herne); h a r akanvarvas (Ranunc. acer - ta
vallinen nimitys on keltakukka 1. peäskinhattu, myös hara
kankukka); saraheinä (Calamagr. epigea); rintatee 1. tee
heinä (Matric. discoidea - tavallisesti sauna kukka). Tiedus
tellessani, millä perusteella hän käyttää R. acer'ista nimitystä 
harakanvarvas, sain vastauksen, että ,no, kun sen varslehet ovat 
ihan kunj harakanvarpaat''! - Yleensä käytetään seudulla hara
kanvarvas-nimeä Lpcopodium annotinumista ja L. c!avatumista. 

H. R. 

Stenerin alleja, Eniconetta stelleri (Pall.) Suomessa. Tämä 
Pohjois-jäämeren rannikon lintu näyttää kuluneena vuonna (1923) 
eksyneen Suomeen tavallista runsaslukuisampana ainakin päättäen 
siitä, että Helsingin Yliopiston eläintieteelliseen museoon on lin
tua saatu kokonaista 4 kappaletta. Vertauksen vuoksi mainitta
koon, että tätä ennen vuodesta 1858 lähtien, siis 64 vuoden kulu
essa, on kokoelmiin saatu kaiken kaikkiaan vain 3 stellerin allia. 
Muut kokoelmissa säilytetyt yksilöt, 8 kpl., ovat 1850-luvulta tai 
vielä vanhempia. 

V:n 1923 yksilöistä on ensimmäinen (koir.) ammuttu Ta n k a
rin majakalla Kokkolan edustalla tammik. 25 p:nä (majakkames
tari Ernst B j ö r k 1 ö f i n lahjoittama), muut, koir. ja 2 naar., 
ostettiin eräältä kalastajalta, joka oli ampunut ne M a k i 1 o s s a, 
Porkkalan luona, toukok. 12 p:nä suurest'a vesilintuparvesta, jossa 
ampujan mukaan näytti olleen useampiakin yksilöitä tätä lajia. 

Lintu on, kuten tunnettu, jonkun kerran saatu Sisä-Suomesta
kin, minkä Jägerskiöld (Nordens fåglar, 1898, s. 266) katsoo 
mahdolisesti viittaavan siihen, että Itämeren alueella tavatut yksi
löt ovat joutuneet sinne Vienanmeren, Äänisjärven ja Laatokan 
kautta. · Sama otaksuma esitetään myös ,Suomen luurankoisissa" 
(1909, s. 336) ja näyttävät meikäläiset löydöt yleensä tukevankin 
tätä mielipidettä. Edellä mainitun Kokkolan yksilön suhteen tun
tuisi kuiten kjn luonnollisemmalta ajatella jokiteitä suoraa Ruijan 
rannikolta Pohjanlahteen, varsinkin kun otetaan huomioon vuo
denaika, keskitalvi. Pohjois-jäämeren rannikoiden jäätyessähän 
lintu vetäytyy varsinaisilta, itäisiltä pesimäalueiltaan Pohjois-Sipe
riassa y. m yhä enemmän länttä kohti, avomereen, ollen talvella 
yleinen m. m. Ruijan rannikolla. 

Ilmari Välikangas . 

. Viimeiset laulavat linnut. Kuluneena kesänä tein Sotkamon 
jormasjärven Vaarankylässä. havaintoja, milloin laululinnut lopet
tivat laulamisensa. Koska L V:ssä aikaisemmin on julkaistu 
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samanlaisia havaintoja Evosta (1920) ja Kirkkonummelta y. m. 
(kes. 1917 -1920), niin lienee mielenkiintoista verrata Sotkamossa 
tehtyjä havaintoja näihin Et. S:n vastaavanlaisiin havaintoihin. -
Ensimmäisenä lopettipunarinta-satakieli (Erithacus rubecula) vä
rähtelevän laulunsa. Viimeisen kerran kuulin sen täyteläisenä 
soivan 12. VII klo 11 i. p., mutta katkonaista, alkuunsa sammuvaa 
laulua kuulin vielä varhain aamulla 25. VII. Seuraavana lopetti 
laulunsa metsäkirvinen (Anthus trivialis) 14. VII. Siihen saakka 
se oli laulellut joka päivä. La u 1 urastaan {Turdus musicus) ja 
myös punasiipirastaan (T. iliacus) kuulin illalla klo 10- 11, 
15. VII. Peltosirkku (Emberiza hortulana), joka Sotkamossa on 
varsin yleinen, antoi viimeiset laulajaisensa 18. VII. Harmaa
kerttu (Sp/via communis) lauloi vielä 21. VII ja kerran kuulin 
sen epätäydellistä laulua vielä 10. VIII. (yhden pesän, jossa oli 4 
munaa, löysin 3. VIII; 3 poikasta kuorintui 7. VIII.). Peipposen 
(Fringilla coe/ebs) laulu lopppui varsinaisesti 25. VII, mutta ker
ran sen jälkeen kuulin sen täyteJäistä laulua vielä 15. VIII, klo 6 
a. p. Keltasirkun (Emberiza citrineila) kuulin 27 p:ään VII ja 
samana päivänä uuni 1 i n u n ki n (Phplloscopus trochilus) vieno laulu 
loppui. (Kuulin sen laulavan kuitenkin vielä 3. VIII klo 8 i. p., 
5. VIII klo 4,30 a. p., ja 21. VIII lauloi se koko varhaisen aamun). 
Lehtokertun (Splvia hortensis) iloinen lavertelu loppui 27. VII 
(klo 10 a. p.); kuulin sen kuitenkin vielä laulua yrittelevän 14. VIli 
klo 11 a. p. Tynnyrilintu (Phpl/oscopus collpbita abietina) (Vaa
rankyläläisten tuttu ,Tilttaltti", ,joka ei sateella laula, vaan pouta 
tulloo kun se kuusen latvassa · kitkuttaa") antoi äänensä kuulua 
4. VIII. ja vihdoin leivonen (Alauda arvensis), joka ensimmäisen 
keVätviestin oli tuonut täysien hankien aikana, jo 4. IV, kesti lau
lukilpailuissa kauemmin; sen viimeinen konsertti oli · 8. VIII; sii
hen saakka se säännöllisesti joka aamu ilmoihin laulaen kohosi. 

Oulussa, 12. IX. 1923. · · Kaarlo Metsävainio. 

Myöhästyneitä muuttolintuja Savonlinnassa. Peippo s i a (Frin
gil/a coe/ebs L) oleskeli täällä vielä marraskuun . 11 p:nä, (näin 
ainakin 6 kpl.}, vaikka maa oli jo n. 20 cm. paksulta lumen pei
tossa ja kaksi edellistä päivää oli vallinnut lumituisku. - K u r
k i a (Orus communis Bechst.) lensi 7 kpl. Kyrönsalmen ylitse etelää 
kohti jouluk. 1 p:nä. - Punarintasatakielen (Erithacus rubecu/a 
L.) tapasin ihmeekseni vielä jouluk. 3 p:nä! Se lenteli talvitiloille 
vedettyjen veneitten suojassa Kalkkuinniemellä. Tällöin oli pysyvä 
lumi ollut jo toista viikkoa ja rannat olivat paksussa jäässä. 
Yksinäinen peipponen (naar.) oli kaupungissa vielä helmik. 26 
p:nä, jolloin näin sen seijapuussa tuskin 3 m. etäisyydessä (ja 
uudelleen maalisk. 6 p:nä). E. K-i. 
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Lisää variksen ruokalistaan. Syysk. 30 p:nä tapasin variksia 
ruokapöydässä, jossa en ole niitä ennen nähnyt. Pieni parvi n. 
8- 10 kpl. hyppelehti pilliajoissa kaupungin laidassa. Kun niitä 
lähemmin tarkastin, huomasin, miten ne irroittivat puista marja
kimppuja istuen sitten oksalle noukkimaan marjat yksitellen suu
hunsa. Tällöin oli niityillä ja pelloilla vielä kyllin muuta syötä
vää, joten vain halu ruokalistan vaihteluun oli syynä niitten 
menettelyyn. - Harvinaista lienee myös sellainen kalastus, että 
ne lokkien tavoin ilmasta käsin sieppasivat kaloja vedestä. Täl
laista on Savonlinnan Pitkälläsillalla saatu katsella useina päivinä, 
kun virrassa kiville koskeJoille on heitelty kaloja ruuaksi. Aina 
ilmestyy paikalle variksia, jotka näyttävät oppineen jo aika taita-
viksi kalastajiksi. E. K-i. 

Pari harvinaista tapausta. Viime kesänä sattui Rantasalmella 
Pehusaaren rannassa seuraava tapaus: Koskelo-emo poikasineen 
laskeutui päivällislevolta niemen nenästä veteen. Useimmat oli
vat jo loitonneet 4- 5 m rannasta, vain pari poikasta oli jäänyt 
jälelle muista. Silloin yht'äkkiä vesi värehti niemen ohitse poika
sia kohti. Mutta samassa syöksähti sinne emokin pärskien vettä 
siivillään ja antaen teräväliä nokallaan aimo iskuja. Veden peto 
perääntyi ja poikaset pelastuivat - joutumasta hauen kitaan, sillä 
sepä varmaankin oli tuon hyökkäyksen aiheuttaja. - Tapauksen 
näkijänä oli leht. 0. Väänänen. · 

Samanlainen taistelu sattui viime kesänä Pihlajavedenkin puo
lella. Siinä oli sorsa-emo puolustanut poikasiaan vedestä hyök
käävää haukea vastaan torjuen sen aikeet nokallaan. Näkiiäksi 
sattui eräs lyseon oppilas. 

E. K- i. 

Matka- ja tutkimusavustukset, 
joita Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
jakaa, ovat haettavissa tämän huhtikuun kuluessa. 
Seuralle osoitetut hakemuskirjelmät matka- ja työsuun
nitelmineen ovat jätettävät seuran puheenjohtajalle, 
professori ]. 1. Lirolle (Helsinki, Ritarikatu 6). 

--···--
Kirjallisuutta: 

Uunio Saalas: Suomen metsien tärkeimmät tuhohyönteiset ja niiden tor
juminen. W. S. Oy. Porvoossa 1924, 132 siv. 105 kuv. Hinta 15 mk. 

Saamme olla kiitollisia tri SaaJaalle hänen vasta ilmestyneestä metsätuho
hyönteiskäsikirjastaan. Tällaista suomenkielistä ja kotimaasta hankittuun asian-



Kirjallisuutta. 69 

tuntemukseen perustuvaa tietokirjaa on kovin kaivattu niinhyvin luonnontie
teilijä- kuin metsähoitopiireissäkin ja on se sangen tervetullut lisä tähän asti 
niin niukkaan suomenkieliseen tuhohyönteiskirjallisuuteen. 

Kirja on etusijassa aijottu alkeisopiskelun tarpeeksi, mutta silti täyttää 
asialliseen pätevyyteen nähden korkeitakin vaatimuksia. Kirjansa alkuosassa 
(siv. 7~ 81) tekijä selostaa yksityiskohdittain eri metsätuhohyönteiset ryhmit
täen ne sen mukaan, mitä kasvinosia ne kukin vahingoittavat, ·esim. käpyjen 
vioittajiin, taimien vioittajiin, lehtien ja neulasten syöjiin, kaarnan alla eläjiin 
j. n. e. Selvästi ja tarpeetonta monisanaisuutta välttäen tehdään selkoa itse 
hyönteisistä, niiden kehitysasteista ja elintavoista sekä niiden aiheuttamista 
tuhoista. Runsas ja onnistunut kuvitus valaisee tekstiä, erikoisesti mainittakoon 
kaarnakuoriaisia ja niiden syömäkuvioita esittävät lukuisat, erinomaiset kuvat. 
Sivuilla 81-92 seuraa edelleen luku, ,Hyönteisten liiallista levenemistä ehkäi
sevistä tekijöistä" ja siv. 92- 96 ,Metsäeläimistön kokoonpanoon ja tasapaino
tilan ylläpitämiseen vaikuttavista tekijöistä". Metsätuhohyönteisten viholliset 
kuvataan am~iokkaalla tavalla. Metsässä elävillä linnuilla on suuri osuus pikku
pahantekijöiden kurissapitämiseen. Tiaiset, hippiäiset, pähkinänakkelit, puu
kiipijät ja monet muut, tikoista puhumattakaan, syövät suuria määriä mitä eri
hiisimpia hyönteisiä ja toukkia, toimien siten metsän pieninä poliiseina. Metsä
lintujen suojelemista suositellaankin sangen tehokkaana keinona ankarampien 
hyönteistuhojen estämiseksi. Tuhohyönteisten viholliset hyönteisten joukossa, 
eritoten loispistiäiset, selostetaan kaikkea kiitosta ansaitsevalla tavalla. 

Metsätuhohyönteisten torjumisesta meidän maassamme ei vielä ole juuri . 
ollenkaan kokemuksia. Tekijä selostaa kuitenkin melko perusteellisesti ulko
mailla käytettyjä torjumiskeinoja (siv. 96-116). Tarkoituksenmukaiset metsän
hoitotoimenpiteet, n. s. biologiset torjumiskeinot y. m. ovat omansa vähentä
mään tuhohyönteisten joukkoesiintymisen mahdollisuuksia. Teknillisistä torju
mistoimenpiteistä puhuttaessa opastetaan m. m. pyyntikaarnan, pyyntipalikoiden, 
pyyntipuiden, pyyntiojien, Himarenkaiden y. m. valmistamiseen ja käyttämiseen, 
sekä selostetaan myös lyhyesti tavallisimmat tuhohyönteisten tappamisessa 
käytetyt kemialliset keinot, myrkkynesteet. 

Kirjasen lopussa on vielä järjestelmällinen luettelo kirjassa mainituista 
hyönteislajeista Jyhyine lahkoselityksineen, luettelo tärkeimmästä metsäentomo
logisesta kirjallisuudesta sekä vihdoin aakkosellinen nimihakemisto. 

Tekijä on kirjasessaan rikastuttanut suoma_laista tuhohyönteistiedettä lukui:
silla uusilla suomenkielisillä hyönteisnimillä. Kaikki kirjassa mainitut hyön
teiset ovat varustetut myös suomalaisilla nimillä. Useat nimet ovat vanhoja 
kansanomaisia, usein · hyvinkin kuvaavia, esim. sarvijaakko, hapsenkakkiainen, 
tukkimiehentäi, kuolemankello j. n. e. Suurin osa nimistä on kuitenkin tekijän 
itsensä sepittämiä ja niistä on koko joukko oikein onnistuneita, esim. puu
piirtäjä (Hylecoetus), kaunojalka (Calopus serraticörnis), mustakeiju (Melandrya), 
lahokuoriainen (Xylita), sinik.ärsäkäs (Magdalis violacea), monikirjaaja (Poly
graphus), kulokaarnakuoriainen (lps suturalis), kudospistiäinen (Lyda) y. m. 
Tekijän syyksi ei liene monessakaan tapauksessa luettava sitä, että suomen
kieliset nimitykset ovat tulleet usein melko pitkiksi, suomenkielihän on pitkistä 
sanoistaan kuuluisa. Pyrkimys lyhyempään sanontatapaan näyttää kuitenkin 
nykyisin olevan vallalla. Täytyneekin niinollen epäillä tuollaisten, esi-Iinne-
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Jäisiltä kuulostavien suomenkielisten nimitysten käyttöä, kuin esim. havupuun 
paloittelija, hapsenkakldainen (Rhagium inquisitor) pysty- (ja vaaka-) suoraan 
pesivä ytimennävertäjä (Blostophagus piniperda ja Bl. minor) j. n. e. Ehkä 
olisi ollut parasta jättäii näiden nimet toistaiseksi suomentamatta tai ehdottaa 
vain sulkujen sisässä niiiie väliaikaiset nimitykset. Lieneekö tarpeellista käyt
tää nimeä hevoskastanjaturilas (Melolontha hippocastani), eikö lyhyemmin 
vain ,kastanjaturilas''? Samoin käpykuoriatnen pro kävynkaivaja = kuoriainen, 
kuusenkäpykoisa pro kuusenkäpykoisaperhonen, tuomikoi pro tuomen kehrääjä
koi. Lehdenkalvajainen (Phyllodecta) ja kasvinkalvajainen (Phytodecta) liene
vät paremmat muodossa lehden-, kasvinkalvaja. Pitempi nimitys ,hedelrhä
puu-lumimittari" (Cheimatobia brumata) on kai pian häviävä lyhyemmän ja· 
tutumman ,h::tllaperhosen" tieltä. ,Pikikärsäkäs" (Pissodes) olisi kai mie
luummin ,pihkakärsäkäs". ,Imago" sanan vastineena ei tekijän käyttämä 
,täysimuotoinen hyönteinen'( ole suositeltava, kun kerran löytyy jo melko 
Jaajan käytännön saavuttanut, lyhyt ja selvä sana, ,aikuinen" (vrt. aikuistua 
pro tulla täysimuotoiseksi). 

Sangen tärkeä, miltei välttämätön olisi kirjassa ollut kasviHainen hakemista 
tai jonkunlainen kasvilajien mukaan järjestetty lyhyt tutkimuskaava tuhojen 
määräämiseksi. Vasta-alkaville, joille kirjanen etupäässä on aijottu, olisi täl
lainen luettelo varsin selventävä ja helpoittaisi kirjan käyttöä. Selventävien 
otsakkeiden käyttö tekstissä olisi saattanut kirjaan tutustumisen lukijalle pal
jon helpommaksi. 

Kirjan ulkoasu on sangen aistikas ja kokonaisuudessaan tekee kirja miel
lyttävän vaikutuksen. Hankkikoen jokainen niinhyvin hyönteistieteen harras
taja kuin käytännön alalla toimiva metsänhoitomieskin itselleen tämän tuiki 
tarpeellisen tietokirjan! 

}. L. 

--···--
Kokouksia. 

Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon vuosi
kokous pidettiin 16. II. 1924. Aluksi piti seuran puheenjohtaja prof J. l. 
L i r o seuraavan puheen: 

Arvoisat vanamolaiset! 
Olemme ·tänään kokoontuneet pitämään V:seuran säännönmukaista vuosi

kokousta. - Se aika, joka on kulunut siitä kun seuramme lopullisesti astui 
tieteellisten seurain joukkoon, on siksi lyhyt, ettei seuramme sen kestäessä ole 
voinut erikoisen mainittavaa aikaansaada. Neljä - - viisi vuotta ei seurain 
historiassa yleensä paljoa merkitse, sillä niin lyhyen ajan kuluessa ei kohtuu
della voida suuria saavutuksia tieteellisiltä seurailta odottaa eikä ainakaan 
sellaiselta seuralta, joka - niinkuin Vanamo - on alkanut vähävaraisena. 
Mutta luulisin, että aika on ollut tarpeeksi pitkä näyttämään, että se toiminta-
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suunta, jonka V. on omaksunut, on oikea. Jos tarkastamme asemaa tältä 
l.;a nnalta, niin tuntuu minusta, että voimme olla verraten tyytyväisiä siih en, 
mitä tähän asti ja erikoisesti viime toimintavuoden kuluessa on saavutettu. 

Tieteellisten seurain toiminnassa on 3 n. sanoakseni kriitillistä kohtaa. 
Ensiksi täytyy uiiden toiminnallaan saada aikaan jotal<in tieteellistä , joka jää 
jälkimaailmalle perinnöksi, ja toiseksi täytyy heidän tällä toiminnallaan saada 
omassa maassaan tunnustusta osakseen yksityisten, yhtymäin ja hallitu ste n 
puolelta, koska tällainen tunnustus ratkaisevasti vaikuttaa tulevien l::~hjoitu ste n 
ja/ valtio-avustusten suuruuteen, Jotka yleensä ovat tieteellisten seurain pää
a 3iallisia tulolähteitä. Ja kolmanneksi täytyy seuran saada muiden sivhtysmai
den tieteellisten seurojen tunnustuksen, joka tavallisesti tapahtuu siten, että 
semat keskenäiin vaihtavat julkaisuja. 

Mitä "nyt V:oon tulee, näyttää minusta, kuin olisi se toiminta-aikanaan ja 
e hkä eniten juuri viime kulun eena vuonna, saavuttanut hyvän a 1 u n kaikilla 
äsken mainitulla 3:1la alalla. Viime vuonnahan valmistui seuramm e Annales
sarjan 1 :nen osa ja toista osaa voitiin jonkunverran jatkaa, ja kaiken ohella 
\'oitiin edelleen kustantaa L Y:ää, joka sekin on nyttemmin luettava tieteellisen 
brjallisuuden joukkoon, koskapa siinä asiantuntijain lausuntuj en mukaan on 
paljon eläin- ja kasvikuntaamme koskevia tietoja, jotka ovat sen laatuiset, että, 
jos ne puuttuisivat, se puute olisi tuntuva. - Toi seksi on seuramme saanut 
osakseen yhä suurempaa kotimaista tunnustusta, joka m. m. näkyy siitäkin, 
että se valtuuskunta, joka on asetettu tekemään ehdotuksia siitä, miten tie
teellisille seuroille on jaettava valtionavustusta, ehdotti V:lle huomattavan 
suuren valtionavustuksen. Tästä summasta emme tietystikään saa muuta kuin 
pienemmän osan, koskapa jaettava kokonaissumma on pienempi kuin mitä oli 
odotettu. Mutta joka tapauksessa on ehdotusta pidettävä tunnustuksena seu
rallemme. 

Mitä sitten kolmanteen kohtaan, eli sivistysmaiden antamaan tunnnstuk
sren tulee, niin on tämä ·kysymys, jonka hyv~ksi täytyy tehdä propagandaa. 
Eiväthän nykyään kansat ja vaitiatkaan saa tunnusteita osakseen, pyytämättä 
sitä useampaan kertaan. Ja samoin on myöskin seuramme laita. Mutta tämän 
propagandan on seuran johtokunta toiminta-ajan kuluessa täydelleeJ:t järjestänyt 
ja tullaan erityisellä kirjelmällä (3:lla kielellä) kääntymään seurain puoleen 
pyynnöllä, että alkaisivat vaihtaa julkaisuja V:seuran kanssa. Enkä lainkaan 
epäile, että voimme tällaiseen vaihtoon laajaltikin ryhtyä, vaikkakin maamm e 
tunnettu köyhyys varmaan tulee herättämään yhdessä ja toisessa seurassa 
epäilyjä ja siten olemaan esteenä julkaisuvaihdon solmiamiselle. Mutta luulta
vaa sittenkin on, että V:seuran ensi vuosikokouksessa voidaan kertoa siitä, 
kuinka m~nta kymmentä eri seuraa on pyytänyt ja päässyt julkaisujen vaihtoon 
V:seuran kanssa. Ja enteenä tästä tunnustuksesta, joka lopullisesti tulee 
kruunaamaan Vanamoa tieteellisenä seurana, voin mainita, että viime vuoden 
lopussa saapui Liettuan yliopiston (Kaunas) fysismatemaattisen osaston pyyntö, 
että seuramme alkaisi vaihtaa julkaisuja sanotun osaston kanssa. 

Näemme siis, että seuramme on joka alalla mennyt vähän eteenpäin . 
1 ämä ei oikeuta meitä olemaan ylpeitä, mutta jotensakin t y y t y v ä isi ä 
voimme kaikissa tapauksissa olla, ja voimme samoin kutakuinkin tyytyväis inä 
katsoa tulevaisuuteen. Tämän · kaiken pitäisi antaa meille uutta intoa ja 
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voimaa uusiin ponnistuksiin, jotta saavuttaisimme yhä arvokkaampia tuloksia, 
joista olisi hyötyä sekä isänmaalle että seurallemme. 

Tässä mielessä ja toivoen, että näin tapahtuu, pyydän saada lausua arv. 
vanamolaiset, neidit ja herrat, täkäläiset ja maamme vanhasta sivistyskeskuk
sesta Turusta tulleet, tervetulleiksi vuosikokoukseen. 

Tervehdyspuheen jälkeen seurasi kalastusneuvos Viljo Jää s k e 1 ä i sen 
juhlaesitelmä Laatokan kaloista ja kalastuksesta. Laatokan omituiset syvyys
suhteet ja matalan, lämpimämpivetisen rantavyöhykkeen mitä erilaisin laajuus 
järven pohjois- ja eteläosissa ja siitä johtuva kalojen käyttämän eläinravinnon, 
varsinkin äyriäisravinnon, erilainen sijoittuminen ja runsaus aiheuttaa, että 
matalalla Venäjän puoleisella rannikolla rantakalasta (kuha, lahna, ahven, 
matalan veden siika y. m.) on huomattavasti runsaslukuisempi kuiu pohjoiso
sissa, missä tämä kalasta ja sen pyynti keskittyy saariston suojaisempiin osiin 
ja suurien syvyyksien keskeltä kohoaville ulkosaarten ympäristöille ja selänteille. 
Sen. sijaan syvä pohjoisosa on päätyyssijana lohikalastolle, joista tyypillisimpiä 
,suomalaisia'~ kaloja ovat nieriäinen ja syvän veden siika (n. s. valamka-siika), 
joista edellisen kutualue rajoittuu melkein valtiollisen rajan Suomen puoleiselle 
osalle, ulkosaarten reunustoille ja määrätyille osille mantereen rannikkoa, kun 
taasen valamka-siika on tyypillinen syvän veden kala, joka kutunsakin toimittaa 
50- 150 metrin syvyisellä pohjalla. 42 lajiin nousevasta kalastosta ovat ai
noastaan Etelä-laatokassa eläviä merivimpa, säkiä eli monni sekä eräät siika
muodot ja pääasiassa sampi. Tärkein kalastuksen esine on lohi, kaksi lajia, 
reliktinen meriloh.i (kiiltolohi) sekä järvilohi, joista edellinen on huomattavasti 
yleisempi ja taloudellisesti merkittävämpi. Elinehto lohen säilymiselle ja 
lisääntymiselle Laatokassakin on, että se pääsee esteittä nousemaan järveen 
laskevien jokien koskiin. Tämä mahdollisuus on kumminkin teollisuuden ke
hittyessä, poikkipadotuksen takia tullut vuosi vuodelta pienemmäksi, niin että 
nykyään lohen nousualue Suomen puolelta järveen laskevissa joissa on ainoas
taan puolet siitä, mitä aikaisemmin jokien ollessa luonnontilassa. Esitelmässä 
selostettiin tärkeimpien kalojen elintapoja ja pyyntiä sekä niitä toimenpiteitä, 
jotka olisi toteutettava tärkeimpien kalalajien pyynnin huononemisen estämi
seksi. Esitelmä valaistiin lukuisilla skioptikonkuvilla pyyntivälineistä, -paikoista 
ja -toiminnasta. 

Sen jälkeen kuin seuran virkailijat olivat lukeneet vuosikertomuksensa ja 
johtokunnalle, rahastonhoitajalle sekä L. Y:n taloudenhoitajalle oli myönnetty 
tilivapaus, ryhdyttiin vaaleihin. Valituiksi tulivat: puheenjohtajaksi prof. j. J. 
Li r o, varapuheenjohtajaksi maisteri Y. A. W e c k se II, sihteeriksi dosentti 
U. Saa 1 a s, rahastonhaitajaksi toht. V. Krohn, kirjastonhaitajaksi dosentti 
E. Ekman, johtokunnan muiksi jäseniksi maist. Yrjö Vuoren ta u s ja 
]. V ä 1 i kangas, eläintieteellisten kokoelmien hoitajaksi yliopp. J. Li s t o, 
kasvitieteellisten kokoelmien hoitajaksi maist. V. H ei k i n h ei m o, tilintar
kastajiksi kalastusneuvos E. H e II e v a a r a ja maist. M. K o t i 1 a i n e n sekä 
varatilintarkastajiksi toht. V. T o 1 v a ne n ja yliopp. J. Li s t o. 

Toht. V. Krohn ilmoitti painettavaksi: Piirteitä Säkkijärven ja sen ympä-
ristön kasvistosta v. 1913-23. · 

Kokousta seurar.neessa illanvietossa pitivät puheita m. m. dosentti E. 
Ekman, prof. J. 1. Li r oja W. M. Linnanniemi sekä maist. V. Peso 1 a. 
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Kertomus Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen 
Seuran Vanamon toiminnasta v. 1923 1). 

Kuten ennenkin on seura kuluneena toimintakautena pitänyt kokoukiensa, 
joiden lukumäärä on ollut 7, Yliopiston Maantieteellisellä laitoksella. Keski
mäarin on kokouksessa ollut saapuvilla 21,7 jäsentä. Kokouksissa ovat seu
raavat henkilöt pitäneet esitelmiä: toht. E. Fieandt, maist. E. Merikallio, maist. 
V. Hukkinen (2 esitelmää), yliopp. I. Hiden, maist. V. Vuorentaus (2 esitel
mää), prof. j. 1. Liro (2 esitelmää), maist. V. Korvenkontio, dosentti U. Saalas 
toht. V. Krohn ja dosentti G. Ekman. Kaikkiaan pidettiin siis 13 esitelmää 
nim. 10 eläin- ja 3 kasvitieteen alalta. ' Matkakertomuksia ovat seuralle jättä
neet maist. V. Räsänen, yliopp. 1. Hiden ja maist. A. A. Parvela. Pienempiä 
esityksiä ovat suorittaneet tai ottaneet osaa esiteimien johdosta syntyneisiin 
keskusteluihin herrat: V. Auer, T. J. Hintikka, V. Hukkinen, H. Järnefelt, N. 
Kanerva, K. E. Kivirikko, V. Korvenkontio, V. Krohn, V. Kujala, J. 1. Liro, 
E. Merikallio, A. J. Rainio, U. Saalas, M. Sauramo, K. Teräsvuori, V. Vuoren
taus ja 1. Välikangas. Yhteensä on näiden esitysten lukumäärä ollut 32, 
esiintyjien 17. Seuran kokouksissa sekä vuosikokousta seuranneessa illanvie
tossa ovat puheita pitäneet: prof. J. 1. Liro, maisterit V. Heikinheimo ja 1. 
Välikangas sekä toht. E. Fieandt. 

Vuoden kuluessa on seura toimeenpannut 2 retkeilyä. - 21. V. käytiin 
Tikkurilassa · Yliopiston Maanviljelystaloudellisella koelaitoksella, johon tutus
tuttiin maist. V. Hukkisen,· prof. j. I. Liron ja toht. E. F. Simolan johdolla, 
sekä Valtion Siementarkastuslaitokselle, jossa oppaana toimi toht. E. Kitunen. 
13- 14. X. tehtiin retkeily Turkuun. Osanottajia oli 22. Perillä tutustuttiin 
Suomålaiseen Yliopistoon ja sen luon~ontieteellisiin laitoksiin prof. W. M. 
Linnaniemen ja K. Linkolan, maist. K. J. Vallen sekä yliopp. 1. Hidenin 
johdolla. Yhdessä turkulaisten suomalaisten luonnontieteilijöiden kanssa toi
meenpantiin illanvietto· sekä retkeilyjä kaupungin ympäristöön. Puheita eri 
tilaisuuksissa pitivät prof. K. Linkola ja W. M. Linnaniemi, maist. J. A. Weck
sell sekä toht. U. Saalas. 

Seuran johtokunta on vuoden kuluessa kokoontunut 8 kertaa. 
Ilahduttavana merkkitapauksena seuran elämässä voidaan mainita, että 

Julkaisujen - Annalesten 1 osa on painosta ilmestynyt. Se on 320 sivun 
Iaajuinen ja sisältää 9 tutkimusta, joiden tekijöinä ovat: K. Linkola (3 kirj.), 
]. 1. Liro (2 ldrj.), Ed. A. Vainio (2 kirj.), H. Roivainen ja V. Auer. Kirjoi
tukset n:o 6-9 ovat kyseessä olevana toimikautena painetut, edelliset jo 
aikaisemmin. Annaies-sarjan II osasta on vuoden kuluessa eri painoksena 
ilmestynyt 2:nen n:o, joka sisältää U. Saalaan kirjoituksen. - Painettavaksi 
on ilmoitettu 4 tutkimusta. - ,Vanamon kirjojen" sarjassa on ilmestynyt 21 
no:na U. Saalaan ,Suomen metsien tärkeimmät tuhohyönteiset ja niiden tor
juminen". - ,luonnon Ystävä" on ilmestynyt 6-numeroisena, 156 sivun laa
juisena. Sen päätoimittaja on edelleen ollut toht. K. E. Kivirikko, talouden
hoitajana yliopp. A. J. Rainio. Tilaushinta on ollut 20 mk., tilaajamäärä 420. 

1) laajempi vuosikertomus säilytetään käsin kirjoitettuna VANAMO-seu
ran arkistossa. 
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Sitäpaitsi on jaettu 51 vapaakappaletta. Vuosikerran tuottama tappio oq ollut 
5,373:37. 

Seuran arkistoon ovat yliopp. H. Roivainen, opettaja 0. Kyyhkynen, yli
opp. A. J. Huuskonen, toht. M. Rapola ja yliopp. 0. H. Porkka jättäneet 
keräämiään suomalaisia kasvinnimiä. 

Vuoden kuluessa on seuran varoista myönnetty seuraavat tieteelliset apu
rahat: yliopp. 1 Hidenille 700: -, opettaja 0. Kyyhkyselle 400: - , leht. A. A. 
Parvelalle 300: - , yliopp. A. J. Rainiolie 500: - sekä yliopp. H. Roivaiselle 
500: - . Yhteensä siis myönnettiin 2,400 mk., kaikki kasvitieteellisiin tarkoi
tuksiin. 

Kasvitieteellisten kokoelmien hoitajan antaman kertomuksen mukaan ovat 
seuralle kasvilahjoituksia tehneet yliopp. A. J. Huuskonen, maist. P. Suhonen, 
yliopp. H. Roivainen ja yliopp. 1. Hiden. Eläintieteell isiä kol<Oelmia ei sitä
vastoin seuralle vuoden kuluessa lahjoitettu. - Kirjastonhoitajan antaman 
kertomuksen mukaan oli kirjasto lisääntynyt 16:lla niteellä. 

Seuran virkailijoina ovat toimikauden kuluessa olleet: puheenjoht. prof. J. 
1. Liro, varapuheenjoht. maist. J. A. Wecksell, siht. dos. U. Saalas, rahaston
hait. toht. V. Krohn, kirjastonhoit. dos. G. Ekman, johtokunnan muina jäse
ninä maisterit Y. Vuorentaus ja 1. Välikangas, eläintiet kokoelmien hoitajana 
yliopp. J. Listo, kasvitiet. kokoelmien hoitajana yliopp. H. Roivainen, tilin
tarkast. kalastusneuvos E. Hellevaara ja maist. M. Kotilainen, varatilintarkast. 
toht. V. Tolvanen ja yliopp. J. Listo. Suoma!. kirjallisuuden edistämisrahas
tossa ovat seuraa edustaneet dos. G. Ekman (vakinaisena) ja maist. J. A. 
Wecksell (varajäsenenä). 

Seuraan on vuoden kuluessa valittu 18 uu tta jäsentä nim.: yliopp. Toivo 
Rautavaara ja Martti Aukusti Siren (17. 111.), tohtorinna Anna-Liisa Saalas 
(21. IV.), yliopp. Lauri llmafi Paloheimo (21. V.), toht. E. F. Simola (20. X.), 
maist. Arvi Poijärvi, konservaattori R. Mäntynen sekä ylioppilaat Taimi Halla
maa, Riitta Mannermaa, Vilma Mannila, Erkki Mikkola, Maissi Mäkikärki, 
Tyyne Peltomaa, Kyllikki Salovaara, Helga Sajaniemi, Toivo Smolander, Olavi 
Streng ja Elina Suutarinen (17. XI.). Vuoden lopussa oli seuran jäsenmäärä 
227. 

Helsingissä, tammikuun 30 p. 1924. 
Uunio Saalas, 

sihteeri. 

Vanamo-seuran tulot ja menot v. 1923 sekä 
taloudellinen asema 31. XII. 1923. 

Tulot; 
Valtioapu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000: -
Jäsenmaksut .......... . ...... . ............... ·.·· · ············ 350:-
L. Y. vanhoja vuosik. . ...... . ..... : . . . . . . . . . . . . . . . . 655: 20 
L. Y. 1923 .................................. · · · · · · 9,345: 45 10,000: 65 
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Annales ....................... · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 300: -
4,905: --
3,924:63 
3,915: 16 

Osakkeitten arvon nousu ..................................... . 
Korkoja ja osinkoja ......................................... . 
Tulot menoja pienemmät ............................•......... 

35,395:44 

Menot: 
Sekalaisia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737: -
l. Y. velka edell. vuodelta.......................... 1,700:-
l. V. 19:l3 . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . .. . .. .. . . . . . .. . . .. .. 14,968:82 16,668:82 

Annales............................ .... .......... ........ .... 15,589: 62 
Stipendit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400: -

Varat: 
l(assa: 

Käteistä ......................................... . 
Säästökassatili ll ä .................. · · .. · · . · · · · · · · · · 

·M elan rahasto : 
Osakkeita ................ ··· ········ ····· ··· ······· 
Säästökassatilillä ..................... · · .. · ....... . 

Topelius-rahasto: 
Osakkeita ........................ ·.················ 
Säästökassatilillä ................... · · · · · · · · · · · · · · · 

Hirnin rahasto: 

35,395:44 

1,259:85 

4,560: 90 5,820: 75 

28,275:-

7,655:48 35,930: 48 

4,350: -

716: 66 5,066:66 

Säästökassatilillä ............................................. _ . __ 3_2..;..9:_4...:;.3 

47,147:32 

Pääoma: 
Varat rahassa ja osakkeissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,147: 32 

Helsingissä, helmikuun 13 p. 1924. 

--···--
Ilmoituksia. 

Väinö' l(rolzn, 
rahastonhoitaja. 

Kurjen muuttoreitlt. Kun allekirjoittanut kokoaa ainesta kur
jen muuttoa koskevaa monografiaa varten, olisin kiitollinen saades
sani asianharrastajilta vastaanottaa luotettavia tiedonantoja, mitkä 
kohdistuvat kurjen muuttoon, seuraavaan tapaan: 

Vuosi ja päivä sekä vuorokauden aika; paikka; yksilömäärä 
parvissa; suunta; korkealla tahi matalalla, metreissä arvioituna; 
tuulen voima ja suunta; muita havaintoja. 

Helsinki - Brändö, 10 p:vä maalisk. 1924. 
Ivar Hortling. 
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Tvärminnen eläintieteellinen asema. 
Ensi kesänä tarjotaan tutkijoille, luonnonhistorian opettajille ja ylioppi

laille tilaisuutta työskentelemään Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla. Jos 
riittävä määrä osanottajia ilmoittautuu, pidetään seuraavat opintokurssit: 

10- 28 p. kesäk. toht. R. Frey: Entomologiaa (eri hyönteisryhmien edus
tajia tutkitaan silmällä pitäen morfologiaa, muodonvaihtoa ja biologiaa). 

7- 26 p. heinäk. ylim. prof. Alex. Luther: Vesieläimistömme tärkeimmät 
tyypit. 

4- 23 p. elok. toht. Runar Collander: Kasvifysiologiaa. 
Täysihoitoa (pesua lukuunottamatta) tarjotaan eläint. asemalla 660:

Smk:sta kuukaudelta. Moottorivenematkoista on erikseen maksettava. Lakanat, 
pyyhin- ja tyynyliinat sekä peite on otettava mukaan, ell'ei allekirjoittaneen 
kanssa toisin ole sovittu. 

Lähempiä tietoja kursseista antavat niiden johtajat. Ilmoituksia (jotka 
pyydetään tekemään mahdollisimman pian) vastaanottaa 

Alex. Luther. Puh.l17 02. 
Tavataan eläint. laboratoriossa (Pohj. Rautatienk. 13) maanant., tiist. ja 

keskiv. klo 1/210- 1/212 p. Helsingissä, maalisk. 12 p:nä 1924. 

Toimitukselle lähetettyä kirjallisuutta. 
Aika k a u s kirjoja: finlands jakt och fisketidskrift 2: Nuori Voima 

5; Puutarha 3; Pyrkijä 3; Skrifter utgivna av Södra Sveriges Fiskeriföre
ningen 1- 2; Tapio 2; Virittäjä 1- 2. 

juuri ilmestynyt toinen painos paljon kysyttyä kirjasta: 

BEN}. STÅHLBERG 

LINTUSUOJELUS. 
Toinen painos eroaa vaan vähäsen loppuunmyydystä ensi

mäisestä. Kirjanen antaa oivallisia neuvoja . m. m. 
lintujen pesäpönttöjen rakentamisessa ja sopii 

kaikille luonnon ystäville, erikoisesti 
_oppi- ja kansakoululaisille, se

minaarilaisille, maatalous-
koulula,isille y.m. 

Hinta lähetyskuluineen 2 mk. kpl. 
Yhteiset tilaukset pyydetään lähettämään osoitteella: 

KUOPION LUONNON YSTÄVÄIN YHDISTYS 
KUOPIO. 

E. Valtamon Kirjap aino, Oulunky l-ä 1924 



LUONNON YSTÄVÄ 
ELÄIN- JA KASVITIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 
N:o 4 28:s VUOSIKERTA 1924 

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

ILMESTYY kuutena vihkona, joista neljä jaetaan kevät lukukaudella, l<al<si syyslukukaudella. 
Tilaukset ovat osoitettavat toimitu ssihteer ill e, ylioppilas A. J. RAINJO'IIe, Oulunkylä. Vuosi
kerran tilaushinta on 20 mk. Toimituksen osoite: HELSINKI, Nervanderinkatu 11. Puh. 42 412. 

Eug. Warming 
. 1841 - 1924. 

Uudemman ajan ulkomaalaisista kasvitutkijoista Iie maassamm·e 
vain harva niin tunnettu kuin tanskalainen Warming. Hänen 
erinomaiset oppikirjansa, Den almindelige Botanik ja Den syste
matiske Botanik, jotka myös esiintyvät saksankielisessä asussa, 
ovat kurssikirjoina yliopistossamme. Societas pro fauna et flora 
fennican ulkomaalaiseksi jäseneksi valittiin hänet jo 1888; seuran 
s~tavuotisjuhlassa 1921 kutsuttijn hänet kunniajäseneksi. Hän 
oli Suomen Tiede-Seuran kunniajäsen vuodesta 1902 lähtien. 
Senpä vuoksi mainittakoon tässä pari piirrett~ hänen elämästään 
ja toiminnastaan. 
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Johannes Eugenius Btilow Warming syntyi 3. XI. 1941 
Manö'llä, pienellä vallan Schleswigin rajalla sijaitsevalla saarella 
Tanskan · länsirannikolla. Tuli ylioppilaaksi läheisessä Ribe'ssä 
1859. Helmikuusta 1863-- lokakuuhun 1866 retkeili Brasi liassa 
ahkerasti kasvistaen etupäässä asustaen maalaisensa kuuluisan 
eläintutkijan P. V . . Lund'in luona Lagoa Santa, Minas Geraes. 
Kotiin palattuaan kandidaatti 1868, tohtori 1871. Harjoitti opintoja 
syyslukukauden 1868 Mi.inchen'issä (prof. Nägeli ja Radlkofer) ja 
kevätkauden 1871 Bonn'issa (prof. Hanstein). Määrättiin johta
maan anatomisia harjoituksia sekä luennoimaan Köpenhaminan 
yliopistossa 1873- 75. Dosentti Polyteknisessä Oppilaitoksessa 
187 4. F armaseutien kasvitieteen ja kasvianatomian dosentti ylio
pistossa 1875. Kutsuttiin Tukholman Korkeakoulun kasvitieteen 
professoriksi 1882, toimien myös jonkun aikaa korkeakoulun 
rehtorina. Palautui takaisin Köpenhaminaan, jossa hän sitten 
1886 lähtien toimi kasvitieteen professorina ja kasvitieteellisen 
puutarhan esimiehenä kunnes 70 vuotiaana otti virkaeron. · 1884 
teki hän kasvitieteellisen tutkimusmatkan Grönlantiin, 1891 - 92 
Länsi-Intiaan ja Venezulaan. Kuoli Köpenhaminassa 2. IV. 1924. 

'Lukuunottamatta varsinaista kasvifysiologiaa ja -paleontologiaa 
on Warming työskennellyt kaikilla kasvitieteen aloilla ja aina me
nestyksellä. Pitkäaikainen oleskelu Brasiliassa ja siellä kokoamansa 
huomattavat fanerogamikokoelmansa herättivät hänessä jo nuorena 
mielenkiinnon systematisiin kysymyksiin. Hän julkaisi laajan sar
jan ,Symbolae ad ·floram Brasiliae centralis cognoscendam", jossa 
käsiteltiin heimo toisensa jälkeen ja määriteltiin lukuisasti tieteelle 
uusia lajeja. Suurimman osan työtä tekivät tosin hänen apulai
sensa, eri maitten erikoistuntijat, mutta itsekin hän käsitteli useaa 
heimoa. Erikoista huomiota omisti hän varsinkin heimolle Podos
temonaceae, jonk? edustajat asustavat kuumien maitten vuori
puroissa esiintyen tavattoman kasvupaikkansa vaikutuksesta mitä 
eriskummallisimman muotoisina. Engler-Prantl'in teoksessa ,Na
ti.irliche Pflanzenfamilien" käsittelee hän tätä heimoa. Mutta syste
matiikka ei konsanaan muodostunut hänelle pääasiaksi. Hänen 
tohtoriväitöksensä koski Euphorbia'n kukintoa ja monet vuodet 
harrasti hän etupäässä morfologisia kysymyksiä; just'in Botanische 
jahresbericht'issä selosti hän kasvullisten elinten morfologiaå. 
Hänen tutkimuksensa compositien kukista ja fanerogamien haa
rautumissuhteista ovat 1880-luvulta; viimemainitusta teoksesta sai 
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hän Videnskabernes Selskab'in kultamitalin. Sitten suuntasi hän 
mielenkiintonsa kukan sukupuolielimiin, tutki heteen ponnen ja 
cycadae' ojen siemenaiheen kehitystä. Tosin ei hän tällöin sanonut 
tieteen viimeistä · sanaa, mutta silti se kuuluu siihen perustaan, 
jolle tutkimus on edelleen rakentanut ja joka nykyisin esiintyy 
,yhteisominaisuutena" yleisessä tietoisuudessa. Näistä tutkimuk
muksista johtui hän sitten organologisiin havaintoihin. 1884 
julkaisi hän teoksensa ,Om Skudbygning, Overvintring och 
Foryngelse" saavuttaen täten alan, joka sittemmin muodostui 
hänen tutkimustensa keskeisimmäksi: kasvin rakenteen ja kasvu
paikan ympäristön keskinäisen suhteellisuuden. ~ Eri tilaisuuksissa 
- vieläpä viimeisenä elinvuotenaankin -- on hän koettanut järjes
telmällistyttää kasvimailman elinmuotoja ,lifsformer" ja saavuttaa 
ymmärtämystä näitten ja kasvien muodostamien luontaisten yh
dyskuntien keskinäiseen suhteeseen. 1895 julkaisi hän tutki
muksensa ,Piantesamfund. Grundtrack af den Okologiske plan
tegeografi". Tällöin mainittiin ensikerran käsite ,ekologinen kas
vimaantiede", joka kuluneen kolmen vuosikymmenen aikana on 
muodostanut suuremmoisesti kehittyneen kasvitieteen haaran. 
jälkimailmalle on Warming sen perustaja, joskaan ei ilman 
edeltäjiä. 

Lukuisat tieteelliset kunnianosoitukset tulivat hänen osalleen. 
Niiden joukossa ilahutti häntä ehkä eninten se, että hänelle 80-
vuotispäivänä omistettiin kaksi kaunista jättiläiskuvastoa valoku
vineen melkein kaikista mailman kasvitutkijoista tai ainakin kaikista 
erikoisaloillaan tai omissa maissaan johtavista henkilöistä. 

--- ··--
Biisamimyyrä. 

j. L. LIRO. 

Fr. Elfving. 

Biisamimyyrän [Fiber zibethicus (L.) Cuv.] alkuperäinen koti
maa on Pohjois-Amerikka, jossa se esiintyy Meksikon rajalta 
alkaen niin kauaksi pohjoiseen kuin yleensä puukasvillisuutta on 
ja paikoitellen vi~läkin pohjoisempana aina 69° leveyspiiriin saak1<a. 
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Kuten niin monet muutkin imettäväiset, joiden levenemisalue 
käsittää luonnonsuhteiltaan toisistaan jyrkemmin poikkeavia seu
tuja, on biisamimyyräkin aikojen kuluessa jakautunut useampiin 
rotuihin, joita eläintieteilijät pitävät joko alalajeina tai muunnoksina. 

Biisamimyyrä kuuluu heimoon Arvicolidae ja muistuttaa sekä 
elintavoiltaan että ruumiin rakenteeltaan hyvin paljon suurempaa 
oja m yyr ää (Paludicola amphibius). Täyskasvuinen biisamimyyrä 
(kuva 1) on pari kolme kertaa suurempi tavallista rottaa ja painaa 
noin 1,s - 4,s kg. Sen tuntee helposti kaikista meikäläisistä jyrsi-

Kuva 1. Biisamimyyrä (Fiber zibethicus). 

jäistä hähnästä, joka on 20- 24 cm pitkä ja syrji l t ä ä n J i t i s
t y nyt, musta, suomuinen ja harvakarvain en. Takaraajojen var
paiden välissä on heikosti kehittyneet räpylät ja niiden syrjissä 
on kankeita uintikarvoja (kuva 2). Pää pullottavine poskineen 
loppuu tylppään kuonoon. Korvat ovat lyhyet, melkein turkin 
peitossa ja suljettavia. Eläin on kuonosta hännän tyveen 30- 36 
cm pitkä. 

Väriltään biisamimyyrä vaihtelee paljon eri rotujen mukaan. 
Pääväri on selkäpuolelta tumman ruskea, vatsapuoli on aina vaa
leampi ja tavallisimmin harmahtava. Kaikellaisia värimuunnoksia 
melkein mustista tai hopean sinisistä ruskean punaisiin, keltaisin ja 
valkoisiin on olemassa. 
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Biisamimyyrän turkin pohjavilla on siksi tiheätä, että eläimen 
iho, käytännöllisesti katsoen, ei koskaan pääse kastumaan. ja 
tästä onkin seurauksena, että biisamimyyrä vaaratta voi viettää 
suuren osan ajastaan vedessä, jossa se talvellakin ahkerasti puli
koi jään alla. 

Sekä tieteellisen että kansanomaiset nimensä 1) on eläin 
saanut voimakkaasta myski- eli zibettituoksustaan, jonka aiheuttaa 
museon-niminen aine, joka eroittuu erityisestä myskirauhasesta. 

Biisamimyyrä on pääasiallisesti kasvinsyöjä, joka käyttää hy
väkseen melkeinpä kaikenlaisia vesikasveja, mikäli nämät eivät 
ole erityisen happamia tai katkeria. Erittäinkin Sagittarian, 
Nymphaean ja Nupharin vedenalaisia osia se pitää arvossa ja 
hävittää sen takia sanotut kasvit nopeasti vesistöistä. Muitten 
varsinaisten vesikasvien (Scirpus, Plzragmites) ohella se syö kai
kenkaltaista rantaheinää ljuncus, Agrostis), mutta vielä enemmän 
se pitää timoteesta ja apilaasta. Kesäisin ja syksyisin se 
mielellään herkuttelee oras pelloissa ja kesällä herne- ja v i k k eri
maassa. Erittäin perso se on kyökkipuutarhan kaikille tuotteille 
ja sen varsinaisena himoruokana ovat k a a 1 i t, 1 a n t u t, 1 a u k a t, 
m o i 1 i a i se t, p aste r n akat, se II eri a, p u n a j u u rikkaat ja 
pavut. 

Biisamimyyrällä on, kuten sen sukulaisilla ojamyyrillä, tapana 
kerätä eväitä pesäänsä. Baijerissa on sen varastoista tavattu 6 
litraa vehnää ja ruista ja noin 15 kg perunoita. Mutta 
lisäksi sen pesistä tapaa s i m p u k a n kuoria, k a 1 a n jätteitä ja 
vesilinnun raatoja. Niinpä eräästä pesästä Baijerissa tavattiin 4 
sorsaa ja P.-Amerikassa eräästä 9. Biisamimyyrä on näin ollen 
samalla lihansyöjä, joka nopeasti lopettaa s i m p u k a t ja äyriä i
s et (kravut) vesistöisiä ja suuresti häiritsee ja vahingoittaa kala
kantaa. Völlisillä ryöstöretkillään se tunkeutuu rakennuksiinkin 
ja sieppaa k a i1 a n tai h a n he n poikasen tai emakon vierestä 
p o r saan. Vesien varsilla olevissa metsis sä ja vainioilla se hä
vittää linnunpesiä syöden suuhunsa munat ja poikaset ja met
sästää p e 1 t o pyitä, f a s a ne ja ja .iän i k se n poikasia y. m. Oman 
sukunsa haavoittuneita yksilöitä se niin ikään aito kannibalina 
syö suuhun sa. 

Biisamimyyrällä on erinomainen kyky sopeutua ympäristöön sä. 

1) Muskrat (engl.); Mnsquash (intianien käyttämä). 



82 Biisamimpprä. 

Eläen alavilla suoseuduilla ja järvenrannoilla e läi~et valmistavat 
itselleen talveksi suuria ta 1 v i m ajo ja, jotka si jaitsevat jollakin 
matalikolla ja kohoavat tavalla 2/3-1 m veden pinnan yläpuolelle 1 ). 

Majojen rakennusaineena käytetään kaikenlaisten vesikasvien var
sia, lehtiä ja juuria ja sitä pohjamutaa, joka viimemainittujen kas
vinosien keralla seuraa. Talvimajassa olevasta pesäkammiosta 
johtaa käytävä majan alla olevaan matalikkoon ja tämän maa
kerroksissa edelleen jonkun matkaa eteenpäin. Käytävän veden 

Kuva 2. Biisamimyyrän häntä ja takakäpälä ylä- ja a lapuolelta katsottuna. 

alainen suuaukko on siksi syvällä, että se talvisaikana on jään 
alapuolella. Uiskentelemalla ahkerasti alas ja ylös käytävässään 
estävät eläimet veden avannossaan jäätymästä pakkasaikoina. 

Kesällä valmistavat naaraat suoseudui lla itselleen johonkin 
kuivempaan paikkaan usein 1/2 m kokoisia heinäpesiä poi
kasten syntymäpaikoiksi. 

Kun biisamimyyrä elää sellaisell'! paikkakunnalla, ·jossa se on 

1) Maisteri V. Kor ve nk o ntio, joka lähin.nä seuraa biisamimyyrien 
viihtymis tä Suomessa, tul ee Luonnon Ystävässä julkaisemaan kertomuksen 
e läinten esi intymisestä Kronobyssä. Hänen kirjoitukseensa liittyy kuvia bii
sam imyyrän pesistä. 
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tilaisuudessa kaivamaan maata, muuttaa se pesimistapansa perin
pohjin. Se ei enää valmista äsken mainituita talvimajojaan eikä 
heinäpesiään vaan kaivaa itselleen pesän maahan. Kai
vuutyö alotetaan aina veden alla, josta käytävä johtaa vinosti 
ylös rantatörmään ja loppuu noin 1/2 m laajuiseen pesäonteloon. 
Tällaisessa pesässä voi naaras mahdollisimman suuressa turvassa 
synnyttää ja huolehtia poikasistaan. Myöhemmin oleskelee perhe
kunta samanlaisessa maaontelossa, josta johtaa veteen usein 2 
käytävää ja sitäpaitse vielä vesirajan suunnassa pari 15- 20 m 
pitusta käytävää, jotka avautuvat rannassa tavalli sest i puitten 
juurien tai turpeiden väliin kätketyllä suuaukolla. Kun myyrä on 
erinomaisen taitava kaivaja, joka muutamassa tunnissa valmistaa 
pesänsä käytävineen, ei se paljon perusta valmistamastaan luo
lasta, vaan jättää sen ja koko paikkakunnan, jos se huomaa 
tulleensa ahdistetuksi. Ja kun eläimen lisäksi on melkein kaikkialla 
helppo hankkia itselleen ravintoa, kulkee se, kuten tavalli5et rotat, 
mielellään paikasta toiseen. 

Pesänsä läheisyydessä valmistaa biisamimyyrä itselleen sekä 
veden pohjassa että maalla pitkiä ku lkuteitä nakertamalla poikki 
kaikki sen liikkumista haittaavat kasvit ja heinät. Täten sillä on 
vaaran uhatessa helppo syöksyä pakoon luolaansa ja mukava 
pääsy ruokapaikkoihinsa. 

Biisamimyyrän sikiäväisyys on erittäin suuri. Naaras tekee 
3- 5 kertaa vuodessa 3- 13 poikasta ja kevätpoikaset voivat jo 
syksyllä jatkaa sukuaan. Seurauksena tällaisesta sikiäväisyydestä 
on, että eläinten luku vuosittain lisääntyy 4- 5:kertaiseksi. Ja 
täsmälleen täten kävi tämän vuosisadan alussa Böhmissä, jonne 
ruhtinas Co 11 o redo-Man s f e 1 d vuonna 1906 tuotti Kanadasta 
20 biisamimyyrää. Eleimet lisääntyivät uudessa kotimaassaan niin, 
että vuonna 1916 arvioittiin niiden luku vähintäin 100 miljoonaksi. 

Amerikan Yhdysvalloissa ja Kanadassa pidetään biisamimyyrää 
hyödy II i sen ä eläimenä, jonka pyydystäminen on useimpien 
valtioiden metsästyslaeissa tarkalleen määrätty sekä pyyntiaikaan 
että -tapaan nähden. Eläimen rauhoittamina ei johdu vain siitä, 
että sen liha on syötävää, vaan ennen kaikkea siitä, että sen 
turkki on verraten kallisarvoinen ja sammoisenaan tärkeä 
raaka-aine sikäläiselle turkisteollisuudelle ja tuottava vientitavara. 
Amerikassa vuosittain pyydystettyjen biisamimyyrien luku oli 
vähää ennen suursotaa noin 10- 12 miljoonaa. 
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Biisamimyyrän nahan arvo johtuu siitä, että sen turkki on 
miellyttävän sileä, tiheä ja ,verrattain kestävä. Huolellisesti val
mistettuna ja värjättynä siitä saadaan mitä erehdyttävimpiä imi
tatioita, joita äkkinäisen on vaikea eroittaa oikeasta majavan-, so
pulin-, saukon-, vesikon- ja hylkeennahoista. Nykyisen muoti
suunnan vallitessa on biisamimyyrän nahalla senvuoksi taattu 
menekki, sitä kun laajalti käytetään päähineen-, puuhkan- ja kau
luksenvalmistukseen ja monella tavalla vaatteiden koristukseen. 

Kun biisamimyyrä tuotiin Böhmiin, oli tarkoituksena saada 
siitä hyödyllinen turkiseläin. ja samassa tarkoituksessa tuotti 
herra A. W. A n d t b a c k marraskuussa 1922 Böhmistä 8 biisami
myyrää Suomeen. ja samassa mielessä tuotti hänen perusta
mansa ,Bisam" yhtiö myöhemmin muutamia pareja biisamimyyriä 
lisää, jotka, niinkuin aikaisemmin tuodut, laskettiin vapauteen 
Kronobyssä noin 30:n hehtaarin laåjuiselle reheväkasvulliselle 
Iamparealueelle. Eläimet ovat vihtyneet mainiosti uudessa koti
maassaan ja niiden luku lienee nyt noin 200-300. Myyrä li
sääntyy siis meillä jotensakin samalla vauhdilla kuin Böhmissä, 
ja kun li säksi maanviljelijä A. H a m a r i on (erään sanomalehti
uutisen mukaan) tuonut Saksasta 3 paria biisamimyyrää Ylivies
kan Raudaskylään ja metsänh. A. B r o b e r g muutamia paria Luo
pioisiin, niin on Suomessa kymmenen vuoden kuluttua toden
näköisesti noin 1/2 miljaardia biisamimyyriä. Ja silloin saamme 
täällä varmastikin tehdä samanlaisia surullisia kokemuksia kuin 
on tehty Tsekkoslovakiassa, Baijerissa ja Sachsenissa, joissa 
maissa biisamimyyrä on tullut perin vaaralliseksi vahinkoeläimeksi, 
joka muun muassa on hävittänyt kokonaisia lammikkojärjestelmiä 
tuhoamalla lyhyessä ajassa 200-300 vuoden vanhoja patolaitteita. 

Suomi voisi ehkä tyyt}eydellä menettää krapukantansa ja 
tulla toimeen yhä pienenevällä kalansaaliilla ja antaa biisami
myyrän varasteJJa perunoita ja ehkä laajoilla aloilla turmella kai
kenkaltaisia viljelmiä vain sen vuoksi, että saamme· siitä miellyt
täviä turkiksia. Mutta millä korvataan kaikki se vahinko, jonka 
eläin tulee tuottamaan kaivamalla piloille järvien ja jokien törmäitä, 
hävittämällä patolaitteita ja maantietä erittäinkin siltojen kohdalla? 
ja millä voimalla ja varoilla me voimme estää biisamimyyrää hä
vittämästä ratavallejamme? Varmasti ei millään. 

Kun ajattelee meikäläisiä niinsanottuja ,erämaan ratoja", niin 
täytyy . myöntää, että ne todellakin tulevat olemaan biisamimyy-
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rälle erityisen oivallisia pesimispaikkoja. Ja varsinkin suoseutu
jen poikki kulkevat ratavallit ovat useinkin ainoat paikat, joissa 
myyrä voi intohimoista kaivuutyötään suorittaa. Että se näin
ollen tulee olemaan uhkana rautatieliikenteelle, voidaan pitää it
sestään selvänä asiana, ja että se silloin tällöin tulee pysäyttä
mään junaliikenteen, niinkuin se viime kesänä teki eräällä rata
osalla Baijerissa, on niinikään varma asia. 

Lisäksi tulee vielä, että biisamimyyrästä on uhkaa karjatalou
dellekin. Ainakin on Keski-Euroopassa huomattu, että biisami
myyrä tekee Iaiduntamisen paikoitellen melkein mahdottomaksi, 
€läimet kun usein taittavat raajansa, kun maa heid~n allaan pet
tää biisamimyyrän pesäontelojen ja käytävien päältä. 

Se hyöty, joka nykyjään kangastaa biisamimyyrän holhoo
jien mielessä, on mailmantaloudellisesti katsottuna varmastikin 
laskettu pettäville perusteille. Tosiasia on ainakin ensiksi se, 
·että emme koskaan voi ajatella Amerikkaa suomalaisten myy
rännahkojen markkinapaikkana, koska Amerikalla on enemmän 
biisamimyyriä kuin se itse tarvitse. Toiseksi tulevat Keski-Eu
roopan markkinat olemaan meiltä ainaiseksi suljettuina, koska 
Keski-Euroopalla kymmenen vuoden kuluttua on enemmän bii
samimyyriä, kuin mitä se konsanaan turkistarpeitaan varten voi 
hyväksensä käyttää. Sitäpaitsi emme koskaan kykene kilpaile
maan Keski-Euroopan kanssa nahkojen lopullisessa valmistu.k
·sessa, kos.ka Keski-Eurooppa, joka pari vuosisataa on kauppaan 
valmistanut melkeinpä kaikki biisamimyyrän nahat, on tarvitta
vassa taidossa meistä liiaksi edellä. Näin ollen saamme Keski
Euroopan kanssa kilpailla Venäjän markoista siksi, kunnes bii
·samimyyrä viimeistään muutaman kymmenen vuoden kuluttua 
·On valloittanut Karjalan ja Pohjois-Venäjän. Ja silloin ovat Ve
näjänkin markkinat ikipäiviksi sekä meiltä että muilta menneet ja 
Suomella on omia tarpeitaan varten yllinkyllin biisami· 
myyrän nahkoja ja kansalla enemmän kuin tarpeeksi työtä myy
.rän tappamisessa. 

Aina siitä saakka, kun tietooni tuli, että kuuluisaksi tullut 
biisarnimyyrä oli tuotu Suomeen, olen koettanut myyräkysymys
tämme tarkastaa niin puolelta kuin toiselta, pääsemättä kuiten
kaan muuhun lopputulokseen kuin siihen, että eläimen maahan
tuonti oli kaksiteräinen miekka, jonka iskujen syvyyttä ja laajuuttå 
emme ennakolta voi arvostella. Kun Suomen maasto, asiain-
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tuntijain mielipiteen mukaan, tulee olemaan biisamimyyrälle to
dellinen eldoraado, niin lienee selvää, että se meillä tulee lisään
tymään korkeimman sikiäväisyysprosenttinsa mukaan. jos sil
loin osoittautuu, mikä muuten on varsin luultavaa, että sillä ei 
meillä ole tarpeeksi luontaisia vihollisia, niin voi se he 1 posti 
Suomessa t u II a t o d e II i seksi maanvaiva k s i, siitä huo· 
limatta, että sillä meillä on erinomaisen laajoja ja oivallisia asuin
paikkoja, jotka ovat kokonaan tai ainakin melkein kokonaan kel
paamattomia nykyisiin kulttuuritarkoituksiin. 

Että biisamimyyrä ei Pohjois-Amerikassa pääse lisääntymään 
niin, että siitä olisi suoranainen kulttuuriuhka, johtuu lähinnä 
siitä, että se s i e II ä on ·geologisten aikojen kuluessa jo suo
ri t ta n u t oman laj itaistelunsa ja päässyt sikäläisen faunan kanssa 
lopulliseen biologiseen tasapainoon. Mutta mitä kaikkea se 
.Keski- ja Pohjois-Euroopassa voi luorinon puolesta erinomaisil la 
Iaji-avuilla varustettuna uutena biologisena tekijänä aiheuttaa, sen 
näyttää vasta kaukainen tuleva aika. 

M u t t a S u o m e n k a n s a II e o n t ä r k e ä t ä, e t t ä s e h y
vissä ajoissa oppii panemaan arvoa myöskin biisami
m y y r ä n 1 i h a II e ja a 1 k aa käyttää s itä r a v i n no k s i. Tällai
sessa tapauksessa olisi ainakin vähemmän todennäköistä, että 
eläin pääsisi meillä lisääntymään ylivoimaiseksi. 

--···--
Uusia saavutuksia determinatio

kysymyksen alalla. 

GUNNAR EKMAN. 

Siitä lähtien kun S p e m a n n v. 1918 julkaisi suuren, kään
teen tekevän kokeellisen tutkimuksensa vesil iskon aikaisemmista 

. kehitysvaiheista ja siihen liittyvistä determinatiota koskevista teo
rioista, on tältä alalta vuosittain, etupäässä hänen omasta ja op
pilaittensa toimesta ilmestynyt huomattavia uutuuksia. Äskettäin 
on taaskin painosta tullut teos, joka valaisee aivan uusia puolia 
asiasta. Siitä seuraavassa lyhyt selostus. 
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Kuten tunnet,tua tapahtuu gastrulan, malja-asteen kehitys 
sammakkoeläimillä siten, että pallonmuotoisen blastulan pinnalle 
syntyy puolikuun muotoinen syvennys, alkusuun ensi-aihe, jota 
n. s. ylähuuli rajoittaa, kuva 1 A ja D. Kohtisuoraan tätä vas
taan kulkee tulevan yksilön pituusakseli, joten siis tämän huulen 

Kuva 1. Kaava sammakon malja-asteen ja selkäpuolen kehityksestä. A ja 
D, gas trulatio alkaa; paJlo-as te takaa katsottuna ( A) ja sivulta pitldttäisleik
kauksessa (D). Nuoli A:ssa osoittaa ruumiin tulevaa pituussuuntaa, pi enet 
viivoitetut alat ovat ne kappaleet, jotka myöhemmin mainituissa kokeisså 
siirrettiin paikaltaan. B ja E, alkusuu on muuttunut ympyräiseksi, alkusuoli 
esiintyy selvästi. C ja F, alkusuu on aivan pieni; viivoitetut ympyrät C:ssä 
osoittavat alkusuun eri supistltinisasteita; tummaksi pilkutettu ala on selkä
ydinlevy. 0 ja H, selkäytimen, selkäjänteen ja allmsegmentti en kehitys poikki-

leikkauksessa. 

merkitys, muoto-opillisesti katsoen, on kehitykselle aivan perus
tavaa laatua. Sen reunojen yhä levitessä alaspäin muuttuu alku
suu vähitellen kehänmuotoiseksi, joskin varsinainen aukko alku
suoleen, suuren perätolpan vuoksi esiintyy vain yläpuolella ole-
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vana kapeana rakona, kuva 1 8 ja E. Lopulta supistuu alkusuu 
aivan pieneksi, muodostaen suolen hylkyaukon, kuva 1 C ja F. 
Tässä tapahtumassa on alkusuun huulen ensin ilmestynyt yläosa 
päätekijänä, koska juuri se kasvaa nopeimmin, siirtyen pisimmän 
matkan, kuva 1 C. Suurin osa sitä alaa, joka näin syntyy kas
vavan ylähuulen reunan taakse, muuttuu selkäyd inlevyksi, siis 
keskushermoston aiheeksi, kuva 1 C ja F. Tämä levy kääntyy 
vähitellen uurteeksi, kuva 1 G, ja sen reunojen liittyessä pitkin 
pituuttaan yhteen, muodostuu putkimainen keskushermosto, joka 
kuroutuu irti ulkokerroksesta ja painuu syvemmälle. Tämän ala
puolelle kehittyy sisäkerroksesta selkäjänne, ja keskikerroksesta 

Kuva 2. Triton taeniatus-alkio, jolla · on 
kaksi selkäydinuurretta; vasemmalla näkyy 
säännöllinen, oikealla ylimääräinen , alku
peräisellä vatsapuolella sijaitseva. Vaalea 
juova osoittaa Tr. cristatukselta lainattua 

kappaletta. (S p e e m a n n 1 924.) 

taas pitkin vartaloa sen mo
lemmin puolin alkusegmen
tit. Näin on alkion selkä
puolen rakenne suurin piir
tein katsoen valmis. 

jo muutamia vuosia on 
ollut tunnettua, että vesilis
kolla alkusuun ylähuulen 
paikka on määrätty jo itse 
munasolussa, ja että se ym
päristöönsä verrattuna toi
mii aktiivisemmin, johtaen 
gastrulatioprosessia (vertaa 
L. V. 1922, N:o 4). Niin 
esim. voidaan, asettamalla 
nelisoluasteen solut toisiin-
sa nähden uuteen jär jestyk

seen, saada puolikuunmuotoisen ylähuulenaiheen halaistuksi 
kahtia ja sen puoliskot sijoitetuiksi erilleen toisistaan. Molem
mat puoliskot toimivat nyt kuten kokonainen huuli, muodostaen 
eteensä täydellisen selkäydin-levyn ja sen ohella myös kokonai
sen selkäpuolen. Ne ovat si is ympäristöönsä nähden määrääviä 
osia, ja aikaansaavat siten yksi lön, jolla on kaksi selkäpuolta. 
Näissä tapauksissa on ylähuulen aihe, vaikkakin se on halaistu, 
kuitenkin vielä alkuperäisessä ympäristössään, joten saattaisi olet
taa, että tämäkin jollain tavalla myötävaikuttaisi kehitykseen 

Nyt on S p e m a n n järjestänyt viimeiset kokeensa niin, että 
ylähuuli irroitettuna, siirrettiin tykkänään outoon paikkaan. Käy-
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tettiin kahta alkiota, toinen Triton tc:eniatus ja toinen Triton eri
status, joilla ylähuuli juuri oli ilmestynyt. jälkimäisestä leikattiin 
huulen edestä (kuva ·1 A) pieni, verrattain syvälle ulottuva iho
kappale ja siirrettiin edellisen vatsapuolelle (kuva 1 D) poistetun 
vastaavan kokoisen osan tilalle. Näin muutettu kappale kasvoi 
hyvin kiinni uuteen ympäristöönsä ja jatkoi siellä kehitystään. 
Käytännön kannalta on erinomaisen tärkeätä, että tämä siirretty 
kappale on otettu aivan toisesta lajista, koska se silloin värinsä 
ja solurakenteensa puolesta kauan aikaa on varmasti erotettavissa 
ympäristöstään. 

S p e m a n n'in mukaan selostan seuraavassa pari tällaista 
operatiota. 

Kuva 3. Poikkileikkaus edellisessä kuvassa esi ·etystä alkiosta n. kolme päivää 
myöhemmin. pr. Med. alkuperäinen se)käydin, sec. Med. ylimääräinen selkä
ydin, sec. Mes. crist. Triton cdstatukselta lainattua kappaletta. ( S p e m a n 11 

1924.) 

Kuva 2 näyttää meille n. kaksi päivää leikkauksen jälkeen 
Triton tc:eniatus-alkion, jonka vatsapuolelle hiukan viistoon oikealle 
on istutettu pieni kappale Tr. eristatuksen alkusuun ylähuulta. 
Vasenpuolinen · kuva esittää koe-eläimen säännöllistä selkäpuolt~, 
jqssa selkäydinuurre juuri selvästi esiintyy, oikeassa kuvassa 
taaskin näemme saman yksilön alkuperäisen vatsapuolen ja siinä 
vaaleana juovana esiintyvän lainatun kappaleen. Tä'mä oli alkuaan 
pyöreä, mutta on se ympäristönsä kasvaessa pituutta myöskin 
venynyt pitkäksi ja kapeaksi. Sen ympäristö muistuttaa aivan 
selvästi säännöllistä selkäydinuurretta. Koe-eläintä säilytettiin 
vielä muutaman päivän elossa, jolloin sen molemmat selkäydin
uurteet kasvoivat umpeen, jonka jälkeen se fikseerattiin ja siitä 
tehtiin mikroskooppista tutkimusta varten poikkileikkaussarja. 

Kuvassa 3 näemme tällaisen, eläimen etumaisen kolmannek-
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sen kautta kulkevan leikkauksen. Siitä ilmenee selvästi, että on 
olemassa kaksi selkäydintä, joista toinen on säännöllinen, toinen 
taas ylimääräinen, vinosti oikealla vatsapuolella sijaitseva. Tämän 
alla nähdään kapea liuska vierasta, vaaleampaa solukkoa, joka 
on lähtöisin Triton .cristatukselta lainatusta kappaleesta. Molem
pien selkäydinten ympärillä on alkusegmenttien aiheet. Ylimää
räinen, alkuperäisellä vatsapuolella sijaitseva selkäpuoli on ilmei
sesti syntynyt sen keskellä olevan vieraan ylähuulikappaleen vai
kutuksesta. 

Samallaisen tapauksen kuin edellä esittää suurin piirtein kat
soen kuva 4, joskin siinä ilmenee myös muutamia uusia seikkoja. 

Kuva 4. Triton taeniatus-alkio, jolla on 
kaksi selkäydinuurretta; vasemmalla näkyy 
säännöllinen, oikealfa ylimääräinen, ruu
miin vasemmassa kyljessä sijaitseva. (S p e-

m a n n 1924.) 

Siinä näemme, n. kaksi vuo
rokautta leikkauksesta Tri
ton treniatus-alkion, jonka 
vasempaan kylkeen on istu
tettu kappale Tr. eristatuk
sen ylähuulta. Vasemmalla 
on koe-eläin kuvattuna selkä
puolelta katsottuna, oikealla 
näemme sen vasemman si
vun ja siinä olevan ylimää
räisen, hiukan säännöllistä 
lyhyemmän selkäydinuur
teen. Vierasta istutettua kap
paletta ei enään näy, koska 
se on vajonut uurteen 
sisään. Kuva 5 esittää sa-
man eläimen vasenta puolta 

n. kolme vuorokautta myöhemmin, jolloin molemmat selkä
ydinuurteet ovat sulkeutu'neet ja säännöllinen pää ja pyrstö 
jo ovat selvästi havaittavissa. Ylimääräinen selkäydin ei ulotu 
aivan pään etuosaan saakka, vaan päättyy suunnilleen kar
van tienolle. Sen sivuilla nähdään alkusegmenttejä ja sen taka
päässä on pieni pyrstö. Poikkileikkaus korvan tienoilta (kuva 6) 
osoittaa, että on olemassa kaksi keskushermostoa ja sen mukaan 
siis kaksi selkäpuolta. Lisäksi on vielä molemmin puolin (vaik
kei tässä -kuvatussa leikkauksessa näy) säännöllinen selkäjänne 
ja munuaisten aiheet. Yllättävää on edelleen korvarakkulan esiin
tyminen ylimääräisen hermoston etupään molemmilla puolin 
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(kuvassa 6 näemme vain toisen). Silmiä ei tässä tapauksessa 
kuitenkaan ole muuta kuin säännöllisellä paikalla, eikä niitä saata 
muualle odottaakaan, koska ylimääräinen keskushermosto ei ulotu 
kylliksi kauas eteen, siinä kun ei ole aivojen etuosaa, josta tämä 
aistin pääasiassa muodustuu. Mutta muuten on tällä eläimellä 
todellakin kaksi säännöllistä selkäpuolta. 

Vaikkei se tässä esitetyistä kuvista käykään selville, saattavat· 
kaikki ylimääräisen selkäpuolen eri elimet, selkäydin, selkäjänne 
alkusegmentit ja munuaiset rakenteeltaan olla 
kudos-chimäriä, s. o. siinä voi esiintyä sekä 
tceniatus- etta eristatus-soiukkoa rinnakkain. 
Jälkimäinen, lainattu solukkokappale, on nim. 
vaaleamman värinsä vuoksi aina selvästi ero
tettavissa (vertaa kuva 3). 

On vielä huomattava, että näissä kokeissa 
tapahtuu ulkokerroksen aiheen muuttuminen 
keskikerrokseksi. Tämä käy ilmi siitä, että 
lainattuå cristatus-kappaletta, joka ainakin suu
rimmaksi osaksi juuri on edellistä alkiolehteä, 
saattaa tavata osallisena alkusegmenteissä, siis 
jälkimäiseen lehteen kuuluvissa elimissä. Täl
laisen ektodermin mesodermiksi muuttumi-
sen on muuten jo hiukan aikaisemmin eräs Kuva s. Sama eläin 
Spemann'in oppilas, 0. Mangold, näyttänyt kuin edellisessä ku

toteen. 
Yllä s.elostetuista kokeista käy erittäin 

selvästi ilmi, että alkusuun ylähuufen verrat
tain pienelläkin kappaleella on merkillinen 

vassa, n. kolme vuo
rokautta myöhem· 
min. Sen vasem· 
malla sivulla on yli
määrätnen selkä sel-

kyky vaikuttaa ympäröivään solukkoon. Sen västi huomattavissa. 

vuoksi voi sitä sanoa determinaattoriksi, mää- (S P e m a n n 1924'.) 

rääjäksi, ja organisaattoriksi, järjestäjäksi. ja 
sen järjestämiskyky on todellakin ihmeellinen. joutuessaan 
aivan vieraaseen ympäristöön, keskelle toisen lajinkin vatsa
puolta, muuttaa tällainen verrattain pieni soluryhmä melkein 
säännöllisen kehityskulun nopeudella tämän puolen selkäpuoleksi. 
Itse on se rakennusaineena vain osittain osallisena, eri tapauk
sissa eri lallla, suurin osa ylimääräisestä selästä syntyy alkujaan 
vatsaksi tarkoitetusta solukosta. Voisi oikeastaan sanoa, että 
tällainen järjestäjä aikaansaa kokonaan toisen yksilön alkuperäisen 
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rinnalle, koska juuri selkäpuoli, sydäntä lukuunottamatta, sisältää 
alkion ruumiin tärkeimmät elimet.. 

Emme toistaiseksi lähemmin tiedä, miten tämä pieni järjes
täjä toimii, mitä laatua siitä lähtevä ,voima" saattaa olla. On 

Kuva 6. Poikkileikkaus edellä kuvatun eläimen korvan tienoilta. l. sec. Lab. 
ylimääräinen vasenpuolinen korvarakkula, pc. sydänaihe, pr. Med. säännöllinen 

selkäydin, sec. Med. ylimääräinen selkäydin. (S p e m a n n 1924.) 

tosin huomattu, että sillä yleensä on taipumus työntyä pinnalta 
sis~änpäin, siis ikäänkuin alottaa gastrulatioprosessin, muodostaa 
uuden alkusuun. Alkusuusta lähtienhän kehitys säännöllisissäkin 
oloissa järjestyy, mutta miten, sitäkään emme vielä tiedä. -

--···--
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Tai visie1nentäjistä. 

K. LINKOLA. 

Kuvaavia esimerkkejä siitä, kuinka vähän tutkittuja tai yleensä 
aivan koskemattomia useimmat varsinaisen kasviekologian alaan 
kuuluvat kysymykset maassamme vielä ovat, voisi esittää monen 
monta. Lukuisista aivan oleellisen tärkeistä ja jokaiselle luonnon~ 
harrastajalle mitä läheisimmistä kasvimaailman ilmiöistä ei ole 
mitään kotimaisia havaintoja tunnettuna. Kun oppikirjan tekijä 
tai luennoitsija tai muu opettaja joutuu yhdessä tai toisessa yhtey~ 
dessä tällaisiin kasviekologisiin seikkoihin kajoamaan, on alkeelli~ 
simmatkin alkuperäistiedot aina lainattava ulkomaisista kirjallisista 
lähteistä. 

Mitä eksaktista me esimerkiksi tiedämme oman maamme 
yksityisten kasvilajien leviämistavoista, eri leviämiskeinojen tehok
kaisuudesta, leviämisestä eri vuodenaikoina, siemenmuodostuksen 
runsaudesta, siementen itäväisyydestä, itämisajasta, siementaimien 
esiintymisestä luonnossa j. n. e.? Tuskinpa juuri muuta, kuin mitä 
jotkut metsätieteen alalla työskennelleet ovat esittäneet yksityisten 
puulajien siemennyssuhteista ja niihin liittyvistä seikoista. ja 
kuinka mielenkiintoista ja mielentyydytystä tuottavaa sentään olisi 
laventaa omaa ja toisten tietämystä yllä lueteltujen ja monien 
muiden kysymysten alalla. Varsinkin kun havaintojen teko ja 
havaintoainesten käsittely on lukuisissa tapauksissa verraten he i ~ 
poksi arvioitava. 

Olen ottanut nämä asiat puheeksi saadakseni tässä yhtey~ 
dessä kiinnittää kasvimaailmamme ystävien huomiota erääseen 
kasviekologiseen kysymykseen, jonka tutkimiseen talviaika, yksinpä 
synkinkin sydäntalvi, tarjoaa tilaisuuden. Kysymys koskee kas~ 

vien siemeniämistä talvella ja tästä talvisiemennyksestä johtu~ 

vaa siementen leviämistä lumisena vuodenaikanamme. 
Kasvien talvisiemennys on yleensäkin saanut osakseen hyvin 

vähän huomiota. Ensimäinen ja ainoa, joka siihen on laajaperäi
semmässä mielessä puuttunut ja antanut asiasta monipuolisiin 
havaintoihin perustuvan selvityksen, on ruotsalainen Se r n a n d e r. 
Suuressa teoksessaan ,Den skandinaviska vegetationens sprid~ 

ningsbiologi" (Upsala 1901) Sernander omistaa 30 sivua talvis i e~ 
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1 
mentäjille tai paremminkin talvenaikaisille siemenpitoisille hedel-
mystöille, joita hän kutsuu nimellä ,vinterståndare", saks. ,Win
tersteher''. Keski- ja Etelä- Ruotsista mainitaan 210 kasvilajia 
talvisiementäjinä ja jämtlannin tunturiseuduista 55. Talvisiemennys 
todetaan erinomaiseo yleiseksi ja monelle kasvilajille hyvin tär
keäksi. Mitä erilaisimmista ekologisista ryhmistä on edustajia 
näiden talvella siemeniään sirovien kasvien joukossa, ja lukuisissa 
kasviyhdyskunnissa, niinhyvin metsissä ja niityillä kuin esim: kallio
ja varsinkin ruderaattikasvupaikoilla, on talvisiementäjiä runsaasti. 
Osalla kasveja siemennys tapahtuu pääasiallisesti tai miltei yksin
omaankin talvella, · useilla se alkaa syksyllä ja jatkuu varsinkin 
alkutalven aikana; lukuisilla se on talvisaikaan enemmän tai vä
hemmän satunnaista tai ainakin suhteellisen vähän merkitsevää. 
Vielä lumien sulaessa ja sen jälkeenkin jatkuu monista hedelmys
töistä siementen varisemista. Useilla talvisiementäjillä on ilmeisesti 
erikoisia rakennesuhteita hedelmystöissä estämässä siementen 
liian nopeaa ja varhaista varisemista. Vasta talviset myrskyn
puuskat, toisilla linnutkin, niitä lopullisesti tyhjentelevät. Eräiden 
lajien varret näyttävät syksyllä puutumisen · kautta jäykistyvän 
myrskyjen pudistelua odottamaan. Siementen, hedelmien ja irtau
tuneiden hedelmystöjen leviäminen tapahtuu talvella osaksi han
gen tai jään pintaa pitkin kieriskellen. 

Sernanderirr havaintoja talvisiementäjistä ovat täydentäneet 
No r en ja W i t te (Botan. Notiser 1904, s. 67 - 73), jotka mainit
sevat 77 talvisiemeniäjää lisää varhemmin lueteltuihin ja antavat 
tietoja idätystuloksista 42 lajin talvisiemenillä. Myöhemmin ori 
Heintze (Botan. Notiser 1911, s. 165- 185) käsitellyt Oölannin 
alvarikasvillisuuden talvisiemennyskysymystä. -- Muusta kirjalli
suudesta tunnen vain j. B r a u n'in tutkimuksen ,Die Vegetations
verhältnisse der Schneestufe in den Rätisch~Lepontischen Alpen" 
(Neue Denkschr. d. Schweiz. Naturf. Ges. 48, 1913), jossa talvi
s iemennystä kosketellaan. Siinä annetaan arvokkaita tietoja tästä 
seikasta Alppien lumi- ja jäävyöhykkeen kasvimaailmassa. 

Saadakseni suoranaisia tietoja talvisiemennyssuhteista omassa 
maas~amme olen tehnyt joukon havaintoja niistä parin kolmen 
viime vuoden aikana. Yksityiskohtaisina olen niitä tehnyt tammik. 
3 p:nä 1923 Orimattilan Niemenkylän Takamaalla (lunta 20 - 30 
cm) ja nyttemmin kuluneen talven (1924) aikana erinäisinä päivinä 
tammi-, maalis- ja huhtikuussa Turussa ja sen lähistöillä. Tois-
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taiseksi ovat havaintoni rajoittuneet pääasiassa vain selvityksen saan
tiin siitä, miten yleinen talvisiemennys meillä on, sekä millä lajeilla 
ja kuinka runsaasti kullakin sitä tavataan; jossain määrin on myös 
siemennyksen varsinainen ajankohta talvella tullut selvitetyksi. 
Muiden kysymystentutkiminen on jäänyt kokonaan syrjään tai 
vähäiseksi. Suurena syynä tähän on ollut havaintoihin käytettä
vissä olleen ajan niukkuus. 

Pääseikkana on havaintojen mukaan todettavissa, että kasvien 
talvisiemennys on meidänkin talviemme aikana Etelä-Suomessa 
hyvin yleinen ja runsas. Niinkin lumisena talvena kuin juuri 
mennyt on koko talven ajan paljon ,talventörröttäjinä" lumesta 
piipottavia ruohojen varsia nähtävissä ja näissä varsinkin talven 
alkupuoliskolla usein runsaasti siemeniä. Syvälumisilla kohdilla 
talventörröttäjät tosin yleensä peittyvät ainakin lopputalveksi lu
meen, mutta tulevat sieltä keväämpänä uudestaan esille, jatkaen 
keskeytynyttä siementen levittelyä; näin on todennäköisesti asian
laita pohjoisempanakin maassamme. Että siementen varisemista 

, ja leviämistä todella talven aikana paljon tapahtuu, näkyy erikoi
sesti siitä, että lukuisain lajien hedelmystöt, joissa vielä juolu
tammik. on paljon tai melko runsaasti siemeniä, lopputalven 
aikana ovat aivan tai miltei tyhjiä; niilläkin, joilla siemeniä o'n 
vielä keväällä jäljellä, on suuri väheneminen talven kuluessa huo
mattavissa. Kaikessa pääasiassa ovat talvisiemennyssuhteet meillä 
yksityisiin kasvilajeihinkin nähden samat kuin Sernanderin mukaan 
Ruotsissa; Sernander huomauttaa itsekin siitä, että hänen havain 
tonsa voitaneen yleistää päteviksi myös Suomessa. 

Kun joka tapauksessa on hyödyllistä nimenomaan todeta 
nämä suhteet meilläkin ja kun sen lisäksi havaintoni erinäisissä 
suhteissa ovat täydellisempiä kuin Ruotsissa julkaistut, lienee 
niiden julkaisemisella puutteista huolimatta merkitystä. jättäen 
tässä yhteydessä syrjään talvisiementäjinä esiintyvät puukasvit 
(kuusi, mänty, kataja, lepät, pihlaja, ruusulajit, puistoissa nähdyt 
lehmus, vaahtera-lajit, . saarni y. m.), joiden riittävän tarkastelun 
valitettavasti olen laiminlyönyt, samoin· talventörröttäjinä joskus 
nähtävät ruohovartiset viljelyskasvit (akileia, unikko y. m.), esite
tään seuraavassa muita kasveja koskevat havaintoni laji lajilta. 
Ellei toisin mainita, ovat havainnot Turusta v:Ita 1924 (paikat 
Muhkuri, lspoinen, Katariinanlaakso ja Ruissalo ovat Turun lähis
töllä). Orimattilan Niemenkylän Takamaalla tehtyjen havaintojen 
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paikanmääritys lyhennetään ,Orim." ja Helsinginpitäjän Tammis
tossa, Hankkijan kasvinjalostuslaitoksella, tehtyjen ,Tamm". Roo
malaiset numerot I, II, 111 j. n. e. tarkoittavat kuukausia. Lajien 
yleisyys talvisiementäjinä mainitaan, mikäli asiasta on ~lemassa 

riittävästi huomioita, samoin nimenomaisten havaintojen mukaan 
· siementen tai niitä vastaavien hedelmien, siis yleensä ,leviämis
yksikköjen" (lyh. ,si.") runsaus eri kuukausina. 

Phalaris arundinacea Aurajoen rann. 111, si. vähänlais. Antho
xanthum odoratum joks. harv., si. nähty vain I ja silloinkin niuk. 
Milium ejjusum useamp. yks. Ruissalossa 111, si. 5- 15 kpl. röy
hyssään. Phleum pratense yl., mutta niukka; si. miltei vain 1 ja 
silloinkin melkein vain tähkän tyvellä,jossa tähkylöitä voi kauan säilyä. 
Agrostis vulgaris yl. vielä 1; si. nähty vain silloin, yleensä kuiten
kin hyvin vähän tai ei ollenk. Calamagrostis epigea Ruissalpssa 
si. vielä 111, joskin niuk. C. arundinacea yl., joskus vielä IV lukuis. 
si. Aera jlexuosa ja A. caespitosa yl. 1, si. kuit. miltei aina niuk. 
(yleensä ei ollenk.), 111 ja IV si. tuskin nähty. Phragmites com
munis yl., si. runsaan!. vielä IV. Dactylis glomerata yl. ja runsas
kin, si. 1 usein joks. runs., IV niuk. tai tav. puutt. Poa serotina ja 
P. pratensis yl.; si. 1 joskus paljonkin, IV niuk., jälk. laj. sentään 
jonkun kerr. runsaan!. P. compressa er. paik. 111 luk. yks., joilla 
si. joks. runs. Festuca elatior, F. rubra ja F. ovina joks. yl., vaikka 
niuk.; si. jo 1 yleensä 0 tai niuk., IV säännön muk. puuttuen. 
Triticum repens hyv. yl. ja runsas; si. paljon jopa IV; 24. II. 
nähty, yhdessä prof. Linnaniemen kanssa, Muhkurin luona pul
musparvi ahkerasti rikkamassa juolavehnän tähkiä, muihin talven
törröttäjiin kajoamatta. 

Carex muricata Ruissalossa 2 yks. 111; si. runs. Samoin si. 
us. yks. Sortavalan Mäkisalon Pekanvuoren juurella V. 1922. 

juncus ejjusus ja}. conglomeratus yl.; si runs. ainakin 1. 
Allium strictum: Sortavalan Mäkisalossa V. 1922 yksit. pys

tyjä kuivia varsia, joiden mykeröissä si. kuit. harvoin ja korkeint. 
2- 3 kpl.; todennäk. on si. alkutalvesta runsaammin. 

Urtica dioeca: varret yleis. pystyssä koko talven, mutta si. 
useimm. silti nähty er. suojapaik. si. runs. vielä IV. 

Rumex crispus ja R. domesticus yl., joskus runs.; si~. yleis. 
paljon, joks. runs. vielä IV; us. yks. myös Orimattilan Ammä
läss!i 1. R. acetosella: muutam. yks. si. runs. 1, IV vain kerran 
huomattu hiuk~n. Polygonum aviculare: Helsingissä nähty keväi
sin yks., joilla paljon si. varsissa jäljellä itäen niillä. 

Chenopodium album joks. yl. ja toisinaan runsas; si. usein 
vielä 1, joskus paljonkin, IV ei enää nähty. Atriplex patulum 
kuten ed., jokusia si. kerran vielä IV. 

Silene nutans yl. talventörröttöjänä, mutta si. nähty vain hyvin 
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väh. Viscaria viscaria: lspoisissa paljon hedelmystöjä IV, eräissä 
kodissa si. joks. runs. Melandryum rubrum: Ruissalossa 111 
useampia si. eräissä hedelmissä. Arenaria serpyllifolia: Sortava
lan Mäkisalon Pekanvuorella V. 1922 vielä si. jonkun verr. jälj. 
Moe!zringia trinervia: Ruissalossa 111 kallionpenkereellä muutam. 
yks., joilla si. joks. runs. Stellaria graminea Orim. 1 3 yks., joissa 
si., nojallaan aitaa vasten. Cerastium alpinum: Sortavalan Mäki
salon Pekanvuorella V. 1922 si. jälj. yksit. hedelmissä 1--:2 kpl. 

Trollius europaeus: Sortavalassa alkukesällä pystyssä hedel
mystövarsia, tosin ilman si.; kaiken todennäk. mukaan on osalla 
niistä talvella ainakin jonkunverr. si. Ranunculus polyanthemos: 
1 nähty 2 yks., joilla hiukan si. 

Barbarea stricta: Orim. 1 4 yks., joilla hyv. runs. si. Nastur
tium palustre: 1 1 yksilö, jolla si. joks. runs. Arabis hirsufa: 
siemenkokoelmassani on Paraisten Vannaisista 13. VI. 1911 ke
rättyjä, ed. vuoden korsista otettuja si. Sisymbrium ojjicinale: 
varret yleisesti kevääseen asti pystyssä; si. nähty vain joku IV, 
mutta lumella oli niitä eräiden yks. ympärillä runs. S. sophia: 
samat havainnot kuin ed. S. sinapistrum: 3. V. 1924 Turun 
rata-alueella Raunistulan ylikäytävän luona useita pystyjä varsia, 
joista osa si. varissut, enin osa sentään jälj., osa paraikaa vari
semassa; [tämä satunnaistulokas siis kypsyttää Suomessa sieme
nensä!]. Alliaria ofjicinalis 111 muutam. yks., joilla si. eräissä 
liduissa. Erysimum cheiranthoides joks . . yl., mutta yleensä vain 
yksit. yks.; si. ainakin 1 melko runs., IV vain vähän tavattu. Si
napis arvensis Tikkurilan aseman luona keväällä 1920; Tamm. 
koemaalla pystyssä koko talven 1919- 20, si. melko runs. Draba 
incana: 4. V. 1922 Suomenlinnassa 2 yks., joilla runs. si. Dr. 
cinerea: Sortavala Mäkisalo Pekanvuori V. 1922 vanhoissa liduissa 
si. sangen usein jäljellä. Tlzlaspi arvense joskus nähty; si. vielä 
IV muutam. varsissa runs. Lepidium ruderale: IV lumen sulattua 
useampia yks., joilla alemmissa, yleensä avon. liduissa si. melko 
runs. L. densiflorum: löydetty kuten Sisymbr. sinap.; us. varsilla 
si. muutam. liduissa (nämä yksilöt siemensivät runs. 5. IX. 1923). 
Capsella bursa pastoris: joku yks. nähty 1, si. niuk. Bunias 
orientalis: varret pystyssä kevääseen asti, mutta ainakin IV si. 
varisseet, niin että vain 3-4 kpl. oli löydettävissä. 

Sedum maximum yl., si. vielä 111 joks. runs. S. acre yl. ja si. 
runs. 1, eräissä hedelmystöissä paljonlais. vielä IV. 

Filipendula uimaria hyv. yl., myös Orim.; si. runs., usein 
vielä IV; Orim. 1 nähty si. runs. lumelle varisseina. F. jilipendula 
yl.; si. runs., vieläpä yleisesti IV. Oeum urbanum yl.; si. 1 hyv. 
runs., 111 vielä joskus, IV vain harv. poikkeustap. joku siemeninen 
(täysikin) mykerö. 0. rivale: huomattu vain 111 muutam. yks., si. 
niillä runs. Rubus idaeus: nähty 3- 4 kuivett. marjaa 1. Poten
tilla sibirica: V. 1922 Sortavalan Mäkisalon Pekanvuorella van-
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hoissa, yleensä maahan taipuneissa hedelmystöissä runs. si.; 
näiden itäväisyys 49 Ofo. P. argentea yl. ja joskus runs.; si. runs.t 
vieläpä IV. 

Melilotus ojjicinalis: Turun Linnanniemellä si. melko · runs. 
vielä 111. M. albus nähty 4 - 5 paik., si. runs. - joks. runs. 111 
ja IV. Trifolium pratense joks. yl. yksit. yks.; si. niukan!., kuten 
yleisesti syksylläkin, mutta vielä IV jälj. Tr. montanum: Katariinan
laaksossa IV. 1923 Iuk. yks., joilla si. joks. runs. Vicia silvatica: 
Katariinanlaaksossa puissa kiipeileviä varsia, joiden latvimmaisissa 
paloissa vielä IV si. V. cracca: Orim. 1 us. yks., joilla paloissa 
si. Lathyrus pratensis: Orim. 1 muutam. yks. si. 

Hypericum perjoratum: lspoisissa luk. yks. ja niissä osaksi 
paljon!. si. IV. H. quadrangulum yl. ja runs.; si. tavall. 0- niuk., 
joskus enemmän ja vielä IV jonkunverran. 

Epilobium angustijolium joks. yl., mutta tav. niukka; si. jopa 
paljonkin er .. yks. 1, joskus vielä IV. E. montanum Ruissalossa 
kallionkupeessa muutam. yks., joilla jonkun verr. si. 111. 

Carum carvi joks. yl.; si. 0 - niuk., harvoin runs. 1; 111 joskus 
yksit. si., myöh. ei nähty. Pimpinella saxifraga samoin. Aethusa 
cynapium yl.; si. usein joks. runs. vielä IV (ja V:kin). Libanotis 
montana lspoisissa samoin. Angelica silvestris: Orim . . 1 suoja
tui.ssa paik. si. vielä jokusia jälj. Heracleum *sibiricum: muutam. 
yks. huomattu si. niuk. vielä IV. Chaerophyllum silvestre: kuten 
Carum, mutta vielä IV nähty muutam. si. 

Pyrola rotundifolia ja P. secunda Orim. 1 yl., si. oli. 
Vaccinum vitis idaea·: kuten tunnettua säilyy osa marjoista 

talvella ja talven yli. V. oxycoccus, jonka marjat kypsyvät vasta 
keväällä, voitanee kenties lukea talvisiementäjiin sekin. Calluna 
vulgaris hyvin yl.; s'i. määrä jäänyt tutkimatta. 

Oentiana campestris: Orim. 1 lukuis. yks.; si. runs. 
Vincetoxicum vincetoxicum Eckerö Signilsskär VII (Se r n a n

d e r 1. c. s. 323). 
Lappula dejlexa: Sortavala Mäkisalo Pekanvuori runs. si. 

kuivettuneissa varsissa V. 1922. Myosotis arvensis: Tamm. ke
väisin muutam. yksi!. si. kuiv. varsissa. 

Origanum vulgare Eckerö Signilsskär VII (Se r n a n d e r 
1. c. s. 323). Calamintha acinos: Sortavalan Mäkisalon Pekanvuo
rella si. useissa varsissa jälj. V. 1922. [ Oaleopsis speciosa: Tamm. 
kerran sattumalta vielä IV pystyssä siemenniekkoja varsia.] 
Brunella vulgaris: Orim. 1 us. yks., joilla jonkun verr. si. 

Solanum duicamara: ·Turku-Itäisen luona· pari pehkoa, jossa 
vielä IV runs. kuivettuneita marjoja. Hyoscyamus nig·er lspoisissa 
IV. 1923 muutamia hedelmystöjä, joissa si. joks. runs.; samoin 
Suomenlinnassa V. 1922. 

Verbascum thapsus luultav. yl., vaikka erikoisesti merkille 
pantu vain lspoisissa, missä si. joks. runs. IV, ja Sortavalassa, 



Talvisiementäjistä. 99 

missä si. joks. runs. V. 1922. Scrophularia nodosa joks. yl.; si. 
pitkin talvea, vaikkakin niuk. erittäinkin IV. Linaria vulgaris: 
Tamm. muutam. yks.; Sortavalan Mäkisalossa V. 1922 myös 
nähty. Veronica longifolia: Turun Muhkurissa IV 1923 muutam. 
yks.; si. vähänl. Euphrasia brevipila: Orim. 1 luk. varsia, joissa 
si. jonkun verr. Rhinanthus minor samoin. 

Plantago major hyv. yl. ja us. runs.; si. runs., jopa osittain 
vielä IV:kin. Pl. media: Katariinanlaaksossa IV si. joks. runs. 
us. tähkissä. 

Oalium boreale: Orim. 1 us. yks., si. vähän!. 0. mollugo 
samoin, si. kuitenkin runs. 0. verum hyv. yl.; si. runs. 1 ja usein 
joks. paljon IV. 

[ Valeriana ojjicinalis: Orim. 1 2 yks., joilla yk~· it. si.] 
Succisa succisa: Orim. I si. joks. paljon, Turussa talvella 

vain joku harva (1). 
Campanula rotundifolia: 111 muutam. yks.; joilla si. niuk. 

C. patula: yksit. yks. I; si. vähän. C. persicifolia yl.; si. tav. 
vähän tai 0, mutta joskus vielä IV huomattu joks. paljon. C. 
glomerata: Orim. I lukuis. yks., joilla si. jonkun verr. C. cervica
ria: Orim. I 2 yks.; si. oli. 

Solidago virgaurea: yli talven si. yksityis. mykeröissä, joskus 
useissakin. Onaphalium silvaticum: Orim. 1 6 yks., joilla si. 
runs. Bidens tripartitus: Tamm. eräässä kasvustossa muutam. 
yks. si. vielä keväällä. Achillea ptarmica yl. (varsink. Tamm.); si. 
1 yleensä runs., jonkunverr., joskus enemmältikin vielä IV. A.mille-
folium hyv. yl. ja runs.; si. yleis. runs., osittain melko paljon vielä 
IV. Clzrysanthemum leucantlzemum: nähty vain harvoja yks.; 
näillä si. runs., IV kuit. niuk. Tanacetum vulgare: IV 2 paik. us. 
yks.; si. os. joks. runs.; samoin si. V. 1922 Sortavalan Mäkisalossa. 
[Matricaria discoidea: Tamm. parilla yksi. si. jonkunverr. vielä 
IV.) M. inodora alkutalvesta yl. ja runs.; si. runs., IV yleensä ei 
enää ollenkaan, mutta joskus kyllä paljonkin. Artemisia vulgaris 
hyv. yl. ja runs.; si. joks. runs. I, ei ainoatakaan IV. A. cam
pestris: hautausmaan luona us. yks., joilla si. runs. I. Senecio 
silvaticus: Turussa Neitsytpolun varrella kallionseinän syvennyk
sessä us. yks., joilla muutam. myker. joks. lukuisia si. 1. Lappa 
tomentosa hyv. yl. ja runsautensa vuoksi ruderaattipaikoilla fy
siognomisesti vallitseva; si. runs. 1, monissa mykeröissä (joissa 
ei lintuja käynyt) vielä IV:kin; lumelle varisseita si. nähty usein. 
L. g labra: vielä IV todettu melko run s. si. Carduus crispus: 
1 us. yks. muutamia siemenellisiä, alas riippuvia mykeröitä, jokusia 
vielä 111, IV ei enää si tavattu. Cirsium la~zceolatum yl., mutta 
harvaluk.; si. yleisesti mykeröissä, jotka säilyvät talven yli, melko 
runs., vielä IV:kin (nähty myös Lempäälässä 27. IV. 1924) ; my
keröt alaspäin roikkuvia paleltuneissa perissä. C. arvense: muu
tam. paik. yks., joilla samoin alas riippuvia myker. ja nii ssä si. 
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melko paljon ainakin vielä 111. Centaurea jacea hyv. yl. ja runs.; 
si. niuk. - runs., yleis. vielä IV. C. phrygia: Orim. 1 muutam. 
yks., joilla si. niuk. C. scabiosa: Orimattilan Ämmäiässä 1 us. 
yks., joilla todennäk. si. [Lampsana communis: varret törröttävät 
yleisesti pystyssä läpi talven, mutta ovat jo 1 ilman si.; vain 
joku yksit. si. silloin f)ähty, ei enää myöhemmin.] · Hypochoeris 
maculata: Orimattila Ammälä 1 1 yks. Leontodon auctumnalis: 
pitkin talvea yksit. varsia, joissa muutamissa si. 1- 2:ssa myke
rössä, vieläpä IV. L. hispidus: Orim. 1 jokunen yks., jolla si. 
runs. Sonchus arvensis: Turku-Itäisen luona 111 pystyssä 
paljon ·varsia, joista muutamilla siemeneliisiä alas riippuvia myke
röitä; siementen itäväisyys 44 °/o. Hieracium murorum coll.: 
joku yksit. yks., jolla si. niuk., nähty 1. H. umbellatum: joks. 
yleisesti yksit. yks., joilla 1- 2 mykerössä si.; nähty vielä IV. 

Summa 137 (141) lajia. Jos näihin lisätään talvisaikaan sie
mentävinä nähdyt puu- ja viljelyskasvit, nousee luku vähän yli 
150:n. Lajeja, joilla talvisiemennys on yleinen ja tärkeä (varsi
naiset talvisiementäjät),~ näistä lienee vain hieman yli puolet. 

Lisähavaintojen kautta on luetteloa epäilemättä helppo täy-
. dentää kymmenillä uusilla kasvilajeilla, erittäinkin. jos havaintoja 
tehdään muissa osissa maata ja moninaisemmilla kasvupaikoilla 
kuin yllä esitetyt, joissa esim. soiden, rantojen ja metsienkin 
kasveja ei ole juuri ollenkaan huomioitu. 

Mutta oleellisesti paljoa tärkeämpiäkin tutkimustehtäviä on 
talvisiemennysky~ymyksen piirissä paljon. 

Tulisi selvittää talvisiemennyksen kvantitatiivinen 
osuus koko sie~ennyksestä kullakin yksityisellä kasvilajilla ja 
samoin eri kasviyhdyskunnissa; niin myös ta 1 v i siemen te n 
itä v ä i syys ja siinä mahdollisesti huomattavat erot (tuskin mai
nittavia) syys- tai kesäsiemeniin nähden. Samoin kaipaisivai talvi
siemen.täjien s.iemennyssuhteita palvelevat morfologi
set ja anatomiset rakennesuhteet kriitillistä lisätutki
mista. Sernanderin edellä mainittu teos tarjoaa tässä kysymyksessä 
hyvää johtoa. Tutkimuksia lintujen merkityksestä talvi
sessa s iementen leviämisessä olisi meidänkin maassamme 
ryhdyttävä harrastamaan. 

Varmaankin vaikeinta, mutta samalla kasviekologisessa suh
teessa. tärkeintä olisi saada selvyyttä ta 1 v i sen t u u 1 i k u 1 j etu k
s en teho i suu d e s ta siemen te n 1 e v i ä m i se s s ä, erikoisesti 
lumikenttiä ja jäänpintaa pitkin tapahtuvassa matkanteossa. -Leviä
misetäisyyden tutkimisessa voisi epäilemättä menestyksellä käyttää 
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m. m. keinoa, jota H o 1mb o e (Nogle iakttagelser over fröspred
ning paa ferskvandsis; Botan. Notiser 1898, s. 169-- 178) on 
vähässä määrin käyttänyt Kristianian lähistöllä. Saadakseen ek
saktisesti tietää, kulkeutuuko jään pintaa myöten siemeniä pit
kiäkin matkoja, hän tarkasteli eräiden järvien jäälle tuulen avulla 
ajautuneita kasvinosia ja totesi jäältä melkoisen määrän siemeniä. 
Ilmeisesti meidän järviseuduissamme ja sileäjäisillä merenrannoilla 
olisi monin paikoin paljoa edullisemmatkin mahdollisuudet tuon
tapaisiin tutkimuksiin kuin Norjan pikku järvien jäällä. Erittäinkin 
myrskyjen jälkeen pitäisi kosketeltuja havaintoja suorittaa. Myös 
kokee II i se s t i voisi varmaan saada leviämisetäisyydestä yhtä ja 
toista eksaktista tietoon. H o 1mb o e suoritti tällaiseen . selvityk
seen pyrkiviä kokeita· värillisillä paperipalasilla. Mutta eiköhän 
itse kasvinosiakin, hedelmystöjä ja niiden kappaleita, mykeröitä ja 
suurempia siemeniä, kuten esim. hierakkain kehäniekkoja pähky
löitä, voisi käyttää vastaavanlaisiin kokeisiin lumihangella; sopivasti 
värjättyinä, esim. punaisiksi, ne kenties olisivat kaukanakin lähtö
paikastaan helposti löydettävissä. Edelleen voisi koskemattoman 
lumikentän äärellä yrittää kokeellisesti määrätä eri kasvien sie
menten (eri värisiksi värjättyjen !) lentoetäisyyttä eri vahvoissa 
tuulissa ja tuulenpuuskissa. Kokeet antaisivat kenties varmaa 
pohjaa arvioitaessa eri rakennesuhteiden tehoisuutta siementen 
lentokuljetuksessa. 

Summa summarum: voinemme todeta, että talvinen aikamme 
tarjoaa paljon mahdollisuuksia kasvitieteellise.enkin askarteluun ul
kona luonnossa. jo pitkien talviemme ratoksi olisi luonnonystävien 
näitä mahdollisuuksia j(l tilaisuuksia käytettävä. Talvisten tutki
musten alalla on niin vähän muuallakin tehty, että tieteen rikas
tuttaminen uusilla, jopa arvokkaillakin tuloksilla voi olla ·suhteel
lisen vähäisenkin vaivannäön palkkana. --···--

Suomalaisen linnunnimistön uudistamisesta. 
ILMARI VÄLIKAN AS. 

Maisteri Einari Meri k a II i on L. Y:n tämän vuoden ensi
mäisessä ja toisessa numerossa laajan keräilyaineiston perustalla 
tekemä ehdotus linnunnimistömme osittaisesta uudistamisesta on 
epäilemättä herättänyt suurta mielenkiintoa --- ja tulee varmastikin 
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aiheuttamaan paljon väittelyä. Kokemus on nimittäin osoittanut, 
ettei mikään ole vaikeampaa kuin yksimieli;yyden saavuttaminen 
nimistökysymyksissä. Erinomaisen kuvaavan esimerkin tarjoaa 
siitä juuri lintujen tieteellinen nimistä, jonka kirjavuus kaikista 
kansainvälisten kongressien päätöksistä ja periaatteista huolimatta 
näyttää vain lisääntyvän. Suomalainen nimistömme päinvastoin 
on pysynyt jotenkin muuttumatta sellaisena, jollaiseksi A. j. Me 1 a 
sen aikoinaan laati. ja suomalaisen koululaitoksen samoinkuin 
suomalaisen kirjallisuuden valtava kehitys sen · ajan jälkeen on 
vaikuttanut, että Melan nimistä tällä hetkellä on koko oppia
saaneen Suomen suomalaisen väestön omaksuma - tietenkin 
enemmän tai vähemmän täydellisenä! Voi siis huoletta väittää, 
että kirjakielen nimi, olipa se alkuaan ollut kuinka vähän kan
sanomainen hyvänsä, on tällä hetkellä monta vertaa laa
jemmalta käytännössä kuin mikä hyvänsä siitä poik
keavista kansanomaisista nimityksistä - ajateltakoon 
vain oppikirjaimme, Maapallon eläimistön, Tietosanakirjan y. m. 
painoksien suuruutta! Tällä hetkellä on näin ollen paljon vai
keampi saada uudistusta aikaan kuin esim. 20 vuotta sitten, ja 
ennen kaikkea, on hyvin kysymyksenalaista kannattaako kovin 
kaan monessa tapauksessa mennä tekemään muita kuin muodol
lisia muutoksia nimistöön. Kansanomaisia nimiä on yleensä useita 
ja jokaisella on puoltajansa, yksimielisyyte~n pääseminen nykyi
sestä nimestä luovuttua voi siis käydä vaikeaksi. Toivotonta 
luullakseni joka tapauksessa on s·aada joitakin yhden ainoan 
rajoitetun alueen kansanomaisia ,toukomettisiä" hyväksytyiksi 
koko muun Suomen nautittaviksi. 

L. Y:n palstoilla ei tietysti voi tulla kysymykseen ryhtyä arvos
telemaan yksityisten lajien nimiehdotuksia. Mikäli todella jonkin
laiseen yksimielisyyteen toivotaan päästävän, on mielestäni kui
tenkin uudistuksia tehtäessä otettava enemmän huomioon muita
kin periaatteita kuin ,kansanomaisuus", joka julkaistussa ehdo
tuksessa näyttää melkein aina olleen päätekijänä. Haluaisin sen 
vuoksi kosketella muutamia tällaisia periaatteellisempaa laatua 
olevia kohtia, siinä toivossa, että niistä voi asian vastaisessa käsit
telyssä olla jotain hyötyä.' 

1) Mikäli se haitatta käy päinsä on mielestäni stiomalaisessa
kin nimistössä säilytettävä yhteinen sukunimi, nimenomaan 
silloin, kuin tämä on aivan vakiintunut. Sellainen nimisarja saman 
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suvun lajeille kuin ,uuttukyyhkynen", ,toukomettinen" ja ,pulu" 
on siis hyljättävä (entisten ,metsäkyyhkynen" ja ,sepelkyyhkynen" · 
nimien ,muukalaisuus" ei mielestäni ole yhtään vaarallisempi kuin 
monen muunkaan entisen tai uuden nimen). Samanlaisia tapauk
sia ovat ,lapinharakka" (pro isolepinkäinen) ja ,pikkulepinkäinen", 
,räyskä" (pro raukutiira) ja muut tiirat, ,Ioue" ja lokki (petsamo
lainen ,pikkuhajava" Rissa tridadylan nimenä voisi menetellä, 
koska laji on erotettu eri suvuksi, mutta ,kolmivarvaslokki" kel
paisi myös). 

2) Missään tapauksessa ei saisi tulla kysymykseen nimi, joka 
antaa aivan väärän . käsityksen sukulaisuus-suhteista, kuten on 
laita tunturikurmitsalle ehdotet!Jn ,peltokana"-nimityksen. Menisi 
jo liian pitkälle jos kansanomaiset h.arhakäsityksetkin vakiinnu
tettaisiin eläintieteelliseen kirjakieleen! 

3) Olisi ·vältettävä muissa ·eläin- tai kasviryhmissä käytän
nössä olevien nimien sovittamista lintuihin. Niinpä tuntuisi epä
mielyttävältä käyttää sotkista nimitystä ,narsku", joka vanhastaan 
on Sinapis-suvun suomalainen nimi. Samoin saisi mielestäni 
,leppälintu" edelleen säilyä ,leppäkertun" sijasta. jälkimmäinen
hän on käytännössä myös hyönteisnimenä (leppätertun rinnalla). 
,Kerttu" sitäpaitsi pysyisi edell_ee.~ Sylvia-suvun nimenä. 

4) Vakiintuneen nimen siirtäminen kokonaan toiselle lajille 
tuntuu epäilyttävältä ,parannukselta". Näin on tehty m. m. pou1a
haukan ja hiirihaukan (poutiainen, poutiaishaukka, poutahaukka 
voidaan · tietysti itse asiassa katsoa samaksi nimeksi) sekä hiiriäis
pöllön ja kissapöllön suhteen. Tämä tuntuu senkin vuoksi tar
peettomalta, että petolintujen kansanomaiset nimet, kuten ehdo
tuksen tekijä linnunnimiteoksessaan itse huomauttaa, ovat puuttu
van lajituntemuksen vuoksi jotenkin sekaisin - siitä on lisäksi 
hyvänä esimerkkinä kokemukset tåpporahån maksusta. 

5) Nimien kielellisen asun tulee vastata kirjakielen vaatimuksia, 
ei murteellista tai huolimatonta lausumistapaa. Esim. ,tianen" 
(pro tiainen) ei siis ole hyväksyttävä. Tästä lausui 0 t t o M a n
n i ne n, kuten tunnettu yksi suomenkielen kaikkein parhaita tun 
tijoita ja käyttäjiä, että aivan yhtä hyvällä syyllä olisi i hävjtettävä 
lukemattomista muista suomenkielen sanoista. ,Nälkänen'\ ,jano
nen", ,keltanen", ,pttnanen", ,mu_ltanen", ,kultanen" lausutaan 
kyllä, mutta se ei _ole mikään syy i:n poisjättämiseen kirjakielestä. 
- . Muuten ehdotuksessa esiintyvät lyhennykset ja oikeinkirjoitus-
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muutokset tuntuvat yleensä onnistuneilta. Monet niistä ovatkin 
jo otetut käytäntöön esim. Tietosanakirjan loppuosissa. Täytyy 
tietysti vaan olla ehdottoman johdonmukainen, ei siis saa kir
joittaa ,lslannin-telkkä", mutta ,Lapinpöllö". Vaikea on oikeastaan 
myös ymmärtää miksi peipponeo on lyhennettävä peipoksi, kun 
pääskynen, leivonen y. m. saisivat jäädä entiselleen. 

Edellä esittämiäni huomautuksia ei tietysti ole käsitettävä 
siten, että yleensä pitäisin muutoksia tarpeettomina. Epäilemättä 
on ehdotuksien joukossa .paljon sellaista, joka ansaits.ee .huomiota. 
Mielestäni on vain toimittava mahdollisimman varovaisesti ja 
monessa tapauksessa ehkä mieluimmin tyydyttävä vakiintuneen 
nimen hävittämisen sijasta ottam,aan käytäntöön kansanomaisia 
rinnakkaisnimiä, milloin nämä todella ovat niin ·laajalti levinneitä, 
että siihen on pätevät syyt (esim. leivonen 1. kiuru, turkinpyy 1. 
peltopyy, herna 1. uivelo, räiskä 1. kihu j. n. e). Tällä tavoin 
menetellen herättäisivät suuremmatkin muutokset vähemmän vas
tustusta ja uudet nimet opittaisiin aivan ohimennen. - Mielen
kiintoista on joka tapauksessa nähdä, mihin tuloksiin yhteistyö 
Vanamo-seuran komiteassa tulee johtamaan. 

--···--
Havaintoja alkutalvemme linnustosta. 

ILMARI PAASIO. 

Hiihdellessäni kuluneella joululomalla Savonlinnan seudun 
metsissä, tein muutamia merkintöjä talvilinnuistamme, etenkin 
niiden runsaudesta ja liikkumisajoista. Retket kestivät tavallisesti 
puoli päivää, ja muistiinpanoja tein kaikkiaan viitenätoista päi
vänä, kuten myöhemmin vielä tarkemmin mainitsen. · Ensiksi lie
nee paikallaan lyhyt selostus retkeilypäivien ilmastosuhteista. 

16. XII.: - 2o C. Maa moninpaikoin paljas lumesta. Pil
vistä. 19. XII.: - 6° C. Tuuli N, heikko. Seudun vedet vetäy
tyivät jäähän. Metsässä lunta vähän. 20. XII.: - 11° C. Tuuli 
N, heikko. Taivas pilvetön. 21. XII.: - 1 O,s ° C. Melkein tyyntä. 
Ohut pilvikerros. 22. XII.: -- 15° C. Heikko tuuli NE. 23. XII.: 
- 130 C. Tuuli NE. Pilvistä. 24. XII.: - 15° C. Vallan tyyntä. 
Iltapäivällä pilvetöntä. 25. XII.: - 19° C. Tuuli S, heikko. 26. XII.: 
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- 20° C. Tuuli N. Ohut pilvikerros. 27. XII.: - 70 C. An· 
kara tuuli SE. Pilvistä. 28. XII.: - 190 C. Yöllä oli satanut 
pehmeää lunta. 29. XII.: - 18° C. Aamupäivällä pilvetöntä. 
Tuuli N. 3. 1.: - 100 C. Pilvistä. Tuuli SE. 4. 1.: -· 80 C. 
Tuuli N. 5. 1.: - 80 C. Illalla pakkanen kiihtyi. 

Yleensä olivat siis ilmastosuhteet eri päivinä verrattain sa· 
manlaisia; ei yhtään leutoa säätä sattunut, lukuunottamatta 16. XII. 

Kuten jo mainitsin, koskettelen vain metsissämme liikkuvia 
lintuja, ja niistäkin olen jättänyt kokonaan . pois variksen ja ha
rakan, syystä että ne enimmäkseen asustavat talvisin asuttujen 
seutujen ympärillä. Näin ollen tapasin 22 eri lintulajia. 

Samalla kun seuraavassa Iuettelen näkemäni lajit, mainitsen, 
kuinka monta kertaa kutakin niistä tapasin. Parvissa oleskele· 
vista ilmaisee siis luku parvien, yksittäin oleskelevista yksilöjen 
lukumäärää. U r p i aine n ( Acanthis lirzaria) 113, h ö m ö t i a i
n en (Paras borealis) 79, p u n a t u 1 k k u (Pyrrhula rubicilla) 7 4, 
isotikka (Dendrocopus major) 42, t ö y h t ö tiainen (Parus eri
status) 30, . hippi ä i ne n (Regulus cristatus) 27, ta 1 i tiainen 
(Paras major) 19, puu k i i p i j ä (Certlzia familiaris) ja t i 1 h i 
(Bombydlla garrula) 15, k e 1 ta s i r k k u (Emberiza citrinella) 14, 
m u s ta tiainen (Parus ater) 13, pyrstö t i a i n en ( Aeg"itfzalos 
caudatus) 9, te i r i (Lyrurus tetrix) ja tavi o kuu r n a (Pinicola 
enucleator) 7, närhi (Oarrulus glandarius) 5, r ä k ä t t i rastas 
(Turdus pi!aris) 4, vihreäpeippo ne n (Ligurinus clzloris), pyy 
(Tetrastes bonasia), metso (Tetrao urogal/us) ja k o r p p i (Cor
vus corax) 3, p a 1 o kärki (Dryocopus martius) ja v a 1 k o se 1 k ä · 
t i k k a (Dendrocopus leuconotus) 1. 

Nämä tämmöiset luvut .eivät tietenkään voi ilmaista mitään 
tarkkoja suhteita lajien runsaudesta, sillä onhan aivan sattuman 
varassa, mitkä metsissä kiertelevät parvet ja linnut tulevat huo· 
matuiksi. Toiset lähistössäkin liikuskelevat jäävät kokonaan huo
maamatta, l<un taas toiset varmaan tulevat merkityiksi muistiin 
useammankin ke'rran. Mutta niinkin lukuisten · muistiinpanojen 
perustalla mitä tein, arvelen, että luvut antanevat ainakfn jonkun
moisen käsityksen eri lintujen runsaudesta. On ilmeistä, että 
tällöin on kysymys vain siitä, kuinka paljon metsissä liikkuja eri 
lajeja tapaa. Jos tahdottaisiin saada selvä lajien todellisesta kes
kinäisestä runsaudesta, ei asia enää olisi niin yksinkertainen. On 
nimittäin otettava huomioon, että eri lajit tulevat elintapojensa 
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puolesta eri suuressa määrin huomatuiksi. Varsinkin koskee 
tämä Urpiaisia ja punatulkkuja. Nehän liikkuvat paikasta toiseen 
lentäen korkealla puidenlatvojen yläpuolella, ja niillä on selvästi 
kuuluva ääni, minkävuoksi ne tulevat huomatuiksi useammin ja 
helpommin kuin esim. tiai set, jotka harvoin nou sevat puiden
latvojen yläpuolelle ja joiden äänen senvuoksi metsä pian vai
mentaa. jättämällä pois ne merkinnät, jotka ovat t~hdyt urpiais
ten ja punatulkkujen lentäessä ylitseni tahi kuullessani niiden 
ääntelyä, alenee lukumäärä kummallakin lajilla yli puolella, niin 
että se edellisellä on 54, jälkimäisellä 32. 

Vielä koetin saada selville, mihin aikoihin päivästä kukin laji 
on runsaimmin liikkeellä, jonka vuoksi merkitsin kaikkiin havain
toihin myös kellonmäärät On luonnollista, että tämmöisissä 
tutkimuksissa vaikuttaa sattuma vielä enemmän tuloksiin kuin 
edellisenlaatuisissa. Sen vuoksi onkin merkitystä vain niillä muis
tiinpanoilla, jotka koskevat yleisimmin esiintyviä lajeja. Koska 
en ollut tilai suudessa liikkumaan metsässä koko päivää aamusta 
iltaan, retkeilin, kuten jo alussa mainitsin, puolet päivästä, vuoro
tellen aamu- ja iltapäivällä. Kun nyt ilmastosuhteet olivat ver
rattain samanlaisia, rinnastan tässä aina kaksi päivää, toisen aamu-, 
toi sen iltapäivän, yhdeksi, jolloin merkintöjä tulee kuudelta ,ko
naiselta päivältä". (16. XII, 3. 1. ja 4. 1. en voi ottaa tässä huo
mioon, koska olin silloin liikkeellä aina aamupäivisin). Seuraa
vassa esitän, kuinka monta prosenttia kunkin linnun koko luku
määrästä eri aikoina päivästä tapasin, jota varten olen jakanut 
kunkin päivän kolmeen osaan: 9- 11 a.p., 11 - 1 p., 1- 3 i.p. 

Hippiäinen: 30 O/o, 45 °/o , 25 O/o. 
Mustatiainen: 40 " 30 " 30 

" Hömötiainen: 43,9" 31,6 ,. 24,6 " 
Töyhtötiainen: 42,3" 34,6" 23,1 " 
Puukiipijä: 36,4 " 45,5" 18,2 " . 
Punatulkku: 32,1 " 34 " 

34 
" · Urpiainen: 40,6" 36,2 " 23,2 " 

lsotikka : 20,7" 13,8 " 65,6 " 

Nämä luvut eivät tietenkään voi olla mitään ,yleispäteviä", 
sillä tarvittaisiin tavattoman suuri ainehisto, jotta tuommoisista 
seikoista voitaisiin mitään varmuudella väittää. Mutta koska mer-
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kinnät kuitenkin ovat tehdyt mahdollisimman huolellisesti (oles
kelin nimittäin koko havaintojentekoajan metsissä poikkeamatta 
asuntoihin, jäälle t. m. s.), vastannevat ne kuitenkin jossakin mää
rin todellisuutta. Niiden mukaan siis linn.ut yleensä ovat liik
keellä melkein yhtä runsaasti pitkin päivää. Kaikki tiaislajit ovat 
runsaimmillaan aamupäivällä. Isotikkaa sensijaan olen tavannut 
melkein vain iltapäivällä. Viimemainitun seikan olen usein en
nenkin ollut huomaavinani; mistä se johtuu, sitä en voi sanoa. 

Taviokuurnat, joita en ole koskaan edellisinä talvina täällä
päin tavannut, kiertelivät Pihlajanniemen metsissä, usein m. m. 
Ruunavuoren rinteillä. Tavallisesti oleskelivat ne punatulkkujen 
seurassa syöden katajanmarjoja, mutta esim. 4. 1. tapasin Ruuna
vuoren rinteellä noin 15 lintua käsittävän parven. Äänettömiä ja 
pelottornia olivat ne siinä katajissa aterioidessaan, eivät sentään 
niin rohkeita kuin olin ,Maapallon eläimistöstä" lukenut. Puna
tulkkuparvessa niinikään tapa~in vihreäpeipposenkin 2 kertaa. 
Sangen outoa oli nähdä tuon kesälinnun liikuskelevan keskellä 
lumista katajaa 19 asteen pakkasessa ja lentoon lähtiessään pääs
tävän ilmoille tutun huutonsa. Kolmena eri päivänä sitä tapasin 
kahtena niistä aivan samalla paikalla, jonka vuoksi luulen joka 
kerran nähneeni saman yksilön. Käpylintuja en, päinvastoin kuin 
edellisenä talvena, nähnyt kertaakaan, mikä osoittaa, että ne ovat 
paikkakunnalla melko harvinaisia. Eräs toverini kertoi joulu
lomalla nähneensä pari kertaa kolmivarpaisen tikan. 

--···--
Olemassaolon taistelun sormi.. 

j. SEPPÄ. 

Joitakin vuosia sitten satuin näkemään pari tapausta, jotka 
ansainnevat tulla tässä muistiin merkityiksi, vaikka hautakirjoitus 
- kertomusten sankarit ovat aivan varmasti kuolleet, vaikka 
kuolinpäivästä ei ole asiakirjoja - onkin hiukan viivästynyt. 

No niin! Oli aikainen kesäaamu, kirkas ja aurinkoinen. 
Olin saapunut retkelläni erääseen katajapensasta kasvavaan le
pikköön kaukaisella Pohjanmaalla. Metsä tuoksahti eilisen sateen 
jälkeen erinomaisen raikkaalta ja linnut pitivät iloa kukin omalla 



108 Olemassaolon taistelun sormi. 

pesäpuullaan. Kaikkialla tuntui vallitsevan täysi rauha ja sopu
sointu luonnon olentojen ja elementtien välillä, eikä olemassa
olontaistelun kohotettua sormea . näkynyt missään. - - -

Mutta äkkiä kuului jostain lähistöstä valittava parkaisu, hä
täinen ja perin murtunut. Se vaikeni, mutta uudistui hetkisen 
kuluttua yhtä epätoivoisena ja särkyneenä. Aloin epäillä, että 
joku oli äkkiä sairastunut ja virui nyt täällä kuolemankielissä. 
Hiiviskelin ääntä lähemmäksi, pälyin ja kurkistelin pensaikkoon, 
sillä .. se oli paikoin varsin tiheää ja korkeaa. Valittava huuta, 
hätäkello parahti tuontuostakin ja ilmaisi haettavan suunnan. 
Vihdoin sen keksin. Se istua kyykötti parin katajapensaan vä
lissä ja oli todellakin menettänyt uskonsa ja toivonsa elämän 
mahdollisuuksiin, ilmeisesti toivoen pian lopun tulevan. Elämän
toivonsa menettänyt ei tosin ollut ihminen, vaan se oli pieni, 
parinkuukauden vanha jäniksenpoikanen, jonka päälaella oli am
mottava haava, niin että toinen korva riippui velttona sivulla. 

Näky oli joka tapauksessa mielenkiintoinen ja siksi jäin pai
kalleni seisomaan nähdäkseni mistä oli kysymys. Kauan ei tar
vinnutkaan odottaa, kun jälleen alkoi näytelmä, jonka olin ilmei
sesti hiukan keskeyttänyt. Pensaan alta suhahti notkea kärppä, 
loikkasi jäniksenpojan ylitse ja hävisi toisen pensaan alle. Siinä 
mennessään se sieppasi jänispahaista päästä, ja tämä parkaisi jäl
leen aivan kuten edellä on kerrottu. Hetkisen kuluttua jälleen 
sama temppu, ja niin se sitte jatkui. Merkillistä oli, että jänis ei 
koettanut yrittää pakoon, vaan istui paikallaan, sydämeen saakka 
turtuneena ja alistuen konnamaiseri pelin alaiseksi. 

Mitä kärppä vehkeilyllään tarkoitti, se tuli edellä jo maini
tuksi. Se ei voinut olla muuta kuin konnamaista ia julmaa lei
kittelyä, jonka· tarkoituksena o'li nauttia s'aaliin kustannuksella. 
Ei voi nimittäin uskoa kärpältä puuttuneen kokemusta siitä, että 
tätä tietä ei pääse käsiksi saaliin pehmeisin osiin, joten menette
lyä voi verrata intiaanien päänahan nyljentään. 

Se selitysmahdollisuus tässä vielä olisi, että kärppä ei uskal
tanut .käydä käsiksi saaliiseen, koska sen istuessa kurkku oli ta~ 

vallaan suojassa. Mutta kun sen kerrotaan täysi-ikäiseen jänik
seen · kursailematta iskevän hampaansa, niin ei voi uskoa tässä 
mainitun pelin arkuudesta johtuvan. 

Lopuksi päätin tehdä' lopun tästä urheilusta ja hyökkäsin 
näyttämölle tavoittaakseni kärpän, mutta tietysti turhaan, sillä se 
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hävisi silmänräpäyksessä. Jänis ei sen sijaan hievahtanut pai
kaltaan. Se oli nyt kerran päättänyt istua paikallaan ja se myös 
istui. Aivan rauhallisesti saatoin sen ottaa käsiini ja pistää mu
kana olleeseen laukkuun. Näin joutui se naapuritalon poikien 
hoidokiksi. Kesän kuluessa sai se sitte uuden päänahan ja kas
voi varsin nopeasti. Syksyllä se sijoitettiin Iammasnavettaan, 
jossa se sai jakaa tilan ja ruuan vapaasti lampaiden kanssa. Ensin 
jaettiin navetta tietysti niin, että lampaat töllistelivät toisella sei
hällä ja jänis toisella. ja kun huomaamatta tai uteliaisuudesta 
jouduttiin samalle seinälle, niin tapahtui tilanvaihdos suuressa 
mylläkässä. Lopuksi totuttiin puolin ja toisin elämään rauhassa, 
syötiin ja juotiin yhdessä. Myöhemmin tuli jäniksestä hiukan 
vaatelias. jos lampaat eivät antaneet sille tietä nopeasti, niin 
karahti se takajaloilleen ja alkoi kiivaasti kynsiä lampaiden kylkiä 
niin että villat pölisivät ympärille. Tämä temppu tavallisesti au
kaisi sille vapaan tien. Ainoastaan pässi uskalsi ryhtyä vasta
rintaan, mutta jäniksen kaapimismenetelmä oli niin tehoisa, e·ttä 
tämäkin tavallisesti väistyi isoine sarvineen. Mutta sitte loppu
vatkin minulta tiedot tämän jäniksen elämänvaiheista, eikä siitä 
jänis itsekään liene pitkiä aikoja tietänyt. 

Toinenkin tarina koskee jänistä, joka sekin ansaitsee kerto
misen, koska se viittaa eläinten keskuudessa ehkä yleiseenkiin 
parannustapaan, vesiparannukseen eli kuhnimiseen. Paikkakun
nalla, jossa tapaus sattui, oli ainakin siihen aikaan tapana pyytää 
jänistä sekä luvallisella että luvattomalla ajalla langalla, joita vi
ritettiin sen poluille. Tämäkin tapaus sattui keskikesällä. Satuin 
nimittäin paikalle, jossa jänis virui kuolinkamppailussa Iangassa. 
Todennäköisesti oli se jo kauan siinä ollut, sillä minun lähes
tyessäni oli se jo niin tiedoton, että ei paljoakaan pystynyt liik
kumaan, kun kivoittelin langan solmuja ja syvälle kaulaan pai
nunuHa silmukkaa. Aluksi näytti siltä, etiä se ei enää virkoaisi, 
sillä se makasi paikallaan aivan velttona. Mutta kun tuuppasin 
sitä pari kertaa, ponnahti se ylös ja läksi horjuen loikkimaan. 
Seurasin sitä pellon reunalle. Siellä tapasin sen puoli kylkeä 
myöten vesiojassa istumassa etujaloilla vettä polskuttaen. Otak
suin sen sinne horjahtaneen ja aijoin mennä apuun, mutta silloin 
jänis loikkasi pientarelle ja juoksi kappaleen matkaa eteenpäin, 
jossa jälleen näkyi hyppäävän vesiojaan. Lähestyin sitä uudes
taan pensaikon taitse ja saatoin nähdä, että se siveli kaulaansa 
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etukäpälillä kuin jotain poispyyhkiäkseen. Minut huomattuaan 
se ponnahti ylös ja loikki pensaikon lävitse metsään. Toden
näköisesti olisi kuhniminen ollut perinpohjaisempikin, eilen olisi 
sitä häirinnyt tungettelullani. Erinomaisen nopeasti vesi eläimeen 
näkyi va ikuttavan. Oliko täniä vain sattuma, vai ties ikö jänis 
ennestään sen mitä Kalevalan tietäjät, että ,vesi on vanhin voi
tehia". 

--···--
Tuulenpesistä Lapissa. 

A. j. RAINIO. 

Retkeillessäni vuonna 1919 Inarin- ja Utsjoen-Lapissa sekä 
1923 Enontekiön-Lapissa olin tilaisuudessa tekemään muistiin
panoja siellä esiintyvistä tuulenpesistä eri kasveissa, etenkin alpi
nisilla alueilla. Tuulenpesät eräissä puukasveissa painavat toi si
naan ,regio alpinassa" erikoisen leimansa seutuun sen takia, että 
ne talvella jäävät vars inaisen lumipeitteen yläpuolelle, ja kesällä 
törröttävät tuulenpesälliset oksat yksitellen muita korkeammalla. 

Lapissa on tavallisin lehtipuu Betula odorata *tortuosa. 
Tässä esiintyy Taphrina betulina (Rostr) tuulenpesiä muodosta
vana. Läpimitaltaan ovat tuulenpesät tavallisesti 30- 50 cm., 
aniharvoin olen tavannut suurempia. Meillä Etelä-Suomessa ta
vataan saman sienen aiheuttamia tuulenpesiä tavallisessa hies
koivussamme, etenkin kylä- ja kaupunkipaikoissa, mutta tuulen
pesät Betula odorata *tartuosa'ssa täällä pohjoisessa ovat kool
taan yleensä melkein puolta pienemmät kuin hieskoivuissamme 
etelämpänä. Yleensä olen saanut sen käsityksen, että tuulen
pesien pienuus johtuisi siitä, että ne olivat lyhempi-ikäisiä. Run
saimmin huomataa.n tuulenpesiä Belula odorata *tortuosa'ssa ok
sien latvassa, eikä siis kuten hieskoivuissamme myöskin runsaasti 
vanhemmilla oksa-osilla. Luultavasti varisevat tuulenpesät ly
hyempi-ikälsyytensä johdosta pois, joten ei vanhemmi ssa oksa
osissa ole tuulenpesiä. Vanhemmissa oksissa havaitsin runsaas
tikin arpia, jotka olivat tuulenpesien kiinnityskolitia, ja maassakin 
huomasin joitakuita pudonneita tuulenpesiä. Edell een eivät Ta
phrina betulina'n saastuttamisalueet ole keskittyneet asutetuille pai-
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koille kuten etelässä, vaan jokien varsille sydänmaissa. Tuulen
pesiä Betula odorata *tortuosa'ssa olen tavannut Inarissa, Uts
joella ja Enontekiöllä. Kun tuulenpesien esiintymistavassa ja 
suuruudessa on, kuten mainittu, eroavaisuuksia hieskoivun tuulen
pesään verraten, niin ei ole mahdotonta, että meillä tässä on ai
van toinen laji kysymyks~ssä. 

Yleisimpiä tui.Jienpesiämme pohjoisessa ovat vaivaiskoivuissa 
(Betula nana L) tavattavat tuulenpesät Näiden tavallisin aiheut
taja on Taphrina nana (Johans.), jonka synnyttämä tuulenpesä 
on harsu, pitkähkö, sekä noin 5- 20 cm läpimitaltaan. Etenkin 
runsaasti esiintyy toinen ,regio alpinassa" ja ,subalpinassa". 
Kylmyydestä, tuulesta ja lumenpaineesta johtuu, että vaivaiskoivu, 
etenkin ,regio alpinassarc, on ,pöytämäinen". Ne oksat, joissa on 
tuulen pesiä, näyttävät kuitenkin olevan kestävämpiä näitä alpinisia te
kijöitä vastaan, kuin terveet, jå kohoavat ne yhtenäisen ,pöytäpinna1i" 
yläpuolelle (Kuv. 1). Saastuneiden oksien kestävyys edellä mainit
tuja tekijöitä vastaan johtuu siitä, että päällysketto on vahvasti 
korkkiutunut ja aliketto (hypodermis) on erittäin paksu, joten 
haihtuminen on hyvin vähäinen. Kairamon tutkimusten mukaan 
menettävät lumipeitteestä kohoutuvat oksat liiaksi vettä ja kuole
vat kuivuuteen. Tällaisten yksityisten oksien esiintyminen lumi
peitteen _yläpuolella on Taphrina nana'sta. johtuva patologinen 

. ilmiö. Kuvasta näemme miten· varsinaisen saastuttamiskohdan 
yläpuolelta lähtee kimppu kituvia oksia. · Etenkin Enontekiöllä 
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oli Taphrina nana'n aiheuttama tuulenpesä hyvin tavallinen. Uts
joella ja Inarissa oli tuulenpesiä vähemmin. 

Toinen sieni, joka vaivaiskoivuissamme aiheuttaa tuulenpesiä 
on Taphrina alpina (johans.). Nämät tuulenpesät, jotka tunnetaan 
siitä, että lehdet alapinoaltaan ovat harmaan ruskeat, ovat nähtä
västi harvinaisia. Olen tavannut niitä vain Enontekiön-Lapissa, 
Karesuandossa ja Nåimakassa. 

Männyssä jotenkin tavallinen tuulenpesä esiintyy Lapissakin 
siellä täällä. Etenkin puurajaseudulla ovat männyn tuulenpesät 
toisinaan tavattoman suuruutensa takia hyvin silmiin pistävät. 
Kun tällaiset männyt keloutuvat, niin näkyvät myöskin keloutu
neet tuulenpesät toisinaan hyvinkin pitkien matkojen päähän. 

Arctostaphylos alpinum'issa tavataan toisinaan kasvin kokoon 
verraten sangen suuria tuulen pesiä . . Ne voivat olla 10- 20 cm 
läpimitaltaan. Tuulenpesiä aiheuttaa eräs sieni Exobasidium vac~ 

cinii (Fuck). Varsinkin Luostotunt~rilla Sodankylässä oli tällaisia 
tuulenpesiä runsaasti. Levujoella (Utsjoki) ja Kelottijärvellä (Enon
tekiö) näkyi .niitä olevan vähemmän. 

--···--
Pieniä tietoja. 

Kouluoppilaat luononsuojelua edistämään. 

Kun luonnonhistorian ja maantiedon tunneilla tulee puheeksi 
maamme luonnon erikoisuudet, olivatpa ne sitten jääkaudesta 
aiheutuneita tai siitä riippumattomia ilmiöitä, ovat monet oppi
laat hyvin halukkaita kertomaan näkemyksiään, jotka usein ovat 
omiansa mielenkiintoa herättämään, mutta joista opettaja ei ole 
kuullut ennen puhuttavan, tuskinpa kukaan muukaan. Tulee sil
loin ajatelleeksi eikö olisi syytä ottaa varteen niitä erikoisuuksia, 
joita heillä maamme eri kalkista on tiedossansa ja jotka ovat ol
leet heidän huomion sa esineinä. Semmoisia ovat korkeat, ylävät 
mäkimaat ja harjut, jotka tarjoavat laajan, ihanan näköalan mat
kailijalle, jyrkät kallionseinämät niissä pesivine harvinaisine lintu
lajeineen, isot jääkauden aikuiset siirtolohkareet, hiidenkirnut, 
rehevät lehdot harvinaisine kasveineen, isoine jättiläispuineen ja 
rikkaine lintumaailmoineen. Kokonaisia ryhmiä erikoisen isoja 
lehmuksia, jalavia, vaahteroita ja saarneja tai kauniita katajapuita 
ja -pyramiideja jollakin raivaamattomalla kivikkomäellä peltojen 
keskellä kaadetaan pelkästä tietämättömyydestä, ja kuitenkin olisi 
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ollut tärkeätä säilyttää ne erikoisuuksina jällkeentuleville polville. 
~~islarikkaat poukamat, joissa vesilinnut ja kahlaajat paraiten 
vuhtyvät, saattaisivat rauhoitettuina olla oikeita Iintuparatiiseja. 
Mutta noista rikkaimmistakaan paikoista ei meillä ole mitään 
tietoja. 

Kun luonnontutkijat uutterista keräysretkeilyistä huolimatta 
eivät joudu jokaikistä kolkkaa tarkkaamaan, ja siten moni nähtä
vyys jää heiltä huomaamatta, olisi syytä ryhtyä kokoamaan oppi
laitten tekemiä havaintoja esim. konventtien tai koulun piireissä 
toimivien luonnontieteellisten seurojen välityksellä siten, että jä
senten käytettävissä olisi joku havainto kirja, johon merkit
täisiin kaikki tärkeimmät huomiot. Opettajan välityksellä voisivat 
ne sitten tulla suuremmankin yleisön tietoon. 

Siis koulujemme konventit ja muut seurat, ottakaa luonnon
suojelu ohjelmaanne, siten teette maalienne kauniin, ylevän pal
veluksen. 

1(. E. Kivirikko. 

Eläinjättiläisiä. Zool. Jahrb., N:o 43, esittää A. Putte r seu
raavia -laskelmia eläint~n painosta. Hai (Rhinodon typicus Sm) 
.Pituus 20 m, paino 100,000 kgr; (Acipenser huso L.) 2,000 kgr; 
(Orthagoriscus mola L.) 1,000 kgr; sukupuuttoon kuollut matelija 
Diplodoccus, pituus 30 m, paino 100,000 kgr; Afrikalainen strutsi 
(Struthio camelus L.) 125 kgr; sukupuuttoon kuollut Madagaskarin 
jättiläislintu (Aepyornis) 750 kgr; bisonhärkä (Bison bison L.) 
1,000 kgr; sarvikuono (Rhinoceros) 3,000 kgr; sinivalas (Balaeno
ptera musculus L.) pituus 33 m, paino 480,000 kgr. Pienin imet
täväinen, kääpiölepakko (Pipistrellus pipistrellus Schreb.) painaa 
3,7 gr. 

0. E. 

Lumpeita kokoamaan! On kulunut n. 27 vuotta siitä kun 
leht. A. J. Me 1 a, Suomen lumpeiden selvittäjä Luonnon Vstä
vässä julkaisi kuvauksensa Nymphaea-lajeistamme. Noin 5 vuotta 
myöhemmin toht. H. Li n d b e r g määräsi silloiset Herb. Mus. 
fermicin lummekokoelmat ja esitti tutkimustensa tulokset Soc. · 
pro Fauna et Flora Fennicalle. Hän oli toimittanut määräyksensä 
kriitillisesti, siitepölyhiukkasten avulla, mikä on ainoa luotettava 
ja herbaarioainehistoa tutkittaessa ainoa mahdollinen määräämis
tapa. - Näiden tutkimu sten tuloksia ei kuitenkaan ole painettu. 

Paitsi sitä, ettei julkaisuista saa oikeata kuvaa näiden ko
meimpien kukkakasviemme levenemisestä, eivät julkiset kokoei
matkaan korvaa tätä kuin puutteellisesti, sillä vain ani harvat 
tienoot (esim. Kuopion seutu) ovat näissä tyydyttävästi edus
tettuja. Niinpä voi sanoa että lummelajeistamme Nymphaea alba 
on varmasti yleisempi kuin mitä julkisista kokoelmista voisi 
päättää, koska sitä vähänkin tarkemmin tutkituilta alueilta aina 
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löytyy. Vielä on itaisen N. tetragonan tunnettu Iänsiraja Etelä
ja Keski-Suomessa jokseenkin sama kuin Melan aikana. - Lum
mekysymyksemme on myös mutkistunut senkautta, että on todettu 
lajien, varsinkin N. alban ja N. candidan, aivan rajattomasti muo
dostavan sekaslkiöitä, niin että / seuduista, missä molemmat lajit 
kasvavat yhdessä, tuskin j 1puhtaita" muotoja löytyykään. 

Kaikkien kasvistomme ystävien velvollisuus on työskennellä 
edelläviitaitujen asiain selvittämiseksi. Tämä tapahtuu parhaiten 
siten, että jokainen kerää lummenäytteitä niistä vesistä, joiden 
partailla ensi kesänä liikkuu. Varsinkin Turun ja Porin läänissä, 
Pohjanmaan tasangolla, Etelä-Lapissa ja Karjalan kannaksella 
oleskelevia kehoitetaan lumpeita tallettamaan. Kun lumpeenkuk
kien prässääminen usein tuottaa joltisiakin vaikeuksia, niin voi 
tällaisissa tapauksissa ottaa vain osia niistä t~lteen. Haetaan 
nuori_ kukka, jossa heteet vielä ovat kirkkaan keltaiset ja tästä 
leikataan irti 1) verhiö pohjuksineen, 2) kiehkurassa rivi sisimpiä 
heteitä ja 3) luotti sekä mahdollisesti jostain toisesta saman 
juurakon kukasta 4} ohut sikiäimen halkileikkaus, ja nämä osat 
prässätään erikseen. Sitäpaitsi talletetaan prässäämällä myös sa
man juurakon lehti. Pienemmät ja hennommat osat säilytetään 
siten samanlaisessa kotelossa kuin sammalet ja jäkälät. 

Koska lummenäytteiden kriitillinen määrääminen edellyttää 
jonkunverran ammattitaitoa, ja kun tämmöiset näytteet parhaiten 
hyödyttävät tutkimusta julkisissa kokoelmissa säilytettyinä,. niin 
on edullisinta lähettää ne Turun Suomalaisen Yliopiston kasvi
tieteelliseen museoon, missä allekirjoittanut, joka viime aikoina 
on tutkinut lumpeitamme, ottaa toimittaakseen määräyksen. -
Kukin näyte on tietysti varustettava kasvupaikka- (pitäjän ja järven 
t. joen nimi) ja ottoaika tiedonannoilla sekä kerääjän nimellä. 

Turussa 4 p:nä toukokuuta 1924. 
!(. }. Valle. 

Aikaisia muuttolintuJa olivat varmaankin ne neljä koskeloa 
(Mergus merganser L.), jotka helmik. 29 p:nä ilmestyivät Kyrönsal
meen. Seuraavina päivinä oleskelivat ne keskellä kaupunkia Haa
pasalmessa sukeltaen ahkerasti virtaisessa vedessä. Usein tulivat 
ne tuskin 5 m. etäisyydelle sillasta siepaten rohkeina veteen heitet
tyjä silakoita. Kylläisinä asettuivat ne sitten jään reunalle ruo
kaansa sulattamaan. - Seurueeseen kuului yksi herrasmies ,nai-
sineen". -- E. K-i. . 

Otteita Suomalaisen normaalilyseon Luonto-seuran havainto
kirjasta. Ollessamme syysk. 16 p:nä v. 1923 tarkastelemassa 
lintuelämää Helsingin Vanhankaupungin lahdella ja palatessamme 
sieltä Brändön saaren kautta takaisin kaupunkiin, kulimme eräältä 
matalalta, kaislikkoiselta merenlahdelta mainittujen paikkojen vä
liltä outoa ääntä. Se oli jokseenkin pitkäveteistä ja kuuluvaa 
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,tii tii" huutoa. Lahden rannalle päästyämme huomasimme ou
don linnun lentävän sivuitsemme lähel lä vedenpintaa. Kauan 
emme sitä saaneet katsella, ennenkuin se jälleen katosi kaislikkoi
hin, mutta sen olemus oli kuitenkin niin outo, että se kiinnitti 
huomiota. Niinpä teimmekin siitä paikalla seuraavat yhtäpitävät 
muistiinpanot: ,Selkä ja pyrstö sinertävät. Pää näytti mustalta. 
Myöskin näytti si ltä kuin olisi sillä ollut selässä vaalea laikka, mikä 
kyllä voi olla siiven alapuolta. Vatsa · kellertävä, nokka pitkä, 
siivet ja pyrstö suhteettoman lyhyt. Siiven lyönnit olivat tavat
toman nöpeat ja lentoviiva suora. Oli jokseenkin käenpiian 
kokoinen." - Myöhemmin verratessamme havaintojamme kirjalli
suuteen, huomasimme niiden hyvin sopivan saatavilla oleviin se
lityksiin kuningaskalastajasta, josta päättelemme linnun mahdolli
sesti -kuuluneen tähän lajiin. 

A. ja 0. Cajander, E. Elo, H. l(nuutila. 

Sterna nigra. Heinäkuun 18 p:nä · v. 1923 näin linnun, jota 
melkein varmasti pidän mustana tiirana. Sen omituinen lento
tapa, vuorotellen nopeita siivenlyöntejä ja liitelemistä, kiinnitti 
ensin huomiotani. Kun soudin sen lähelle, näin, koska se oli 
vain n. 30 m. korkeudella erään vedenalaisen luodon päällä, 
että sen vatsapuoli oli yksivärisen tumma, melkein musta. Sii
vetkin olivat alapuolelta tummat, kuitenkin ruumista vaaleammat. 
Pyrstö oli lyhyt ja hyvin vähän halkopäinen. En ole kirjallisuu
dessa tavannut mitään sellaista lintua, johon nämä tuntomerkit 
sopisivat, kuin juuri mustari tiiran. Tämä tapahtui Hillosensal-
mella Valkealan pitäjässä. 0. Vartiovaara. 

Pähkinänakkelin (Sitta europaea) näimme heinäk. 22 p:nä 
1923 tammimetsässä Turun Ruissalossa . . 

A., 0. ja E. Cajander. 

Tietoja keväällä kukkivista kasveista Maaningalta. Kesäkuun 
11 p:nä 1922 merkitsin Maaningan Pohjois-Haatalassa muistiin 
kaikki sil loin kukalla tai kypsäitiöisinä näkemäni putkilokasvit. 
Useat niistä olivat alottaneet kukintansa jo huomattavasti varemmin, 
mutta toisilla lajeilla se näytti olevan aivan alussa. Kaikkiaan 
sain Iuetteloida 66 lajia, joista juuri kukkimistaan aiottavat ovat 
seuraavassa merkityt tähdellä (*). 

Equis. arvense 
E. pratense 
E. si lvaticum 

* Anthoxanthum 
* Hierochloe odorata 
* Melica nutans 

Erioph. polystach. 
E. vagin. 
E. alpinum 

"' Scirpus caespit. 
"' Carex filif 
"' C. irrigua 
"' C. Jimosa 
C. digitata 

•c. Gooden. 
• C. chordorrh. 

Luzula piiosa 
L. multiflora 

• Convallaria 
* Paris 
*Coeloglossum 
• Salix jJentandra 
Salix apponum 
S. nigricans 
S. phylicifolia 
S. aurita 
S. cinerea 
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S. caprea 
• S. depressa 
• S. myrtiJioides 
• Rumex acetosa 
• R. acetosella 
• Cerastium triv. 

Myosurus minimus 
Caltha palustris 

• Ranunc. acer 
Arabis arenosa 

• Ribes nigrum 
• Prurms 
• Alchem. subcren. 
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• A. pastoralis 
fragaria 

• Rubus saxatilis 
• R. idaeus 

Rubus chamaemorus 
Geum rivale 

• Potent. norvegica 
• oeranium silv. 

Oxalis 
Callitriche verna 
Viola palustris 
V. epipsila 

• V. silvatica 

V. canina 
Cassandra 

• Andromeda polif. 
•Ledum 
Trientalis 

• Menyanthes 
Myosoti s interm. 
Veronica verna 

•v. serpyllif. 
• Antennaria 
• Matric. inodora 
Tarax . . canalic. 
T. remotijugum. 

Luettetoni ei ole tyhjentävä, sillä merkinnät tehtiin muiden 
havaintojen ohella. 

H. Roivainen. 

Talvilintuhavaintoja Säämlngin Pihlajaniemeltä. Hiihtoretkilläni 
joululomalla 1923- 24 Säämingin Pihlajaniemellä tein havaintoja 
talvilinnuistamme. 

Havainnot olen tehnyt 16. XII.; 27. XII.; 28. XII.; 30. XII.; 31. 
XII.; 2. 1.; 6. 1.; 7. 1.; 8. 1.; 9. 1. ja 11. 1. Merkintöjä on täten ker
tynyt yhdeltätoista eri päivältä yhteensä 31 tunnin ajalta, kahdek
sastatoista eri Iintulajista. 

Seuraava koettaa antaa suhteelli sen kuvan lajien runsaudesta; 
numerot osoittavat montako kertaa tapasin parven tai yksilön 
samaa Iintulajia. 

U r p i aine n ja h ö m ö tiain e n . tai stelevat ensisijasta, kum
piakin 39 kertaa. (Urpiainen esiintyi vielä joulukuun puoli
välissä huomattavasti lukuisampana hömötiai sta). Toisella sijalla 
on p u n a t u 1 k k u, 33. Sitten seuraa h i p p i ä i n e n 23, i so
tikk a 14, k e lta s irkku 8, töyhtötiainen ja tilhi mo
lemmat 7, t e i r i 6, m e t so ja puu k i i p i j ä kumpikin 5, 
k o r p p i ja ta v i o k u u r n a 4, p y r s t ö t ia i n e n 3, n ä r h i 2, 
v a 1 k o se 1 k ä tikka ja k o 1m i v a rpa i ne n -tikka 2, pikku
t i k s u 1 kerran. 

Variksen, h a r akan ja pakasti a i sen olen jättänyt 
pois merkinnöistäni. Mai nitsen vain, että niitä tapasin metsissä 
ani harvoin ; sensijaan oli niitä melkein säännöllises ti joka talon 
pihamailla. Esim. pappilan pihamailla oleskeli läp i joululoman 
ainakin 7 pakkastiaista ja harakkaa sekä noin 25- 50 varista. 

Sekametsä, varsinkin männyt olivat hömö- ja töyhtötiaisen, 
hippiäisen, puukiipijän, ison- ja pikkutikan (1 kerta) sekä metson 
mielipaikkoja. Varsinaisessa sekametsässä oleskelivai pyrstö
tiaiset, tilhet, korpit, närhit, valkoselkä- ja kolmivarpainen tikka 
sekä teiri. Lepät houkuttelivat siemen illään urpiaiset oksilleen, 
ja katajat tarjosivat taviokuurnille ja punatulkuill e mieluisimmat 
paikat. Keltasirkut oleskelivat enimmäkseen metsien laitei ll a. 
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Musta-tiainen (Parus ater) oli vielä marraskuussa v. 
1923 melko yleinen Pihlajanniemellä, mutta koko joululomalla 
tapasin sita siellä enää vain 2 kertaa. Kumpaakaan havaintoa 
en valitettavasti voi edes liittää edelliseen luetteloon. 

Savonlinna, 24. I. 24. Päiviö Kuusisto. 

Hilleri (Phoetorius putorlus) Hangossa. Tämän vuoden maa
liskuun 28 p:nä löydettiin Hangossa Tiilitehtaan alueella Niemelän 
huvilasta kuollut hilleri rotankolosta. Yksilö oli poikanen, pituu
deltaan 35X13 cm. Tietääkseni ei ole hilleriä aikaisemmin Han
gosta löydetty, mutta nyt se näyttää sinne kotiintuneen, sillä 
kaikesta päättäen on siellä nyt ainakin yksi pesue. · 

joh. Kaikko. 
Ensimäiset leivoset v. 1924 nähtiin Helsingin Töölössä jo 17 

p:nä maaliskuuta. Viluisen näköisin hakivat ne ruokaansa ka-
dulla varpusten seurassa. 1(. E. Kivirikko. 

Luoonohistorian ja maantieteen päivien ohjelmasta 
Jyväskylässä 14. Vl.-21. VI. 

Dosentti V. Auer: 

T ri Einar rieandt: 

Prof. T. H. järvi: 
Tri 1(. E. Kivirikko: 
Leht. V. Korvenkontio: 
Reht. R. Krogerus: 

Maisemamaantieteen perusteista (noin 6 
luentoa. Suomen soista (6 1.). 
Luonnonhistoriallisen aineryhmän aseman 
kehitys opetusohjelmassa (n. 6 1.). 
Lohikalojen · biologiasta (n. 5 1.). 
Kehitysopista (n. 10 1.). 
Ai.he ilmoitetaan myöhemmin. 
Käytännöllis-heuristisesta menetelmästä 
luonnonhistorian öpetuksessa (n. 5 1.). 

Prof. 1(. M. Levander: Vesibiologisia retkeilyjä (2) ja luennoita 
alempien eläintenluonnonhistoriasta (n. 41.). 

Tri A. R. Rosenqvist: Poliittisen maantieteen opettamisesta (1 1.). 
Tri H. Waren: Uudempia tutkimuksia kasvifysiologiasta 

(n. 4 1.). 
Keskusteluja, retkeilyjä ja huvimatkoja. 

Rautatiematkoihin on myönnetty 25 °/o alennus. 
Lähempiä tietoja Kesäyliopiston ohjelmasta, joka toukokuun puoli

välin jälkeen lähetetään pyydettäessä. 
Jyväskylän Kesäyliopiston Toimikunta. 

Kokouksia. 
Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon kokous 

18. 111. 1924. Maisteri Vilho A. Peso 1 a piti taulukkojen valaiseman esitel
män kasvinjalostuksen merkityksestä meillä. Verrattuna Norjan, Ruotsin ja Tans_ 
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knn peltojen satoihin antavat meidän peltomme ainoastaan puolet tai kolmannen 
osan noissa maissa saaduista. N•istä monista keinoista, joilla peltojemme tuottoi
suutta voidaan koroittaa, on kasvinjalostus tärkeimpiä. Meillä käytetään var
sinkin ohrasta lukuisia oivallisia, varsinkin ruotsalaisia (Swalöfin) jalosteita, 
mutta nuori kotimainen kasvinjalostuksemme voi myös jo merkitä huomatta
via saavutuksia, joiden tunnetuksi tekemisessä ja käytäntöön saattamisessa 
koetoiminnalla on erittäin tärkeä tehtävä. Kasvinjalostuksen tehtävät ja mah
dollisuudet ovat meillä suuret. Vähintään 20 - 30 Ofo:n sado n lisäys ja samalla 
sen laadun parannus on saavutettavissa, joka sen lisän kera, minkä peltovil
jelyksen eri aloihin kohdistuva koetoiminta tuottaa, merkitsisi maamme saatta
mista omavaraisuuteen kasvi llisiin elintarpeisi in nähden. 

Dosentti Gunnar Ekman piti esitelmän uusimmista tutkimuksista de
terminatioprobleemin alalla, tuoden erikoisesti esille alkusuun huulen suuren 
determineeraavan ja organiseeraavan vaikutuks~n. (Jätämme tässä esityksen 
tarkemmin selostamatta, koska toht. Ekman julkaisee tässä numerossa samasta 
aiheesta kirjoituksen). • 

Yliopp. A. J. Rainio näytti 2 maalle uutta ruostesienilajia. Uromyces 
scutellatus, jonka esittäjä oli löytänyt Euphorbia cyparissiallselta Viipurissa 
Myllysaaren puutarhasta v. 1915, sekä Melanpsora reticulatae, samoin esittäjän 
löytämä, Saxijraga aizoidellselta Mallan luonnonpuistosta Enontekiässä v. 
1923. - Prof. J. I. Li r o huomautti, että Melanpsora reticulatae'n oli myös 
maist. M. Kotilainen löytänyt samasta paikasta, sekä että Uromyces scutellatae 
kasvaa yleisenä Venäjällä. 

Prof. J. 1. Li r o selosti vastailmestynyttä teostaan ,Die Ustilagineen 
Finnlands l". 

Uudeksi jäseneksi valittiin hammaslääkäri Hulda Merikallio. 

Suomalaisen Eläin- ja Kasvitiete~l11sen Seuran Va1_1amon kokouk· 
sessa 12. IV. 1924 puheenjohtaja prof. J. 1. Li r o, lausuessaan seuran jäse· 
net tervetulleiksi mainitsi m. m., että seuran valtionapu kuluvalta vuodelta on 
koroitettu 40,000 mk:ksi, sekä toi tämän johdosta julki seuran kiitollisuuden 
Tasavallan Hallitusta kohtaan. 

Tri J. 0. S a u 1 i piti esitelmän kasvin ja 1 o s t u s työtä vaikeutta
·v i s ta t u h o h yön te i s i s t ä. - Kasvinjalostuksen yhtenä tärkeänä tehtä
vänä on- sanoi esitelmänpitäjä - saada kehityteksi kasvinlaatuja, jotka parem
min kuin nykyisin saatavissa olevat laadut kyl<enevät vastustamaan kasvitauteja 
ja erilaisten tuhoojien hyökkäyksiä. Tunnetaan useita tapauksia, jolloin tämä 
tehtävä on loistavalla tavalla onnistunut. On saatu kehitetyksi kasvilaatuja, 
jo tka voivat vastustaa erilaisia sienitauteja, kuten ruostetta, perunaruttoa, kar· 
viaismarjahometta j. n. e. ~Jäin kunnan tuhoojia vastaan ei ole saavutettu liki
mainkaan yhtä hyviä tuloksia. Esimerkkejä tunnetaan kuitenkin tällaisistakin 
tapauksista. Kasvijalostustyötä vaikeuttavat suuressa määrässä tuhohyönteiset 
Ne vahingoittavat ja hävittävät jalostusmateriaalia ja koeruntuja, niin että k~s
vinjalostaja saa alituiseen taistella niitä vastaan. 

Pahimpia viljalajien tuhoojia on n. s. juurimato, vilja sepän ( Agriotes obscu
ms) toukka1 joka Tammisten kasvinja lostuslaitoksella on eri vuosina hävittänyt 
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llnjakylvöjä. Sen tuhot ovat kohdistuneet pääasiassa nurmiviillos-maihin. -
Toinen oraiden tuhooja on kahukärpänen (Oscinis jrit.) Se tuottaa kauralin
joille paljon vahinkoa niin meillä lwin muuallakin kasvinjalostuslaitoksilla. 
Aikainen kylvö on varmin suojelukeino tätä hyönteistä vastaan . Sen toin en 
sukupolvi saa aikaan n. s. kahujyviä varsinkin ohralla ja kolm as polvi tekee 
tuhoa syysviljan orailla, hävittäen varsinkin rukiin kaukoeristyksiä. - Näitä 
viimeksimainittuja ahdistavat myöskin sadesyksyinä etanat, varsinkin jos kauko
eristykset sijaitsevat nurmettt!neiden paikkoj en lähellä. - Hernejalostusta on 
paitsi hernekärsäkästä hyvin pahasti haitannut hernekääriäisien (Laspeyresia 
dorsana) toukat n. s. hernemadot. Varmin keino päästä nii stä on vihantarehu
herheiden käyttäminen pyydystyskasveina. Tammistossa on tätä keinoa käy
tetty hyvällä menestykse11ä. Seuraus oli, että vihantarehulla kehittyneet t~ukat 
tuhoutuivat, kun sato korjattiin, ennenkuin toukat ennättivät täysikasvuisiksi. 
Seuraavana vuonna ei näkynyt perhosia eikä matoja herneissä. - Juuri- ja 
kaal ikasvien pahin vihollinen on kaalikärpänen (Pizo;·bia brassicae). Sen tou
kat ovat hävittäneet kaalinvi lj elyksiä ja vahingoittaneet lanttuja toisina vuosina 
aik~ pahasti. Maakirput (Phyllotreta) ovat, varsinkin kuivina keväinä, alituisena 
uhkana. Niiden vuoksi pitää haaskata paljon kallista siementä. - Siemen
istukkaiden tunnetuin vihollinen on rapsikuoriainen (Meliget!tes aeneus). Pie
nemmillä siemenviljelyksillä on sitä helppo hävittää karistamalla kuoriaiset 
aikaisin aamull a keräyshaaviin ja tuhota ne. Samall a tavalla ja samalla kertaa 
karistetaan lyi jynharmaa rapsikärsäkäs ( Ceutorrlzynclzus assimilis), joka vahin
goittaa nuoria lituja. Paljon vahinkoa, varsinkin naurisistukkaill e, tuottaa 4-
kyhmyinen rapsikärsäkäs (C. quadridens). Se on meillä jo v:sta 1913 tunn ettu 
kaalintaimien tuhoojana. Tammistossa se on esiintynyt tuhoatekevänä nauris
ja lantunvarsissa, joissa Sf'n toukat elävät miinaajina. Vaikka kuoriaisen tou
kat ovat yhtä yleisiä sekä nauriin- että lantunvarsissa, eivät ne saa Janiulla 
paljoakaan vahinkoa aikaan, mutta kylläkin nauriilla, jotka kuihtuvat useimmi
ten kesken kasvun. Tämä hyönteinen on suuresti vaikeuttanut nauriin jalos
tusta Tammistossa. Tehokasta hävityskeinoa sitä vastaan ei vielä ole keksitty. 
- Kaalilude (Eurydema oleracea) hävittää paitsi kaalintaimia, myöskin kaalin 
istukkaita. Vahingot ovat joskus olleet melkoiset. Monien perhosten toukat 
ahd istavat ristikukkaisia. Mainittakoon tässä vain kaaliperhonen (Pieris bras
sicae), joka eräänä vuouna ilmestyi suurissa parvissa Tammisten lantunsiemen
viljelyksille. Näiden toukat uhkasivat hävittää koko suuren siem envilj ejyksen, · 
mutta silloin ilmaantui eräs kaaliperhosen toukalla loisiva pistiäinen (Microga
ster g lomeratus) tuhoten lyhyessä ajassa suunnattomat tould<a parvet. - Api lalla 
tekee tuhoa l<aksi Apion-kärsäkkäihin kuuluvaa kuoriasta. Toinen, apricans on 
tunnettu siementen tuhoojana, toinen virens apilanvarsimiinaajana. Viimeksi· 
mainittu huomattiin meillä ensimmä1sen kerran tuhohyönteisinä puna-api lan 
varsissa Tammistossa viime kesänä. · Muut apilan tuhohyönteise t voimme tällä 
kertaa jättää mainitse matta. - Rehuhein ällä on toisina vuosina timoteikärpänen 
(Amrmrosoma) tehnyt kiusaa. Pahempi on ol lut puntarpään äkämäsääsken 
(Oligotrop!zus alopecun) toukka, joka on erittäin yleinen villeillä puntarpäillä. 
Niittämällä puntarpäät pientareilta ja ojien varsilta y. m. hyvissä ajoissa reh11ksi 
hyönteisen leveneminen meillä suuresti rajoittuu. Nykyisin uhkaa se pilata 
suom alaisen puntarpääsiemen en main een ulkomailla. 
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Maisteri Simo Li 1 ja piti esitelmän perunarutosta ja sen v a s
t u s ta m i se s ta. Selostettuaan ensin lyhyesti perunaruton biologiaa, siirtyi 
hän sen levenemishistoriaan. Vaikka peruna tuotiin Europpaan jo v. 1565 
niin tuli siitä yleinen viljelyskasvi vasta v. 1800 paikJ<eiila. Perunarutto taas 
esiintyi ensimmäisen kerran tuhoatuottavana vasta 1830, ja 1844- 46 raivosi 
se jo hirveänä kulkutautina Keski-Europassa. V. 1847 tavattiin perunarutto 
ensimmäisen kerran Suomessa. Sen jälkeen on se tehnyt maassamme suurta 
tuhoa useina vuosina ja vuosijaksoina, viimeksi vuosina 1921- 1922. Esitel
möitsijä oli varovasti arvioiden tullut siihen tulokseen, että v. 1922 peruna
rutto sai maassamme aikaan ainakin 60 milj. Smk:n vahingon, ja yksistään 
Hämeen läänissä, missä tuho oli suurin, vähintäin 20 milj. Smk:n tappion. -
Tämån jälkeen saatiin kuulla selostus eri menettelytavoista, joilla voidaan 
perunaruttoa vastustaa. Viljelysteknillisistä vastustamiskeinoista tehokkaimpia 
on ruttovapaan siemenperunan käyttö, liiallise n typpilannoituksen välttäminen, 
ruton saastuttamien perunanvarsien mahdollisimman aikainen korjaaminen 
pellolta ja perunain ylösnoston aikana huolehtiminen siitä, että perunat tule
vat mahdollisimman kuivina korjatuiksi ja saastuneet mukulat eroitetuksi ter
veistä. Sitäpaitsi on kuivan maanlaadun käyttö perunapelloksi - mikäli mah
dollista - suosi teltava, ja tarpeeksi tehokas kasvivuorotu s, jotta ei perUJ"!aa 
viljeltäisi kovin monta vuotta peräkkäin samassa paikassa. Perunan säilytyk
sessä taas on huomioon otettava, että perunakellareissa ei lämpötila pääse nouse
maan ainakaan paljoa 5 asteen lämpömäärää korkeammalle ja että tuuletus 
on tehokas. Sitäpaitsi on kosteus saatava perunakasasta niin vähiin kuin 
mahdollista, ja siinä suhteessa esitelmänpitäjä suosittelisi perunain säilyttä
mistä tarpeeksi harvan sälepermannon päällä eikä suorastaan maapohjalla niin
kuin yleisesti tähän asti. - Tehokkain keino perunaruton vastustamiseksi on 
kuitenkin' vastustuskykyisten laatujen vil jeleminen, johon olisi entistä enem
män huomiota kiinnitettävä. Esitelmässä tuotiin esiin mielenkiintoisia tietoja 
niistä eri perunalaatujen ominaisuuksista, jotka tekevät ne vastustuskykyisiksi 
ruttoa vastaan. Sitäpaitsi Iueteitiin erinäisiä hyviksi tunnettuja perunalaatuja, 
jotka Suomessa ovat osoittautuneet hyvin ruttoa vastustaviksi. 

Tri M. P u o 1 a n ne näytti muutamia harvinaisia tai omituisia kasveja: 
piikkiohdakkeen (Circium lanceolatam) , fasciatio"-muodon Kökarista, Crepis 
praemorsan Lemlandin saaristosta, Catabrosa aquaticatz Helsingin Lapinlah
desta sekä kukkivan kääpiömännyn, joka juurineen ja kukkineen mahtui taval· 
Iiselle kasvipaperiarkille, Iitistä. - Ylioppilas J. Hiden näytti Valkjärven pitä
jästä löytämänsä liuskalehtisen pähkinäpensaan (Corylus avellana f. laciniata), 
mitä ei ole · aikaisemmin Suomessa tavattu. - Tri V. K r o h n näytti pari 
saksankielistä kasvitieteellistä teosta: K. Goebelin ,Organographie der Pflanzen", 
josta äsken on ilmestynyt toinen painos, sekä Benecl<e-Jost'in ,Pflanzenphy
siologie", josta on ilmestynyt neljäs uudistettu painos. - Uudeksi jäseneksi 
valittiin maisteri, neiti Hissu 0 r ö n b 1om. -- Puheenjohtaja ilmoitti, että 
stipendihakemukset voidaan jättää hänelle (os. Oikokatu 5, M) huhtikuun 
kuluessa. 

E. VALTAMON I<IRJAPAINO, OULUNI<VLÄ 1924 
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Tilastoa koristekasvien viljelemisestä 
Karttulan pitäjässä. 

Pentti Suhonen. 

Tehdessäni kasvi stollisia retkeilyjä kesinä 1922- 23 Karttulan 
pitäjässä keräsin samalla tietoja viljelyskasveista, niiden luku
määrästä, viljelysajasta y. m. Tässä rajoitun yksistään koriste
kasveihin ottaen lukuun sekä ulko- että sisäkoristekasvit. Alla 
oleva tilasto nojau tuu havannoihin, jotka ovat tehdyt 202:n er i 
kodin kasveista. Uskon, että tuo ainehisto riittää osoittamaan, 
missä määrin mainitussa pitäjässä nykyisin harrastetaan koriste
kasvien viljelem istä. 

Kiertävät kasvitarhaneuvojat, joita Karttulassa on milloin 
minkin yhdistyksen toimesta ollut parinakymmenenä vuonna, ovat 
varmaan elvyttäneet koristekasvienkin viljelemistä. Mutta pai
kalli sella väestöllä itselläänkin on täytynyt olla as iaan harrastusta; 
pitäähän siellä kasvitarhassa olla ,s ilimän ruokookii", kuuleekin 
usein sanottavan. Harvinaisia alkavat ollakin ne kodit, joissa ei 
olisi kukkapenkki jossain rakennuksen lähettyvillä saanut sijaansa. 

Taulokko 1 osoittaa, kuinka monessa 202:sta kysymyksessä 
olevasta kodi sta viljeltiin ja kuinka monessa ei viljelty kori ste
kasveja. 

Taulukosta II ilmenee koristekasvien viljelysmäärä eri osissa 
pitäjää. 

Pohjoispitäjään olen laskenut: Nuutil_ankylän, Äyskosken, 
Utrian lahden, Talluskylän, Koivujärven ja Koivulahden; Liinsi
pittijäiin: Hanpamäen, Hyvölänkylän ja Käpysalon; Keskipitäjään: 
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~uivanierpen, K~rttulankylän, Hu~al.aniemen, Viitataipaleen, Sourun 
ja Soi:infahden; Itäpitäjään: Lyytikkälin, Ohemäen ja Pihkain
mäen·; Eteläpitäjään: Syvänniemen, Koskenkylän, Punnanmäen 
ja Airakselankylän. 

Taulu /. 

1 Ulkokoristekasvit Huonekasvit 1 

Kodin laatu 

Viljeltiin 1 Ei viljelty Viljeltiin 1 Ei viljelty 

Virkamies- ja kauppiaskoteja 1 38(100 °/o) - 38 (JOO 0/o) . -
TaioHisten koteja ........... 108 (94,7 %) 6 (5,3 °/o) 1 07 (93,9 o;o) 7 (6,1 °/o) 

(myös käsityö!. ja työmies)' · ' 
Torpparien ja pals taliiallis ten 1 

koteja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 (90 o;o) 5 (1 0 °/o) 44 (88 °/o) 6 ( 12 o;o) 
Yhteensä 1191 (94,s 0/o )! 11 (S,s o;o) J18Y (93,s o;o) 1 13 (6,s 0/o) 

Taulu II. 

,::l 
O.!<: 
-'::l s::-

Ulkolwristekasvit Huonekasvit 

1· Pitäjän osa ·; . 
;;..!<: 

1 Ei viljelty Viljeltiin 1 Ei viljelty ~=-= Viljeltiin ::r: <'<l 
0. 

Pohjoispitäjä ......... 54 49 (90,7 OJo) 5 (9,a 0/o) 52 (96,3 o;o) 2 (3,7 °/o) 
Länsipitäjä ........... 22 20 (90,9 °/o) 2 (9,1 °/o) 20 (90,9 Ofo) 2 (9,t 0/o) 
Keskipitäjä ........... 74 72 (97 ,2 o;o) . 2 (2,s ,0/o) 68 (91 ,s Ofo) 6 (8,2 Ofo) 
Itäpitäjä .............. 10 10 ( 100 o;o) - 9 (90 OJo) 1 (10 °/o) 
Eteläpitäjä ............ 42 40 (95,2 o;o) 2 (4,s o;o) 40 (95,2 °/o) 2 (4,s 0/o) 

Taulukko 111 osoittaa mitä puita ja pensaita on käytetty 
koristekasveina ja m1ssa maarm eri yhteiskuntaluokat ovat 
kutakin viljelleet. Kasvin viljelijäin lukumäärä on laskettu myös 
prosenteissa. 

· Kun vielä mainitsen, ·että parissa paikassa tapasin Syringa 
josicaean, niin siinä ovatkin arvokkaammat koristepuut ja pensaat. 
Enimmän suosiota pihojen koristeena näyttää kumminkin pihlaja 
nauttivan. Sitä tapasin nim. 92:ssa paikassa. Suuressa määrin 
.oli myös koivua ja ·tuomea käytetty, molempia 55:ssä paikassa. 
Harvinaisempina esiintyivät ku_usi 16:ssa, raita S:ssa, mänty 6:ssa, 
haapa ja piilipuu molemmat 2:ssa paikassa. Harvoin tapaa paik-



Tilastoa koristekasvien vilje/emisestä Karttulan pitäjässä. 123 

kaa, jossa ei olisi edes yhtä puuta jätetty tai istutettu asumuksen 
lähettyville ,linnuille laulupuuksi". 

Muutamat talolliset ovat istuttaneet Larix sibiricaa metsään, 
ja näyttää tämän viljely parilta onnistuneenkin. - Tässä yhtey
dessä mainittakoon että Karttulassa toimi useita vuosia n. k. 
,Tapion taimisto". Tervonsalmella se perustettiin v. 1906 ja toimi 
useita vuosia hyvällä menestyksellä. Muutamina kesinä lähetettiin 
tuotteita tuhansien markkojen arvosta ympäryspitäjiin ja kauem
maskin. Taimisto pääsi sitten vähitellen hoidon puutteessa 
rappeutumaan ja lakkautettiin noin 3 vuotta sitten. Viljelykset 
siirtyivät paikan omistajalle. Nykyään kasvaa siellä vielä Larix 
sibirica, Pinus cembra, Abies piclda, Fraxinus excelsior, Acer 
platanoides ja Tilia cordata. 

Taulu 111. 

"'"' e 
"' -~E e ~:::;! 1 ·:--E J: ::>. ,., J:Vl J: ::>. ,., 

~"' Vl ;!i ~ ~"' ·- Vl VJO J;:t'll VJO J:t'll 111 ,., .. 
QJ.,X VJ•- Q)'- J: QJ..:C .!!!'Qi .~§ 

J: :::--'? Kasvin nimi ·- Q) ·c~ Q) ~0 Kasvin nimi Q) ·g . =ö Q) '8 . =o Q) QjO 
.,A .2..:.: .,o 

1: F-_i t'llA .2..:.: .,o 
1: F-_i .,xA p...X .,xA p...X 

"' E' > "' E' > ~;:l ..... >..= ~;:l .... >..= ·-"' ·- t'll ::>..:.: 0 ::>..:.: 0 
..... ..... 

R..osa spp ......... ho 1 1 
135,66,s 

1 1 
82 23 Abies sp ........... 5 6 - 11 5,4 

Syringa vulgaris .. 26 58 18 102 50,4 Elaeagnus argenteus 6 4 -- 10 4,9 
Spiraea spp. . ..... 1Q 32 18 69 34,, Pinus cembra ...... 6 3 - 9 4,4 
Larix sibirica ...... 9 21 1 31 15,3 Picea Engelmanni . . 3 4 - 7 3,s 
Acer platanoides . .. 12 10 1 23 11,3 Symphoricarpus race-
Caragana arbore- 1/lOS/lS .......... 6 1 - 7 3,s 

scens . ........... 9 8 3 20 9,9 Sambucus racemosa 1 5 1 7 3,s 
Viburmun opulus .. 2 13 3 18 8,9 Quercus robur . .... 3 2 - 5 2,s 
Crataegus sp ....... 5 10 2 17 8,4 Fraxirms excelsior .. 1 3 - 4 2,o 
Tilia cordata ...... 3 9 2 14 6,9 Dap!we mezereum .. --- 4 - 4 2,o 
Lonicera sp. . ..... 9 3 1 13 6,4 Salix alba ........ 2 2 -1 4 ~,o 
Cornus sangm'neas . 8 l l 2 11 5,4 1 

Taulukosta IV, joka on laadittu samoin kuin edellinenkin, 
ilmenee· r u o h o v a r t i s te n u 1 koko r i s te kas vien viljely. 

Harvinaisempia koristekasveja olivat Lavathera sp., Funcllia 
sp., Nicotiana alata, Tu~ipa sp., Amarantus, Oilia tricolor, !twla 
sp., Asparagus ojjicinalis, Phaseolus rosijlora, Knautia arvensis, 
Melilotus albus, Anemone nemorosa ja Arabis alpina. Parissa 
paikassa oli Convallaria majalista viljelty menestyksellä puu
tarhassa. 

Eräät kori stekasvit, kuten Papaver, Calendula, Viola ja 
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Taulu IV 

.~.~ s ro ro .!! 5 ro Q) 1:: > ·~2 1:: > · J,O Q) :ro 1::1/l :ro 1::1/l 
~:: ro 1/l 

~; 
<f)0 ~ .~ ~::ro 1/l ·- u> .... ro ;~ö 

Ka-svin nimi 
Q),!C 1/l ·-

·~E 
1:: Q),!C 

·~E 
::: 

'i§ . ·- Q) Q) Kasvin nimi 'i§ . · - Q) Q) :=: o =§ö Q) =o Q) 
roo.. roO j;; :=;:s roo.. ~ .!<: 

ro O j;; ~ ::s .!Co. (ij.!<: o.,.!<: .!C o. o.,.!<: 

e > 5~ ro e > ·-,!<; .., ::s 1- ..,::s 1- ::>,:: ·- ro ·- ro ::> .!<: 0 ::> .!<: 0 
1-

1 

Papaver spp . ...... 26 77 34 137 68,3 Trollias europaeus . . 3 2 6 11 5,4 
Calendula officinalis 21 61 27 109 53,9 Artemisiå abrotanum - 7 2 9 4,4 
Viola spp ......... 21 47 19 87 43,1 N emophila insignis. - 5 3 1 4,4 
Callistephus sp ..... 21 41 14 76 37,9 Mentha sp ......... -- 5 3 8 3,9 
Aquilegia sp ....... 15 43 17 75 37,1 Rudbeckia hirta .... 8 -- - 8 3,9 
Iris sp ............. 22 35 17 74 36,6 Lilium martagon .. 4 - 4 8 3,9 
Tropaeolum majas 20 40 13 73 36,t A croclinium roseum . 2 4 1 7 3,s 
Aconitum sp ....... 18 26 18 62 30,7 Dielytra spectabilis . 4 3 - 7 3,s 
Dianthus sp ....... 16 27 15 58 28,7 Hespens matronalis 5 1 1 7 3,s 
Bellis perennis .... 14 18 13 45 22,2 Malva sp. . ....... 6 ·- - 6 3,o 
Dahlia sp. ........ 13 19 13 45 22,2 Phlox decussata . ... 5 - 1 6 J,o 
Tanacetum vulgare . 4 26 8 38 18,s A rtemisia absin-
Linaria vulgaris . .. 5 21 10 36 17,s thium .......... 1 4 1 6 3,o 
Lilium bulbijerum .. 14 12 10 3o 17,s A lthaea officinalis . . -- 4 2 6 3,o 
A nfirrhinum maju.s . 15 15 5 35 17,3 ffemerocallis sp ..... 5 1 - 6 3,o 
Aclzillea ptarmica .. 6 13 15 34 16,s Oodetia sp ......... 2 1 2 5 2,s 
Reseda odorata .... 9 18 6 33 16,3 Ammobium alaftun . - 3 2 5 2,s 
Lathyrus odoratus . . 15 14 4 33 16,3 Delphinium sp . .... 4 - 1 5 2,s 
Matthiola annua .. 11 16 5 32 15,9 Pyrethrum roseum . . 2 3 -- 5 _ 2,s 
Convoft,ulus sepium. 8 16 8 32 15,9 Zinnia sp. , ...... . . -·- 2 2 4 2,o 
Chrysanthemum spp. 13 12 6 31 15,3 Leptosiphon . ....... 3 - 1 4 2,o 
Polemonium coeru- Clarkia pu!chella .. 2 2 - 4 2,o 

leunz ............ 3 22 5 30 14,8 Stachys lanata .... 2 1 - 3 1 ,s 
Tagetes sp ......... 8 14 8 30 14,s Baldingera anmdi-
Artemisia vulg'Clris .. ] 21 7 29 14,4 nacea .f. picta .... 3 - ... 3 1 ,s 
Levisticum ojjicilzale - 23 5 28 13,s Campanula sp ..... 1 1 - 2 1 ,o 
Heliantlms annuus . 2 13 3 28 13,8 Erigeron sp. ..... . 2 -- - 2 1 ,o 
Eschscholtzia calzjor- Heuchera sp. ...... 2 - - 2 l,o 

nica ............ 8 11 6 25 12,3 Oladiolus . . ....... 1 1 - 2 1 ,o 
Narciss}ts poeticus . . 15 4 3 22 10,9 Saivia sp. ........ 2 - -- 2 1 ,o 
Malope sp ......... 6 10 4 20 9,9 Sedum acre ........ 2 - - 2 1 ,o 
Lupinus sp ........ 11 3 5 19 9,4 !(oclzia triclwpllylla 1 1 -- 2 1 ,o 
Myosotis sp. . ..... 7 3 8 18 8,9 Lobelia erinus ..... 1 - 1 2 1 ,o 
Paeonia ofjicinalis . . 7 7 1 15 7,4 Hepatica friloba . .. . 1 -- 1 2 1 ,o 
Primula spp ....... 10 3 1 14 6,9 

Aquilegia näyttävät levinneen tasaisesti kaikkialle. Kuitenkin huo
maa pian, että eri puolella pitäjää on vallan eri kasvit suosiossa. 
Niinpä esim. Karttulan kylässä, jossa yleensä harrastetaan koris· 
tekasvien viljelystä, ei juuri tapaa puutarhaa, jossa ei olisi lristä 
ja Aconitamia~ kun on taas kyläkuntia, joissa ei näe niitä laisin
kaan. Noin puolet koko pitäjän Chrysanthemumeista ja Nards
suksi sta viljellään Syvänniemellä. Tällä tehdasseudulla onkin ko
ristekasvien viljelys hyvällä kannalla. Eräässäkin paikassa mer-
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Taulu V. 

Kasvin nimi 

~~ 

o~g 5 5 °~ =~ 
tfl 0- ~ 0~- tfl 
0~..::.: .~ 'Q) ~ 0 s:: 
E·=-o...::.: ~ 
roO.OO 0... :E 
~g-~..::.: oE > 
>~f- f-:>, 

-----------------------------------~~~---:----~~---
1 

1 Pelargonium spp. (pelakuu) . . . . . . . . . . . . . . . . 32 90 32 154 76,2 
2 Fuchsia sppo (varenpisara).................. 34 88 29 151 74,s 
3 Rosa spp. (ruusu, orjanruoska) . . . . . . . . . . . . 27 81 31 139 68,o 
4 Begonia spp. (äidinkyynel, maksa, Annansilmä, 

hopea puu, jäätelö, Joksi) .· .............. . 22 
5 Asparagas tenuissimus (a speraaktt s, un elma, 

morsiushuntu, hieno heinä). . . . . . . . . . . . . . 17 
6 Myrtus communis (myrtti). . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
7 Cactus spp. (kaktus, karvnkaktus, vanhapoika) 20 
8 lmpatiens spp. (köyhän ilo, ahkera-Liisa) ... . . 7 
9 Hydrangea horlensis (hortensa, vanhapiika).. 18 

63 

69 
42 
30 
44 
33 
37 
32 

10 Ficus elastica (viikus)...................... 13 
11 Amaryllis sp. (Iyökkililja, Iilja).............. 7 
12 Campanula sp. (morsiu shuntu, morsiusruusu, 

tähtikukka, aamutähti, metsän morsian, rön-
tys, kamppalulla, rönsy) ............... . 

13 Petunia sp. (petuuni) ..................... . 
14 Oloxinia sp. (ploksiini, kloksi) ............. . 
15 Dracaena spo (palmu) ..................... . 
16 linpatiens balsamina (palssami) ........... . 
17 Hedera sp. (multryöni, elämänlanka, myrkruu, 

ntyrtrutt) . : ... .......... ....... · · . · · · · · 
18 Phi/odendron sp. (vilotentt:a) ............... . 
19 1 N erium o/eander (oljanteri) ............... . 
20 Asparagus Sprengeri (aspiraakus) ......... . 
21 Aralia Japon ica (vaahtera) ............... . 
22 Oxalis sp. (oksaali, apilaskukka) ........... . 
23 Begonia Rex ............ .. ......... . ..... . 
24 Oardenia sp. (kartiinlwkka, paratiisimyrtti) . . 
25 Agoave sp. · ... . .................... · · ..... · 
26 Ruscus aculeatus (rantamyrtti) . .. .......... . 
27 Saxijraga sp. (Aaronin parta, auringon lumm e) 
82 Hibiscus sp. (Kiinanruusu, Kiinankoivu, hi-

pi spuu) ..................... ,o, .. · ..... . 
29 Calathea sp. (lepo, tippalepo) ............. . 
30 Tradescantia sp. (Iisaldnparta, juont, vesiheinä, 

leoporkka) ............... _ ........ . ... . 
31 Phoenix spp. (palmu) ........... : ......... . 
32 Lobelia erinus .................. . ........ . 
33 Iris sp. (Iilja) ............................ . 
34 Laurus no!Jilis (laaker) ................... . 
35 Cupressus Sfmpervirens ................... . 
36 A raucaria sp. . .... ............. · · ... · · · · · 
37 Aloi!' sp .... ... ........................... . 
38 Camelia japonica (alppirttu stt, sot ilas) ..... . 
39 Calceolaria sp. (tohvrlikukka) ............. . 
40 Crilltl!ll sp. 0 ••••• 0 ••••• •••••••• 0 •••••••••• 

41 Sedam sp. (po"liini kukka, pos lii nipuu) ..... . 

11 
9 

13 
6 
2 

28 
16 
19 
26 
21 

3 27 
7 19 

'3 1 13 
7 12 
7 12 
8 8 
9 3 
2 8 
4 5 
4 5 
3 7 

2 
5 
6 

1 
5 
3 
2 
1 
2 
1 

7 
7 

6 
1 
1 
5 
5 

2 
2 

3 
2 

20 

15 
17 
19 
12 
10 
10 
10 

10 
14 

7 
6 

13 

105 52,0 

101 
76 
64 
63 
61 
60 
49 

50,o 
37,6 
31,7 
31,1 
30,2 
29,7 
24,2 

49 .24,2 
39 19,3 
39 19,3 
38 18,s 
36 17,s 

3 33 16,3 
14,4 
10,3 

3 29 
5 21 
1 20 

2 
3 
3 
2 
1 

3 
1 

1 
2 
1 
2 

1 
2 

2 

19 
16 
14 
13 
12 
11 
11 

10 
9 

9 
8 
8 
7 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

9,9 
9,4 
7,9 
6,9 
6,-t 
5,9 
5,4 
?,4 

4,9 
4,4 

4,4 
3,9 
3,9 
3,5 
3,o 
2,s 
2,o 
2,o 
2,0 
2,o 
2,o 
2,o 
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kitsin kokonaista 46 eri koristekasvilajia. Tämä ei suinkaan ole 
ainoa paikka, missä niitä oli runsaasti. Ilolla huomasin, ettei 
kukkaviljelys supistunut täällä ainoastaan säätyläiskoteihin, vaan 
että tehtaan työläisillä oli useimmilla omat pienet puutarhansa 
asumusteosa ympärillä. 

Hyvällä syyllä voidaan sanoa, että koristekasvien viljelys 
KarHulassa on viime vuosina mennyt ilahduttavasti eteenpäin. 
Tietysti sitä enin harrastetaan tiheimmin asutuilla seuduilla, mutta 
vähitellen se yhä enemmän leviää syrjäisempiinkin paikkoihin. 
Kierrellessäni pitäjää tapasin eripuolilla hyvin hoidetuita ja sangen 
lajirikkaita kukkaviljelyksiä. 

Taulukko V osoittaa mitä huonekasveja ja missä määrin 
eri yhteiskuntaluokat kutakin niistä viljelevät. Sulkumerkkien 
sisällä kasvin kansanomainen nimi. 

Paitsi yllämainittuja koristekasveja tapasin monia muita. 
Harvinaisemmista mainittakoon Cycas, Kentia, Latania, Ancuba 
japonica, Citrus aurantium, Eucalyptus, Calla, Clivia, Cyclamen, 
Orevillea robusta, Asplenium, Chrysanthemum ja Convolvulus se
pium. Näiden lisäksi tulee kasveja, joita nimitetään vain kansano
maisella nimellä. Tällaisia ovat puolukkamyrtti, käpykukka 1. sini
ruusu, palava rakkaus, silkkiäisnokkonen, Saaroninlilja, Eevan 
esliina, sokeriruusu, hautapuu ja nyplä. 

Samoin kuin ulkokoristekasvit ovat huonekasvitkin levinneet 
seuduittain. Samoissa paikoissa, joissa viljellään ulkokoristekas
veja, on tavallisesti huonekasvejakin. Mitä · viljeltäviin lajeihin 
tulee, näyttää siltä kuin paljon tilaa vaativat Philodendronit y. m. 
olisivat jossain määrin saaneet väistyä pienempien kasvien tieltä. 
Tiheämmin asutuissa paikoissa voi siihen asuntoahtauskin vai~ 

kuttaa, mutta näyttää myös siltä kuin nuoremmat kukkasviljelijät 
pitäisivät enemmän heleävärisistä pelargonioista y. m. kuin esim. 
juhlallisista palmuista. --···--

Toimitukselle lähetettyä kirjallisuutta: 
Kirjoja: Werner Söderström · Osakeyhtiöitä. 0. Kyylzllynen: Ohjeita 

kasvienkeräilijöille. -- Einar Fieandt ja Helmi Krohn: llvola, eläinopillinen 
runovalikoima. . 

Aika k a u s k i r j oja: finlands jakt och fisketidskrift 3·- 9; Loodus, 
Tartus 1922, 1923 ja 1924; Nuori Voima 6- 19; Puutarha 4- 9; Pyrl<ijä 4- 9; 
Suomen kalastuslehti 1- 4; Tapio 3 - 9; Virittäjä 3- 8. 
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Meriharjus (Mugil sp.), maallemme uusi kalalaji. 

!(. E. Kivirikko. 

Jo vuosi sitten sain maisteri Onni Sainilta Kotkasta 21. X 
päivätyn . kirjekortin, jossa hän ilmoittaa saaneensa oppilaaltaan· 
kalan, jonka hänen isänsä Viktor MetsoJa oli pyydystänyt isolla · 
rysällä Pyhtään Kiviniemeltä . lokak. .4 p:nä. Kala painoi 550 gr. 
ja · sen pituus oli ollut 40 cm. Maisteri Soini oli määrännyt sen 
Mugil chelo'ksi, jota ei ainakaan Kotkan tienoilla kukaan. muista
nut saaneensa tai nähneensä. Kala joutui tarkoituksenmukaiseen 
lasipurkkiin, jossa sitä on tähän saakka säi lytetty Suomalaisen 
Yhteiskoulun kokoelmissa. 

Kalan sain nähdäkseni vasta ·joku aika sitten, ja saatoin heti 
todeta ·että kyseessä todellakin oli meidän vesistänime tähän 
saakka tuntematon Mugil-laji, jota ·sopinee nimittää vaikkapa 
meriharjukseksi saksalaisen nimen ,Meeräsche" mukaan; v'aikka ; 
se kuuluukin vallan toiseen, kaukaiseen heimoon~ Mugilidae·, kuin 
oikea harjus. ·. . 

Piirsin siitä niin tarkan kuvan kuin se jonkunverran · kurttui
sesta ja kutistuneesta, spriis'sä säilytetystä kalasta yleensä 'on 
mahdollista, ja· esitän sen tässä pienoiskoossa 'L. Y:n lukijoille: 

· Kala muistuttaa sivulta katsoen jossain määrin isoa, lihavaa 
silliä; on isosuomuinen, hopean ja messingin hoht6ir1'en; selkä 
tummanruskea, vatsapuoleenpäin ' vähitellen vaaleheva. Oikeata 
väriä on kuitenkin vaikea enää spriissä säilytetystä kalasta ·todeta. 
Värikuvassa esim. f . . A. Smitt'in isossa teoksessa ,,Skandlnaviens 
fiskar, målade af W. von \Vright" on väriraja kupeilla hy'vin selvä;· 
selkäpuoli · vihertävän teräksen sininen ja metallihohtoinen, vatsa-' 
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puoli valkea hopeanhohtoinen. Mutta meriharjukselle ominaiset 
ja erittäin si lmäänpistävät pitkittäiset, tummat raidat seitsemässä 
tai kahdeksassa suomurivissä ovat varsin hyvin säilyneet. Elä
vällä kalalla kuuluvat ne olevan tumman teräksen sini set. Kidus
kannet ovat kiiltävän messingin väriset, mikä paraiten näkyy 
niiden kuivuessa. Rintaevät, jotka kuten kaikki muutkin evät, ovat 

. tyviosaltaan suomunpeitteiset, ovat läpikuultavat, jossain määrin 
kellertävät, ja kolmiomainen tumma täplä evien tyvessä erottuu 
vieläkin selvästi. Vatsaevät ovat olleet maitovalkeat, hopeanhoh
toi set, mutta kaikki muut evät enemmän tai vähemmän harmah
tavat. Silmäteränkehät ovat tuhkanharmaat, lähinnä silmäterää 
kullan kiiltävät. 

Kalan kokonaismitta kuonon päästä pyrstöevän kärkeen (38 
cm) on jotenkin 5,s kertaa korkeutta (7 cm) pitempi. Selkä on 
melkein suoraviivainen, tasaisest i molempiin päihin kaartuva, 
samoin vatsapuoli, joten kala sii s on kapean sukkulamainen. 
Päälaki ja koko etuselkä ovat omituisen litteät ja leveät. Suurin 
leveys (5,3 cm) on heti pään takana rintaevien edessä, ja tästä 
ohenee ruumis tasaisesti, melkeinpä suoraviivaisesti pyrstöön päin. 
Pää sen sijaan on aika leveä tylpästi pyöristyneeseen kuonoon 
saakka, jossa suukin on 3,3 cm leveä. Pään suurin korkeus on 
vain 5 cm (samasta paikasta mitaten kuin leveys), pituus 7,s cm. 
Suu on sivulta katsoen oudon pieni, leuat vain 12 mm, ja 7 mm , 
päässä suupiel istä ovat isot silmät (n. 11 mm läpimitaten). Ylä
huuli on jotenkin paksu (n. 5 mm) ja alaleukaa vastaan jossain 
määrin liikkuva. Sen keskellä on pieni syvennys, johon alaleuan 
koukun tapainen li säke tarkasti sopii. Sieraimet ovat kaksiosaiset: 
edessä pieni pyöreä kuoppa, taaempana isompi, soikea ja vinosti 
poikittainen. Pää on melkein kokonaan suomupeitteinen; taakse
päin suomut suurenevat ja kiduskansilla ne ovat aika isot. Suo
muja on pisimmissä riveissä kidusaukoista pyrstön tyveen 48 tai 
50 riippuen siitä, miten pienet suomut pyrstön tyvessä lasketaan 
mukaan. Suomurivejä selkäevien kohdalla on 14- 15; suomut 
ovat 11 mm leveät. Ensimäisessä selkäevässä on ainoastaan 4 
piikkiruotoa, joista ens imäinen 37, neljäs 15 mm pitkä, toisessa 
9 pehmeätä, monihaaraista nivelruotoa, niistä ehtmainen 42, vii
meinen 17 mm pitkä. Pyrstöevässä on molemmin puolin kolme 
eripitkää tukiruotoa ja 12 nivelruotoa, reunimmaiset 68, keskimäi
set 27 mm pitkät, peräevässä 3 piikkiruotoa ja 8 (9) pehtneätä, 
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joista etumainen 36, viimeinen 17 mm pitkä; vatsaevissä 1 .tukeva 
28 mm pitkä piikkiruoto ja 5 nivelruotoa, joista pisin 38, pienin 
25 mm pitkä; eväkalvo kiinnittyy edelleen ruodotta vatsapuoleen 
ja piikkiruodon päässä muodostuu evään pykälä; rintaevissä on 
2 piikkiruotoa ja 15 pehmeätä ruotoa, joista ylin ruoto 50, alin 
1 0 mm pitkä. 

Kala kuuluu heimoon Mugilidae, jonka 100 selitettyä lajia on 
vaikea toi sistan sa eroittaa, ja luultavaa on että niistä monet 
osoittautuvat toisin noiksi, muunnoksiksi tai alalajeiksi. Kaikille 
yhteisinä tuntomerkkeinä voisi vielä mainita omituisen suun ja 
alku suolen. Edellinen on, kuten jo mainittiin, leveä ja tylppä, 
leuoissa on hiuksenhienot, liikkuvat hampaat ja välileuanluut ovat 
liikkuvat kuin lahnalla. Nieluluut ovat sisäänpäin kaartuneet, 
pienten sarveisnystyröitten peittämät. Kidu skaarissa on pitkät 
kampamaiset lisäkkeet, jotka muodostavat kidusrakojen kohdalla 
oivalli sen siivilän, jolla pienet, syötäviksi kelpaavat ravintohiukka
set erotetaan vedestä. Mahalaukku on pieni ja ohutseinäinen, 
mutta suolen alkupää muistuttaa lin tujen lihasmahaa ja suoli on 
erittäin pitkä ja monimutkainen. 

M erih.arjukset elävät merien rannoilla etenkin meristä kapeitten 
salmien kautta eroitetu issa suolattorni ssa ta i vähäsuolaisissa lah
dissa. Ne kuljeksivat tavalli ses ti isoissa parvissa muidenkin kalo
jen seurassa ja lähestyvät matalikkoja palatakseen pakoveden 
ajaksi kauemmas . . Matalassa vedessä ne. siten paraiten välttävät 
joutumasta isompien petokalojen saaliiksi. Ulapalle ne eivät mil
loinkaan uskalla eivätkä missään tapauksessa syvälle, vaan pysyt
televät mieluimmin pintavesissä. Pohjasakasta ne ruokan sa hake
vat; mainitun siivilälaitteen ~vulla pienet kasvit ja eläimet joutu
vat niiden ruuaksi. 

Liha on maukasta sekä tuoreena että suolattuna, josta syystä 
meriharjuksia pidetään arvokkaimpina talouskaloina. Niitä pyyde
täänkin melkein kaikissa sekä kuuman että lauhkean vyöhykkeen 
merissä, ehkä en iten M eksikon lahden rannoilla, joissa niitä 
kutuaikoina esiintyy niin su urin määrin, että ne melullaan ja niitä . 
seuraavine lintuparvineen häiritsevät ihmisten yörauhaa. 

Heimon lajirikkain suku on Mugil, johon · kuuluu n. 70 seli
tettyä lajia. Niistä kolme Mug il chelo Cuvier, M. capito Cuv. ja 
M. auratus Risso tavataan Pohjanmeressä ja Europan länsiran
noilla, joista ne joskus nousevat virtoihinkin esim. Loire- ja Sam-
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me-jokiin, johon jälkimäiseen . niitä ennen kanavoimista nousi 
toukokuussa niin suurin määrin, että vesi monena päivänä pe
rättäin oli kerrassaan kaloja täynnä. Ollen vilkkaita ja voimak
kaita kaloja ne hyppelehtivät veden pinnalla kuin saiakat yli 
verkkojen ja rysien ja tunkeutuvat joka paikkaan kuin hakeakseen 
uusia elämisen mahdollisuuksia ennen asumattomissa vesissä, ja 
näin on niitä eksynyt joskus Skagerrakiin, Kattegattiin ja Tans
kan salmiin, jopa joskus Saksan rannoille saakka (Kiel). Skandi
navian maissa on tavattu kaikki 3 lajia. Niistä M. chelo tavataan 
Islannista ja Norjan rannoilta Välimereen ja Kanarian saarille 
saakka. Ruotsissa on se tavattu ainoastaan muutamia kertoja 
länsirannikolla ja juutinraumassa. M. capito on levinnyt Kap
maahan saakka, jotkut yks ilöt ovat eksyneet Etelä-Norjaan ja Tans
kaan, ja kerran on se saatu Bohuslänin rannalla Ruotsissakin. 
Kolmas laji · M. auratus tavataan Välimeressä sekä Kanarian saa
riita Länsi-Europan rantoja pitkin Etelä-Norjaan. Ruotsissa sitä 
on saatu muutamia kertoja Kattegatista. 

Mikä mainituista lajeista nyt Suomesta tavattu kala lienee
kään, sitä ei ole niinkään helppo mennä varmuudella päättämään. 
Eroavajsuudet ovat siksi vähäiset . ja muuntelevaisuudet siksi 
suuret, että tarkimmatkaan mittaukset eivät anna tyydyttäv iä 
tuloksia. Vertailu muihin lajeihin voisi ehkä antaa oikean rat
kaisun. 

Mugil chelo Cuv., sanotaan lajiselityksissä, ,eroaa muista pak
summan ylähuulensa kautta, joka on ainakin 16 °/o pään pituu
desta silmien takaa (silmien ja kiduskannan takareunan väli), jota
vastoin toisilla se on korkeintaan 12 °/o. Näi stä taas M. auratus 
eroaa M. capito'sta rinta- ja vatsaevien pituussuhteissa. Edelli
sellä ovat vatsaevät korkeint. 70 °/o rintaevien pituudesta, jälki
mäisellä 80 Ofo, jolla ne siis ovat suhteellisesti pitemmät ja rinta- . 
eviä ainoastaan vähän lyhyemmät. M. chelo'lla on evien suhde 
sama 80 Ofo. Siis yläleuan paksuus on ratkaiseva tunnusmerkki. 
Kuvista päättäen on M. chelo'n ylähuuli paljon pulleampi kuin 
meillä tavatulla yksilöllä, josta päättäen ·sen siis pitäisi olla 
M. capito Cuv. 

Vertauksen vuoksi liitettäköön tähän vielä eräitä mittasuh
teita Smittin teoksesta. 
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M . cap. l M. aur. l M. ch. l Suom. 

1. Pään pituus Ofo:ssa ruumiin pitu ud esta 22,s 21,2 20,6 1 20,o 
2. , , silmien takaa 0/o:ssa ru u-

miin pitu udesta . . . .. . .. 13,s 12,1 10,9 12,2 
3. , , 0/o:ssa ensimäisen selkä-

evän ja kuonon vä li stä .. 51,9 48,2 46,s SO,o 
4. 

" 
sil mi en takaa Ofo :ssa selkä-
evän ja kuonon välistä .. 30)9 27,s 24,7 30,6 

5. Suun leveys Ofo :ssa pään pituudesta .. 31,4 "32,6 35,6 33,3 
6. Ylähuu len korkeus Ofo:ssa pään pituu-

desta ... . S,s 6,7 9,s 6,7 
7. suun levey-

destä .... 18,7 20,7 28,o 20,0 
8. Rintaevien pituus 0/o:ssa ruumiin pi-

19 
!uudesta .......................... 

1 

14,6 17.0 15 3 13,2 
Vatsaevien pituus 0/o:ssa rintaevien 
pituudesta · ... . .................. . . 86,8 1 64,5 76,7 84,0 

Tarkastamalla neljättä sareketta, huomaa että useimmat 
mittasuhteet tosin soveltuvat M. auratukselle, neljäs ja viimeinen 
paraiten M. capitolle, ainoastaan ensimäinen M. chelolle. Kalan 
lopullinen määrääminen lajill een jää siis vertausmateriaali~ta riip
puvaksi. joka tapauksessa on M ugil-lajin esiintyminen Itämeressä, 
vieläpä niin kaukana pohjoi sessa merki lle pantava ilmiö, ehkä 
ainoa laatuaan. 

--···--
Pieniä tietoja. 

Oalinsoga parviflora ja Xanthium spinosum Turussa. Satunais
kasvien juokossa, joita ulkomainen liikeyhteys alinomaan tu·o 
maahamme, tapaa silloin tällöin lajeja, joiden löytäm inen tarjo·aa 
mielenkiintoa enemmän kuin yleensä yksityiset satunnaiskasvit. 
Tällaisiksi tulokkaiksi voinee katsoa pari Turussa viime syksynä 
{1923) huomaamaani mykerökukkaiskasvia Oalinsogq parviflora 
ja Xanthium spinosum. Edellistä, jota maassamme on ennen 
-tavattu Oulussa painolastipaikalla (1906 V. Vuorentau s, 1911 M. 
Huumonen, samois May Liljeblom) ja Kirkanummen Dalkullassa 
puutarhassa (1913 H. Wasastjerna), kasvoi 50 cm korkea, moni
haarainen ja run saasti kukkiva yks ilö vanhan hautau smaan takana 
rikkaruohoisella nurmettuneella kohdalla, minkä ruostuneet säily
kepurkit y.m. hylkytavara osoittivat entiseksi kaatopaikaksi. Xan
thium spinosum'ia, joka aikaisemmin on näyttäytynyt Vaasan lai-
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varannassa (1883), Kemissä painolastipaikalla runsaana (1892 Ch. 
E. Keckman), ja Helsingissä (1904 H. Rancken) sekä Katajanokalla 
(1904 H. Lindberg), näin pienen, marron yks ilön Turku-Itäisen 
ratapihalla ratakiskojen vieressä. 

Mainittujen kasvien suuri mielenkiintoisuus on siinä, että ne 
monissa maissa ovat käyneet kuului siksi nopeasta yleistymises
tään. Kumpikin ovat etelä-amerikkalaisia vaeltajia (Hegi, Illu str. 
Flora von Mitteleuropa VI. 1). Oalin soga on viime vuosisadall a 
suuresti levinnyt, kasvitieteell isistä puutariloista karanneena, var
sinkin Saksassa, Itävallassa ja Puolassa, mutta myös monessa 
muu ssa maassa ; Saksassa se on käynyt puutarhoissa ja pelloilla 
siksi pahaksi rikkaruohoksi, että sitä vastaan käydään 'paikotellen 
taistelua oikein polii sin pakoittamana. Itä- Intiaan ja Austraaliaan
kin kasvi on ehtinyt, samoin Po hjois-Amerikkaa n. Xanthium 
spinosum, jonka väkäsekkäät mykeröt helposti takertuvat eläin
ten karvoihin, on etenkin lampaanviiJoissa saapunut Etelä-Ameri
kasta Eurooppaan, ilmestyen yleisesti aluksi villatehtaiden lähis
töill e. Varsinkin Etelä-Venäjän, Rumaanian, Unkarin ja Espanjan 
kuivilla laidunmailla se on yleistynyt kiu salli seksi rikkaruohoksi; 
pohjoisempana se esi intyy vain tilapäi sesti satam issa, tehtaiden 
läh istöillä y. m.s. paikoilla. Etelä-Afrikaan se on kotiutunut ja 
ennen kaikkea Australiaan, jossa sen väitetään aiheuttavan, viiJoi
hin takertuvien mykaröittensä vuoksi, n. 50 °/o arvonalennuksen 
maan villantuotannossa. 

Suomessa ei Xanthium voine koskaan saada jalansijaa, sen 
hedelmät kun eivät meillä kypsy. Mutta Oalinsoga voin.ee ai kaa 
myöten kenties vakiintua rikkaruohoks i. Päättelen sen si itä, että 
kasvi tuottaa meillä itämiskyky i$iä pähkylöitä, mikä on varsin 
odotettavaakin, koskapa sen sanotaa n edullisissa oloissa muodos
tavan 2-3 sukupolvea yhden kasvukauden aikana. Lokak. 15 p:nä 
talletetusta yksilöstä otetut siemenet itivät m::tali sk. toimittamas
sani idätyskokeessa mainiosti: 92 °/o . Latviassa ja Virossakin 
on laj i osittain miltei vakiintunut (K 1 i n ge, Flora von Est-, Liv- u nd 
Curland, Dorpaf 1882, · s. 298),· 'erään toi sen tiedqnannon mukaan 
kuitenkin vain satumaisena tavattava (Le h m an n, Flora von Pol
ni sch-Livland, borpat 1895; s. 1 02). Rtlotsista olen huomannut 
sen mainituksi vain tilapäisenä. Näistä tiedoi sta päättäen ei lajin 
vakiintumisen todennäköisyys ole maassamme kovinkaan suuri. 

1(. Linkola. 

Joulukuun kukkia Turussa ·1923. Täydentääkseni eräitä · aikai
sempia havaintoja (Vanamon julk. 1, nr. 7; L. V. ·1923, s. 38) tal
visaikaan kukkivista kasveista retkeilin Turussa viime jouluk. 15 
ja 16 p:nä kukalli sia ja kukkasilmuisia kasveja tarkastellen. · Lu
met, jotka olivat peittäneet ,maita noin 2 1/2 viikon ajan (korkein-. 
taan 10 cm. : paksulti, .olivat muutamia päivi.ä aikaisemmin koko-
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naan sulaneet. Lämpötila oli retkeilypäivinä n. 0 - + 4° C; lumien 
aikana se kerran oli yöllä lasken ut - 12° C; lumettomana aikana 
kuitenkin vain - 60 C; yleensä sää oli ollut melko leu toa. 

Kukkivia kasveja oli runsaasti nähtävissä. Ennenkaikkea usein 
varhemminkin huomaamiani lajeja: Senecio vulgaris runs., vain 
osa yksilöistä vähän vioittuneina; Matricaria discoidea samoin; 
Stellaria media run s.; Poa annua yleisesti terveröyhyisenä; Spergu
laria campestris (runsaast i sulkeutuneita kukkia); Eupltorbia helio
scopia (osittain ·aivan terveitä, yleensä kuitenkin vioittuneita yksi
löitä); Lamium purpureum ja L. incisum yleensä niukasti ja yleen sä 
vioittunein kukin; Lepidium ruderale monin paik., etup. kukkasil
mulsena; Capsella, Tlzlaspi arvense, Cerastium triviale, Viola arven
sis, Veronica agrestis ja Bellis kukkivina vain vähän nähty. Muita 
täysin kukkivia lajeja olivat: Spergula arvensis (5 kookasta tervettä 
yksilöä, sitäpaitsi useita jonkun verran vioittuneita), Ranunculus 
sceleratus (1 yks.), Sedum acre (us. paik. muutam. kukkivia yks.), 
ffesperis matronalis (hautau smaalla puun alla 1 yks., jolla 1 terve 
kukka), Lamium album (1 yksilöiH:l 1 paleltumaton kukka, 
mon. yksilöllä terveitä kukkasilmuja), Senecio silvaticus (3 yks. 

·Neitsytpolun kalliolla) ja Crepis tectonun (us. paikoin lukuisia 
pieniä tai pienenpuoleisia yks.). juncus bufonius'esta näin yksilöitä, 
joilla oli umpinai sia tuoreita kukkia, mutta varren tyviosa jo miltei 
kuollut. Sisymbrium sophia'sta oli säilynyt yksilö, jonka kukka
silmut olivat terveet. Phleum'illa oli erä itä vihreitä Uihkiä, Poa 
trivialis'ella juuri tupesta puhjenneita virheitä röyhyjä. jonkun 
verran vioittuneita mykeröitä, joissa todennäköisest i oli paleltu
mattomiakin kukkia, totesin eräillä Matricaria inodora-, Acltillea 
millefolium- ja Tanacetum vulgare-yksilöillä; muuten oli niillä 
·vain pakkasen panemia kukkia. Alc!zemilla pastoralis'ella mahdolli-
sesti myös oli terveitä kukkia. Puolipaleltuneet kukat Alliaria 
ojjicinalis'ella viittasivat siihen, että sillä kenties jossain suojapai
kassa oli säilyneitäkin kukkia. 

Eräitä edellisessä lueteltuja ei meillä varhemmin ole talvikuk
kina mainittu. Kun li säämme ne lajeihin, jotka kirjalli suudessa 
ennen on tunnettu talvella kukkiviksi, karttuu joulukuussa tai myö
hemminkin talvella kukkiviksi tai kukinnollisiksi todettujen lajien 
lukumäärä kaiken kaikkiaan 52:ksi, mihin tulee lisäksi 4 viljelys
kasvia. Varsinkin hyvin Ieutoina talvina tehdyt havainnot voivat 
lukua epäilemättä vielä su urentaa. Tärkeämpää kuin harvinaisten 
lajien keksiminen entisten lisäksi, olisi kuitenkin täydentävien 
havaintojen kautta selvitellä talvisten kukkien mahdollisia eroavai
suuksia kesäriaikaisiin nähden. Sikäli kuin kukat ovat syntyneet 
tai kehittyneet alhaisen lämpötilan aikana, voi ainakin osalla lajeja 
odottaa poikkeavia suhteita, joid n kukkaekaloogisen merkityksen 
selvittely voi olla varsin mielenkiintoista. /(. Linkola. 
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Tietoja kasvien kukkimisen ·alkamisesta Toijalassa. 
-

Kasv in nimi 1 1~22 1 1~23 1 1~24 11 Kasvin nimi 
1 1922 1 1923 1 1~24 

A h . 1 1 1 1 Vaccinium vitis idaea 12. V. nemone epat1ca .. 18. IV. 6. IV. 27. IV. 18. V. -
Tuss ilago farfarus .. 20. IV. 30. 111. 24. IV Anemone ranunculoi-
Alnus incana ........ 21. IV. 20. IV 26. IV. 1 des .............. 8. V. 6. V. 11. V. 
Viola tricol. arvensis . 22. IV. 19. IV. 11. V. Chrysospl. a lternifo-
Gagea minima ...... 28. IV. 1. V. 10. V. liun1 .............. 19. V. 4. V. 2. V. 
Pulmonaria officinalis. 28. IV. 17. IV. 7. V. Barbarea vulgaris .... 19. V. 16. V. -
Populus tremula 1. V. 2 1. IV. 14. V. Prunus padus - 20. V. 25. V. 
Daphne mezereu m 1. V. 16. IV. 11. V. Oxalis acetosella .... 19. V. 20.V .. -
Eriophorum vag inatum - 1. v. 4. V. fragaria vesca 19. v. 12. V. --
Salix caprea ........ 2. V. 18. IV. 6. V. Lari x sp .... . .. . ..... 19. V. 14. V. -· 
Anemone nemorosa .. 3. V. 28. IV. 4. V. Coryd alis so lida ...... - 13. V. -
Thl aspi arven~e ...... 3. V. 20. IV. - Myosurus minimus .. 20. V. 16.V. -
CapseiJ a bursa pas t. . 8. V. 13 V. - Ribes g rossularia .... 20. V. 24. V. -
Caltha palustris ...... 8. V. 6. V. 13. V. Geum rivale ........ 20. v. 18. v. -
Viola tricolor ........ - 6. V. 10. V. Ribes alpinum 19. v. 15. V. --
Ulmus effusa ........ 10. V. 7. V. - Ribes rubrum .. ...... 21. V. 23. V. -
Draba vern a .... .... 12. V. 12. V. -· Acer sp ............. 21. V. 25. V. --
Luzula piiosa ........ 13. V. 2. V. 11. V. Erysimum cheiranth .. 21. V. 16: V. -
Gagea lutea ........ 14. V. 9. V. 11. V. Picea excelsa ........ 22. v. 18. V. -

Belula sp. ..... ..... 16. V. 14. V. 21. V. Viola canina . ....... 23.V. 19. V. -
Lithospermu.m arvense 16. V. 18. V. - Lathyrus vernus ...... 23 . V. 19. V. -
Sambucus race mosa .. 16. V. 10. V. - And romed 1 polifoli a .. 25. V. 18. V. -
Viola rivini ana 16. V. 6. V. - Rubus chamaemorus .. 25. V. 17. V. -
Taraxacum officinale 17. V. 3. V. - 1 Potentitta verna . ., ... 25. V. 14. V. --
Populus balsamifera o oll6o V. 2. V 01 t 3. V 0 Ru bus arcticus 0 0 0 0 o 0 -- 24. V. -

Ranunculus acer . . . . - 6. V. 18. V Rumex sp ........... 27. V. 25. v. -

1 Vaccinium myrtillus .. 18. V. j20. V. - · 1 Convallaria majalis .. 27. V. 25. V. -

Pentti Suhonen. 

,Mäkäräpyry" (Simulium la tipes Meig.) Ii- ja Oulujoella. Kesä
kuun 27 päivänä kuluvaa vuotta (1924) kulkiessani uittopäällikkö, 
metsänhoitaja 0. 0. Wallin 'in seurassa veneellä lijokea alas, 
jouduimme Pudasjärven pitäjän läns iosissa havaitsemaan ilmiön, 
joka minulle - eteläsuomalaiselle - oli yllättävä ja myös seura
laiselleni sekä venemiehille, jotka useasti olivat saman matkan 
tehneet, outo näky. Kaikis sa kaskissa Kipinästä lähtien Haapa- · 
koskeen saakka eli n. 11/2 peninkulman pituisella taipaleella, mutta 
erittäinkin 440 m pitkässä Kälkäjän eli Vauhunkoskessa sekä 620 
m pitkässä Haapakaskessa kohtasimme (keskipäivällä k:lo 2--:4 
välillä) sananmukaisesti todellisen, yli koko kosket ulet
tuvan ,mäkäräpyrytt. jo etäältä katsoen näy'tti ilmakerros kos
kien yläpuolella, noin kolmatta metriä korkealti sin ipunertavalta ja 
koskiin tultuamme olimtne niin tiheitten ja toisiinsa välittömästi 
liittyvien parveilevien mäkäräparvien keskessä, että ven~enohjaajan 
oli vaikeata pitää auki silmiään ja ohjata venettä sekä että me 
muut veneessä olijat ihmetellen käänsimme selkämme kulkusuun
taa vasten. Päivä oli kolea ja taivas tasai sessa pilvessä, joskaan ei 

1 
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satanut. Näin suurissa joukoic;;sa parveileva laji oli tohtori R i c h. 
F r e y'in tekemän määräyksen mukaan Simulium ( Melusina) ·lati
pes Meig. - Vastaavanlaatuinen, poikkeuksellisen runsas r;.äkärä
parveilu oli tänä kesänä metsänhoitaja Ed v. L. Sand m a n'in il
moituksen mukaan kesäkuun 18 päivänä havaittavissa myös Vaa-
lan koskissa, Oulujoella. T. H. järvi. 

Muuttolintujen saapumisesta Hammaslahdelle (Kb.). Muutamina 
Vuosina olen koulutöitteni lomassa tehnyt huomioita m.m. muutto
lintujen saapumisesta koti seud ulleni. lielposti ymmärrettävistä 
syistä ovat nämä kovin hajanaisia ja puolustanevat paikkansa 
Luonnon Ystävän palstoilla etupäässä siksi, että koko Kb. näyt
tää aina tähän saakka olleen lehdelle jonkinlainen terra in cognita. 
Koulukaupungissani joensuussakin tekemiäni havaintoja olen otta
nut mukaan. 

Erithacus phoenicurus 12. V. - 23 Hsl. 16. V.- 24 Hsl. Saxi
cola oenanthe 1. V.- 22 Hsl. 12. V.- 23 Hsl. 6. V.- 24 Hsl. Tur
dus iliacus (ja T. pilaris !) 3. V. - 24. Hsl. Phylloscopus abietina 
8. V.-24 Hsl. Alauda arvensis 15. IV.-22 Hsl. 14 IV.-23 jns. 
Motacilla alba 19. IV.- 22 jns. 23. IV.- 23 jns. 16. IV.- 24 Hsl. 
yksi yksilö; 28. IV.- 24 jns. useita yksilöitä. Budytes flavus 11. 
V.- 23 Hsl. Anthus trivialis 1. V.- 22 Hsl. Fring·illa coelebs 11. 
IV.- 22 cJ Hsl. 19. IV.- 23 cJ jns. 22. IV.- 24 ( cJ !) 9 Hsl. Sturnus 
vulgaris 19. IV.- 24 7 kpl. Hsl. Orialus galbula 3. VI.- 24 Hsl. 
Muscicapa atricapilla 21. V.-22 Hsl. 18. V.-23 Hsl. 17. V.-24 
Hsl. Hirundo rustica 11. V.- 23 Hsl. 8. v~- 24 Hsl.:n. kansakou
lulle; kotiini 11. V. Harvinaisuutena mainittakoon, että 17. IV. 
1922 nähtiin Niinivaaran osuusmeijerillä yksinäinen haarapääsky. 
Näkijäitä puolikymmentä henkeä. Cuculus canorus 8. V.- 23 Hsl. 
10. V.- 24 Hsl. Columba palumbus 17. IV.- 24 Hsl. Numellius 
arcuatus 1. V.- 22 Jn s. 27. IV. - 23 Hsl. Orus cinerea 1. V.- 24 Hsl. 
Cygrws musicus 12. IV.- 22 jns. Sterna hirundo 16. V- 24 jns. 

Paul Kontkanen. 
Sitruunakeltaisen siilikehrääjän ( Arctia purpurata) löys in Pälkä-

neeltä 16. 7. 1924. Erkki Brummer. · 
Karjalan peipon levenemisestä pohjoiseen päin. Liikkuessani 

viime kesänä peipposen pesimäaikaan Joensuun seutuvilla koetin 
m. m. tarkata yllä mainitun linnun (katso L. V. v. 1924 s. 21 ja 65) 
esiintymistä siellä päin. Kulkiessani jalan Pärnävaaralta kaupun
kiin .noin 15 km. matkan kuulin satojen peipposien laulua, mutta 
yksikään ei äntänyt ,laatokkalaista krikkiä". Sen sijaan kuulin 
kaupungissa aamuvarhain sängyssä lojuessani yhden peipon siten 
ääntelevän. Lintu taitaakin olla vain kulttuurin Suosirnilla paikoin, 
kaupunkien ja kylien puistojen asukas. Veli Räsänen. 

Punaista ,veden kukkaa" Savossa. Viime kesänä, elokuun 
tyyninä paisteisina päivinä, herätti Pielavedellä huomiota omitui-



136 Pieniä tietoja. 

nen kellervänpunainen pöly, jota oli runsaasti vesien pinnalla. 
Paikoin tyyneet selät aivan hohtivat punaiselta ja vastarannoille 
ajautui pölyä suuret joukot. Huomattiin että pöly oli peräisin 
kuusissa runsaasti esiintyvästä ruostesienestä (Chrysomyxa ledi), 
jota oli varsinkin nuorissa kuusissa ja etupäässä oksain latvapuo
lessa. Matkustaessani sitte etelään junassa Savonlinnan kautta 
huomasin että sienen saastuttamia kuusia oli yleisesti radan var-
silla kautta koko Savon. V- o H - g. 

Epänormaalisesti kehittyneitä fuchsian kukkia. Viime syyskuun 
puolivälissä huomasin eräässä asunnossani kasvavassa verenpisa
rassa (Fuchsia sp.) kaksi omituisesti muodostunutta kukkaa, jotka 
jo pikaisesti katsottuina huomattavasti erosivat sen muista kukista. 
Toisella oli neljän punaisen verholehden asemasta sikiäimen päällä 
kaksi varsilehtien kaltaista ja kokoista, vinosti herttamaista, vih
reätä lehteä, joiden suonet ainoastaan olivat vähäsen enemmän 
punaiset kuin todellisten lehtien. - Toinen epänormaalinen kukka 
oli vielä silmulla silloin kuin edellinen oli jo valmis. Täysin kehitty
neenä huomattiin siinä yksi säännöllisesti muodostunut punainen 
verhiön liuska ja sitäpaitsi kaksi varsilehden kaltaista vinohert
taista, alussa vihreätä lehteä, jotka kuitenkin ajanmittaan saivat 
yhä punaisemman värin ja käpristyivät ulospäin, niin että lopulta 
ainoastaan näiden kärjet ja kurttuiset selkäpuolet olivat vihreitä. 
Terälehtien joukossa lisäksi oli (korvaukseksi puuttuvasta neljän
nestä verholehdestä?) yksi pitempi ja kapeakantainen tumman sini
punainen (muitten terälehtien värinen) lehti, jonka leveämmän 
latvaosan reunassa oli selvä heteen ponsi. - Molemmat ,luon-
nonoikut" ovat allekirjoittaneen herbaariossa. joh. Kaikko. 

Aukkoja kirjallisuudessamme. ,ja vielä pysyväisempi muisto
merkki hänelle varmaan pystytetään aikakirjoihin 1

', lausuu prof. 
Norrlin ,Luonnon Vstävään" William Nylanderista kirjoittamissaan 
muistosanoissa. Pia desideria, sillä edellämainittu prof. Norrlinin 
nekroloogi on ainakin näihin saakka saanut itse hoitaa kirjallisen 
muistomerkin edustavaa virkaa. Yhtä unhoitettuna kuin tuo suo
malainen kasvitieteen suurmies kerran kuoli ja haudattiin saa 
nähtävästi hänen ,kuolematon nimensäkin" painua aikojen yöhön. 
Tällainenko on se muistomerkki, jonka olemme velvolliset pys
tyttämään Nylanderilie kirjallisuuteemme? - Tutkimuksen täy
dellisyysmahdollisuudet vähenevät päivä päivältä, mutta aikamme 
hengen mukaisesti näkyy olevan tärkeämpää ja ,tieteellisempää" 
pohtia onko pää- ja vaatetäi sama laji kuin ryhtyä luomaan tut
kimuksen valoa jonkun luonnontieteilijän tietämättämyytemme hä
märään jääneeseen elämänjuoksuun. 

Mutta kääntykäämme toisaalle. Kolme sukupolvea hyönteistie
teilijöinä tunnettuja Sahlbergeja on mennyt hautaan. Miten olemme 
kunnioittaneet näitä kolmea kansamme keskuudes sa elänyttä tie
demiesvainajaa ja heidän kolme sukupolvea kestänyttä epäitsekästä 
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työtään maamme hyväksi? - Aikansa eläneenä on kaikki saanut 
painua kumpujen yöhön. - Sen veiTanko olemme velkaa vaina
ji lle, jotka ovat kyntäneet pisimmän vaon maamme luonontutki
muksen historian vainiolle. 

Edelleen voimme kutsua omiksemme miehiä sellaisia kuin 
j. A. Palmen, C. 0. Mannerheim, 0. M. Reuter, S. 0. Lindberg, 
j. P. Norrlin, P. A. Karsten ja monen monta muuta. Hekin mieles
täni ansaitsevat paremmankin kohtalon kuin vähittäin sen hautau
tumisen lyhennyksiksi eläin-ja kasviluetteloihin. Sillä luulen, että 
heidän elämänvaiheittensa tutkistelu antaisi meille uusia voimia 
lamaannuksen hetkinä ja heidän esimerkkinsä, sittenkun se olisi 
uudelleen elävöitettynä edessämme, auttaisi varmaan osaltaan ko
hottamaan karusta maastamme esiin uusia voimia työskentelemään 
luonnontutkimuksen eri aloilla. -- Mutta ainakin toistaiseksi saamme 
valitettavasti olla ilman heidän ,historiansa" virkistävää seuraa. 

Viime vuodet ovat olleet suomenkielisen sivistyksen juhla
vuosia. Se on itsenäisessä Suomessa vihdoinkin päässyt täysiin 
oikeuksi insa, ja sen kukkana on meillä jo supisuomalainen yli
opisto traditioittemme kaupungissa, vanhassa Turussa. Näinä 
vuosina olisi siis sopiva aika elävöittää luonnontieteitten alalla 
toimineesta suomenkielisyyden harrastajasta ja Vanamo-seuran 
ensimmäisestä puheenjohtajasta A. J. Melasta saamaamme kuvaa 
vaikkapa hyvän elämänkerran avulla. Mutta onko rikkaakaan pantu 
ristiin siihen suuntaan? - Levätkööt toki kuolleet rauhassa! 
Kirjoittamani hälynpölyn päälle saa vetää ristin, sillä se on va
nitas vanitatum! - Armon vuonna 1946 viettää Vanamo-seura 
50-vuotis juhlaansa. llmestyyköhän Mela silloin uudestaan kes
kuuteemme kirjan muodossa? joka elää hän näkee. Aikaa kyllä 
luulisi olevan muodonvaihdoksen suorittamiseen. 

Kuinka moni tietää kertoa lintumaalareistamme von Wright
eistä enemmän kuin mitä Tietosanakirja ja Biografinen nimi
kirja heistä sanovat? Kuka meilla voi kuvata heidän lämäänsä 
luonnonihanassa Haminalahdessa? - Tai tietääkö moni millaista 
oli sata votta sitten elämä Sahlbergien kuuluisassa ,Huvituksess-a" 
Yläneellä? -- Mitä lapsellisuuksia. - Mutta historillisessa kirjal
lisuudessamme saa tutustua tarkkoihin, oikeuden pöytäkirjoihin 
nojautuviin kertomuksiin siitä miten äidit suurina katovuosina 
nälän pakottamina teurastivat lapsensa ja söivät heistä parhaat 
palat paistettuina suihinsa. Ei todellakaan kannata kiistellä enem
mistön- kanssa makuasioista. 

Nykyinen vaitiolo viitannee siihen, ettei ole paljoakaa mah
dollisuuksia positiiviseen ·työhön koskettelemallani alalla. Lie
neekin totta, ettei tällaisista korkoatuottamattomista aineksista ,so
veltamaJJakaan" saa mitään ,käypää" tavaraa. - Mutta parasta 
on lopettaa, sillä käy pakostakin katkeraksi ajatellessa niitä, j tka 
ovat asio iden johdossa ja määräävät suunnan. Mitä he ovat tehneet? 

Paul !(ontlwnen. 
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Kirjallisuutta. 

V. f. Brotheru s'en teos fennoskandian lehtisammalista. 
Suuri ilo ja tyydytys vallitsi luonnontietei lijöittemme keskuudessa, kun 

prof. V. F. Brotherus'en odotettu kirja, Die Laubm oose Fennoskandias, viime 
vuoden lopussa ilmestyi. Lähinnä oli lu on nollisest ikin kasvitietellijöillä syytä 
iloon, si ll ä teos on ainutlaatuinen ja meikäläisissä oloissa suursaavutus, eikä 
vastaavaa teosta F nnoskandiasta ole kirj oitettu viiteenkymmeneen vuoteen. 
Si lloisen C. ). Hartman'in Handbok i Skandinaviens Flora'n ilm estyttyä on 
systemaattinen tiede mennyt nopeasti eteenpäin sammaliinkin nähden, ja niin
ollen on ajanmukaista ja täydellistä käsikirjaa tältä alalta jo pitemmän aikaa 
kipeästi ka ivattu. 

Puutteen poistamiseksi kääntyi Societas pro Fauna et Flora Fennica tri 
A. Palmgren'in alotteesta vuoden 1917 lopussa kuuluisa n erikoistutkij amm e 
prof. V. F. Brotherus'en puoleen pyytäen, että hän kirjoittaisi uud en käsikirjan 
Fennoskandian lehtisamma lista. Prof. Brotherus suostui, ja pari vuotta sitten 
oli käsikirjoitus painovalmiina. Si lloin kuitenkin havaittiin, ettei Seura voisi 
ajatell akaan teoksen painatusta kohoneiden hintasuhteiden vallitessa. Rahallista 
tukea oli saatava. Muiden mahdollisuuksien puutteessa Seura rohkeni anoa 
Valtioneuvostolta, että teoksen painatuskustannuksiin myönn ettäisi111 valtion
varoista 100,000 mk. Hyv in perusteltu anomus saavutti Valtion euvoston kan-

. natuksen. Summa otettiin seuraava n vuuden tulo- ja menoarvioon, ja edus- . 
kunta hyväksyi sen. Tämä tapahtuma on l<i eltämättä suuri tunnu stu s ti eteel
lise lle työlle, jonka merkitystä muutoin usein aliarvioidaan. 

Painoasultaan Die Laubmoose fennoskandias· on erikoisen aistikas. Kaikki 
kirjakelajit ovat valitut mitä suurimmalla hu olella ja painotyö, joka on suori
tettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainossa, on ensiluokkaista, jopa 
siinä määrin, että kirjaan tutustuneet ulkom aise t tutkijat ovat lausun eet ihmet
telynsä sen johdosta. 

Sivuluku on XIII + 635. Miltei kaiidd kuvat yhteensä 11 8, ovat erikoisesti 
tätä teosta varten piirretyt ja varsin onnist un eet. Ne selventävät kirjan käyt
täjälle jokseenkin kolmannen osan Fennoskandian 826 lehtisammallajista, joihin 
tällöin ei kuitenkaan ole lu ettu rahkasammalten, Sphagnales lahkon lajeja. 
Teos sisä ltää nim. yksistään Andreacales- ja Bryales-iahkot. · 

Kohta kirjaan tutustuttua voi havaita, että kysymyksessä on erittäin hyvä 
sammalkasvio. Iiarkitusti laadittuj en lajimäärittelyjen lisäksi se sisältää tarkat 
Hedot kunkin laj in tähänastisista löydöistä meidän maassamme, sekä ylimal
kaisemmat Ruotsista ja Norjasta. Kun ve rtaa kirjan sisältämiä leve nemisti e
toja 30 vuotta sitten ilm estyneeseen lu etteloon Herbarium Musei Fennici, II, 
Musci, niin tulee mielihyvin todenneeksi, että maa mm e sa mmalkasvistollinen 
tutkimus on edistynyt varsin huomattavasti tällä alall a. Täyden tävien ti etojen 
hankintaan ovat omiaa n kannustamaan mainitut levene mistiedot, joista kirjan 
käyttäjä voi useimmissa tapauksissa päätellä, mitä puutteellisuuksia eri lajien 
esi intymistuntemuksessa vielä mahdollisesti on. 

Sammalnimistössä on meillä yleensä aivan viime aikoihin saakka seurattu 
ede llämain ittua lu etteloa, joka kuitenkin jo kauan sitten on ollut vanhentunut. 
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Ei niin ollen ihme, että Die Laumboose f enn oskandias, joka lu onn oll isesti on 
mahdollisimman uud enaikain en, poikkeaa siitä suures ti nimistön ja sys teemin 
suhteen. 

Niinpä esim. entise n A mblystegium-suvun lajit esiintyvät nyt usea mmissa 
uu sissa suv~tissa : Amblystegium, Amblystegiella, Campylium, Hygroamblyste
gium, Cmtoneurum, Hygrohyptuun, Drepanoc/adu.s, Calliergon ja Scorpidium. 
Siis yhd eksän sukua yhd en asemas ta ! ,Yhtä va llankum ouksellista" on hava it
.tavissa myös muuall a, vieläpä niin kin, että eräs suku, Stereodon, on meillä 
tyystin hävinnyt ja useimmat sen lajeista viedyt uuteen Hypnum-sukuun, joka 
siten erikoismerkityksisenä tul ee olemaan entisen Hyptutm-suvun seura'a ja. 
Viimemainittu on näe t niinikää1i lakannut olemas ta saaden sijall een suvut 
Camptothecium, Homalothecium, Scleropodium, Brachy thecium, CirrtiJhyllllm, 
Eurhy nchium, Bryluzia, R,lzy nchostegium ja Rhynchostegiel/a. Erää t lajit ovat 
saaneet vaihtaa ht'imoakin, kuten esim. Stereodon Sprucei, joka nykyisin on 
Amblystegiella Sprucei. Lukuisimmin muutoksia hava itaan pl eurokarpisissa 
samm alissa, mutta .melkoises ti myös akrokarpe issa, varsin ki n eräissä suu rem
missa suvuissa. Dicramtm m. m on jaettu viiteen uu teen sukuun: J(iaeria, 
Arctoa, Ortlzodicranum, Dicmmun ja Pamleucobryum. 

Tutkimuskaavat ovat lajirikkaammissakin suvuissa laaditu t siks i onnistu 
neesti, että alaan perehtymättömämpikin voi niistä suurell a varmuud ella määri
te llä, mikä laj i kulloinkin ou kysymyksessä. Teoksen käyttämin en sammalten 
määrää räämisessä on suoras taan nautinto. 

Lopuksi vielä toistettakoon, että Die Laubm oose f enn oskandias on olois
samm e suurenm oin en saavutus, jonka kunnioitetull e tekijäll e Suomen ka ikk i 
luonnontietei lij ät ovat erityisesti kiitolliset. Hankkikoen teokse n itse ll een jok'iki-
nen luonnontieteiden opettaja ja opiskelija! H. Roivainen. 

Richard Karlsson: Kodin kukkastarha. Sittenkun pomologi Alexandra 
Smirnoffin ,Kukkastarhan hoito" tuli loppuunmyydyksi, on sekä puutarhan 
hoidon, että puutarhaopetuksen ala lla kipeästi kaivattu vastaavaa teosta. Puu
tarhuri Karlssonin uusi opas monivuotisten koristekasvien vilj elyksessä poistaa 
nyt tämän puutteen. Teoksen selostuksiin ja ohjeisiin liittyy toistasataa hi e
noa kuvaa . Huom:tttakoon, että monien kori stekasvien kyl vö- ja istutusaika 
on syksyllä, joten puutarhanhoitajat saavat tämfin teoksen juuri tarvitsemaansa 
aikaan. Vaatekans. 40: - . Ku stantaja on Wern er Söderström Osakeyhtiö. · 

llvola. Tohtori Einar ft eandtin ja kirjailija Helmi Krohnin toimittama 
runokokoelma eläinmaailmasta sisä ltää 120 kirjallisuutemm e suosituinta eläin:. 
aih eista runoa. Kokoelma, jossa huumori on run saasti edustettun a, saanee 
varsinkin kouluissa ja lapsimaailmassa run saasti ys täviä. - Hin ta 12: - . 

Kokouksia. 
Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon kokous 

17. V. 1924. Kalastusneuvos P. B r o f e J d t esitti piirteitä ravun elämänta
voista · ja lisääntymisestä st· kä teki selkoa rapmuton aih euttamista va hingo ista 
Ko kemäenj oen vesistössä vuosina 1907- 08. Viime vuosin a on alkanu t jäll een 
ilmaantu a rapuja ruton aikoinaan saastu ttamiin vesiin, jos kin rapukann anuusiin
tumin en lu onnollisesti on liian hidasta, jonka tähd en rapuistutuksia nyttemmin 
on suuremm assa määrässä m ve ttu toimittamaa n varsin kin Hämeen vesiin . Es itel
mänpitäjä lausui toivomuksen, että tie toja ve' istöistä, missä ra pu kanta oli pelas-
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tunut ruttokuol emasta ja missä rapuj a jäll een on alka nu t ilm es tyä, maiJdollisim
man run saas ti lähetettä isiin hänell e tai maataloushallitu ksen kalastu !" osastolle. 

Maist. Valio Korvenkontio kertoi biisa mirottien talvioloista Kruunu
pyyssä valaisten esitystään useilla varjokuvill a. 

Yliopp. Ilmari H i d en näytti männyn oksia, joissa oli tiheään ryhmittyneitä, 
lukuisia (tav. yli 20) pieniä käpyjä, mitkä todennäköisimmin olivat syntyn ~" "~ 

emikukinnoiksi muuttuneista hedekukinnoista. Tällaisia oksia oli useampiakin 
männyssä, jonka es ittäjä v. 1922 näki Sakku lan pitäjässä Lapinlahden kylän 
luona, missä paikkakuntalaiset oliva t kiinnittäneet siihen huomiota - Maist. 
1. Välikankaa n ehdotuksesta päätti seura ryhtyä toim enpiteisiin kysymyksessä 
olevan puun ranhoitlamiseksi uud en luonnonsuj elulain perusteella. 

Toht. H. Varen es itti seuralle prof. V. F. Brotheruksen teoksen ,Die Laub
noose Fennoskandias ." -- Toht. K. E. Kivirikko jätti seuran kirjastoon äsken 
valmistun een kirjan sa ,Eläinten täyttäminen ja sä ilytl ämin en", joka no:na 23 
liittyy ,Vanamon kirjoj en" sa rj aan ja on 109 sivun laajainen, run s:~as ti kuvi
teltu. Se on Kustannusosakeyhtiö Kirjan kustantama. - Maist. E. M e ri k a II i o 
jätti seurall e Van amon asettaman komitean ehdotuksen suomalaisen li nnunni
mistön uudistamiseks i. - P. S. Tikka jätti a.rl<istoon kokoelm an kansa nomai
sia kasvinimiä Lopen pitäjästä. - Maist. T. J. Hintikka ilmoitti seuran jul
kaisusarjaan painettaviksi seuraavet tutkielm at: 1) Uber das Vorl\ommen von 
H elodea canadensis (L.) Reich in Finnland; 2) Tuburcinia f estucae-elatioris n. 
sp.; 3) Kasviteratologiset ti edonannot Suomen kasvitieteelli sessä kirj allisuud essa 
vuoteen 1922 asti; 4) Pflanzerterato logische Mitteilungen I--111. - Prof. J. 1. 
Li r o ilmoitti, että maist. V. Räsäsellä para ikaa on tekeillä Carex- exsiccati
kokoe lm a, ja kehoitti han vanamolaisia avas tum aa n hän·ä tässä työssä. -
Samalla kehoitti hän vanamolaisia keräämään noki sieniä saroista sekä erikoi
sesti merkitsemään muistiin, mitä Carex- lajeja kasvaa määrätyiJiä paikoill a ja 
mitkä niistä ovat nokisia. 

Myönnettiin seuraavat apurahat: 
Metsänhoitaja Ilmari Hildeniile Iinnuston tutkimista varten eri 

metsätyypeillä Mikkelin tienoil la ja Tamm elan pitäjässä . . 
Maist. Ein ari Merikall io Pohjois-Suom en linnuston tutkimista 

varten etupäässä fenologi selta ja faunistiselta kannalta .. 
Leht. A. A. Parvelall e viljelyskasvistoamme koskevien viljelys

historiallisten ti etojen keräämistä varten Oulun-Kalajoen 
seuduilta .. ... ......................... ..... ... .... . . 

Yliopp. H. Roivaisell e vesikasvien suvutonta li sääntymistä kos
kevia tutkimuksia varten Pohjois-Savossa ja Turun seu-
duilla ....... ..... . ....... ................... .... .... . 

Maist. Veli Räsäsä ll e jäkälien tutkimista varten Laatokan Karj a-
lassa ... . ........ ..... . . ..... ...... .... .. . . . ........ . 

Leht. E. W. Suomalaisell e muuttolintujen tutkimista ja rengas-
merkintää varten Porin ed ustalla ....... ... ........... . 

Smk. 800: -

" 
600; -

500: -

" 1,000: --

" 1,000: -

500: -

Kaikkiaan myönn ettiin sii s Smk. 4,400: -

Uu siksi jäs _ni ks i valitt iin metsä nhoitaja Pekka S. Tikka ja apteeldmri 
maist. . V. Finn b e r g-. 
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ILMESTYY !<Uutena vihkona , joista neljä jaetaan kevätlukukaudella, ka l<si syys lukukaudella. 
Tilaukset ova t os oitettavat toimituss ihteerill e , ylioppilas A. J. RAlNIO'lle , Oulunkylä . Vuos i
kerran tilaushinta on 20 mk. Toimituksen os oite : HELSINI<I, Nervanderinkatu 11. Puh. 42 412. 

Viktor Ferdinand Brotherus 75 vuotta. 

Lokakuun 26 päivänä täytti prof. V. f. Brotherus, ,der Alt
meister der aussereuropäischen Bryologie", kuten erään ulkolai
sen tutkijan sanat hänestä kuuluvat, 75 vuotta. Suoritettuaan 
fil. kand. tutkinnon 1870 antau- ·- ·~ ~ 

tui hän koulunopettajaksi, toi
mien suurimman osan elämäs
tään täkäläisen ruotsalaisen tyttö
koulun kollegana. Rasittavan 
koulutyönsä lomassa on hän 
kuitenkin suorittanut elämän
työnsä puhtaasti tieteen piirissä. 
Nuorena hän jo innostui prof. 
S. 0. Lindbergin herätteestä 
lehtisammalten monimuotoiseen 
ryhmään. Kaukasian vuoristoon 
tehtyjen retkien tuloksena oli 
vuonna 1884 väitöskirja: ,Etudes 
sur Ja distribution des mousses 
au Caucase". 

Tarkan silmänsä ja tavatto
man työteliäisyytensä kautta prof. 
B. perehtyi vähitellen, alussa vaihtomaterialin, sittemmin määrättä
väksi lähetettyjen kokoelmien avulla yhä laajempien alojen sam
malkasvistoon. Mainittakoonpa vain esim. seuraavat seudut, joi
den Sammalkasvistosta hän on määräyksiensä tuloksia 'julkaissut: 
Kaukasia, Luoteis-Himalaja, Filippiinit, Japani, Kiina, Siperia, Amu
rin alue, Transkaspia, Keski-Aasia, Ceylon, Etelä-Intia, Uusi-
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Kaledonia, Papua, Samoa, Hawaiji, Salomonin saaret, Tasmania; 
Uusi Seelanti, Uudet-Hebriidit, Uusi Etelä-Wales, Queensland, 
~frika (yleensä), Saksan ltä-Afrika, Ouinea, Keski-Afrika, Chile, 
Patagonia, Tulimaa, Brasilia, Argentina, Andit, Ouayana, Equador. 
Näistäkin esimerkeistä käy selville prof. B:n tutkimusten, varsin
kin meidän oloille, aivan harvin~inen laajaperäisyys . . Jo vuodesta 
1898 on prof. B. ollut tekemisissä japanilaisten sammaltutkijoiden 
kanssa, joista useat ovat olleet hänen oppilaitaan, vaikkakin ope
tus luonnollisesti on tapahtunut postitse. Muutamia vuosia sitten 
pyysi eräs nuori japanilainen kasvitutkija saada tulla Helsinkiin 
nauttimaan prof. B:n opetusta. Hänen täytyi pyyntöön vastata 
kieltävästi, koska hänellä ei ollut tarjota - työpaikkaa · hänelle. 
ltä-Aasi·a lieneekin samrnalkasvist~onsa nähden maailman rikkaim
pia. Puhumattakaan lukuisista endemisistä lajeista on esim. Japa
nissa useita endemisiä sammalsukuja. Yksistään japanilaisia lajeja 
on prof. B:n kokoelmissa n. 8000 numeroa. 

Saavutettuaan täten maailman sammalkasviston ·tuntemisessa 
tällaisen ainutlaatuisen perinpohjaisuuden, sillä kaikki ulkomaalai
setkin ammattimiehet tunnustavat prof. · B:n ainoaksi nykyään 
eläväksi ,yleistietäjäksi" bryologian alalla, on luonnoflista, että 
hänen tehtäväkseen tuli lehtisammaHa käsittelevän osan laatiminen 
Engler-Prantlin kokoomateokseen: ,Die nati.irlichen Pflanzenfami
lien" (toinen painos ilmestyy parhaillaan). Prof. B. käsittelee 
teoksessaan kaikkia nykyään tunnetuita lehtisammallajeja. 

Myöskin suomalainen bryologia tulee aina olemaan kiitollinen 
siitä henkisestä perinnöstä, jonka se on saanut prof. B:ltä hänen 
laatimassaan fenno-skandian lehtisammaHa käsittelevässä teok
sessa: ,Die Laubmoose fenno-skandias". 

Näiden kahden monumenttaalisen teoksen kautta on prof. 
B. säilyvä jälkimaailmalle yhtenä bryologian kuuluisimpana tutki
jana. 

1921 sai hän professorin arvonimen ja on hän Societas pro 
fauna et Flora fennic.a-seuran kunniajäsen. Lisäksi on hän jäse
nenä useissa ulkolaisissa seuroissa ja yhdistyksissä. Mainitta
koon vain, että muutama vuosi sitten hänet valittiin jäseneksi 
seuraan: Linnean Society Lontoossa; kunnianosoitus, joka on 
tullut suomalaisista ennen vain W Nylanderin osaksi! 

Professori Brotherus on suorittanut elämäntyönsä vaatimatto
mana ja epäitsekkäänä tutkijana omaten vapaa-aikansa rakkaille 
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sammali lleen, joiden hennon rakenteen tutkimisessa hän on löy
tänyt tyydytystä esteettiselle maailmankatsomukselleen. Luonnon 
Ystävä yhtyy niihin onnitteluihin, jotka tulivat professori B:n 
osaksi hänen juhlapäivänään kiitollisina suoritetusta epäitsekkäästä 
tutkijatyöstä, suomalaisen tieteen hyväksi. 

Mauno ]. Kotilainen. 

--···--
Fredrik Emil Wolmar Elfving 70 vuotta. 

joulukuun 9 p:nä täyttää Helsingin Yliopiston kasvitieteen 
professori fr. Elfving 70 vuotta. Tultuaan ylioppilaaksi 1870 
suoritti. hän fil. kand tutkinnon 1874. Opiskelunsa alkuaikoina 
harrasti hän, kuten aina alkava luonnontutkija, floristiikkaa koti
seudullaan Turun ympäristössä, niinpä ovat useimmat sammal
näytteet näiltä seuduin Museon kokoelmissa hänen keräämiään. 
Myöskin teki hän kasvitieteellisen retken Aunuksen Karjalaan, 
jolta retkeltä oli tuloksena: ,Anteckningar om vegetationen kring 
floden Svir". 

Opintomatkoillaan Saksassa 70- ja 80-lukujen vaihteessa tuli 
hän kosketuksiin siellä vallalle päässeen yleisen kasvitieteen tut
kimussuunnan kanssa. Saksassa saadut herätteet vaikuttivat rat
kaisevasti professori Elfvingin myöhempään kehitykseen tiede
miehenä. Niinpä hänen väitöskirjansa (1879) ,Studier öfver geo
tropiska växtdelar" on alkuna lukuisille muille kasvifysiologisille 
tutkimuksille, joista tärkeimpinä mainittakoon: Beitrag zur Kennt
niss der fysiologischen Einwirkung der Schwerkraft auf die 
Pflanzen; ,Ueber ei ne Wirkung des galwan ischen Stromes auf 
wachsende Wurzeln; Ueber die Wasserbewegung im Holz; Ueber 
die Einwirkung von Äther und Kloroform auf die Pflanzen". 
Tultuaan dosentiksi 1881 julkaisi hän 1892 pätevyysnäytteenä 
avoinna olevaan professorinvirkaan tutkimuksensa: ,Studien i.iber 
die Einwirkung des Lichtes auf die Pilze". Samana vuonna 
nimitettiin hänet kolmesta hakijasta kasvitieteen professoriksi. 

Puhtaasti fysiologisten tutkimustensa ohella on professori 
Elfving tutkinut jäkälien symbiotista luonnetta, ,Untersuchungen 
i.iber die Flechtengonidien". Tunnettuahan on, että hänen käsi-
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tyksensä ,jäkäläkysymyksessä" poikkeaa vallitsevasta käsityksestä 
(Schwendenerin teoria). Myöskin on mainittava professori Elf
ving oppikirjojen laatijana. ,Kasvitieteen oppikirja" ja ,Tärkeim
mät viljelyskasvit" ovat meille .kaikille tuttuja. Societas pro Fauna 
et Flora Fennica-seuran 1 00-vuotisjuhlaan ilmestyi häneltä pirteästi 
ja asiallisesti kirjoitettu seuran 1 00-vuotishistoria. Siinä lyhyesti 
prof. Elfvingin tähän astisen elämän puitteet tiedemiehenä. 

Mitä hänen toimintaansa akateemisena opettajana tulee, niin 
on hän tunnettu etevänä ja henkevänä luennoitsijana. Astuttuaan 
professorin virkaan uudisti hän kasvitieteen opetuksen ajan vaati- · 
muksia vastaavaksi, jolloin etenkin käytännölliset työt saivat suuren 
merkityksen. Myöskin on mainittu prof. Elfvingin ponnistukset 
kasvitieteellisen laitoksen perustamiseksi, ja on nykyistä kasvitie
teellistä laitostamme siten pidettävä hänen aikaansaannoksenaan. 
Harvat yliopistomme opettajista seuraavat niin tarkkaan oppilait
ten kehitystä kuin hän. Eivät ainoastaan korkeimpaan arvosanaan 
pyrkijät, vaan myöskin muut saavat käytännöllisissä töissä hänen 
persoonallista ohjaustaan. Täten on hän uhrannut oppilaitten 
hyväksi paljon siitä ajasta, minkä hän olisi voinut omistaa tie
teelliselle työlle. 

Prof. Elfving on tunnettu ankarana kuulustelijana. Tämä 
maine johtunee etupäässä niiltä ajoilta kun hän vielä kuulusteli 
medikofiiliylioppilaita. Käsityksenämme kuitenkin on, että hän 
huomattuaan oppilaassaan elävän harrastuksen aineeseen, hyvin
kin harrastuksella voi suhtautua oppilaansa opinnoihin. Ehkäpä 
enimmän peljättyjä hänen kuulusteluissaan ovat n. s. ,ymmärrys
kysymykset". Näistä käy selville, että hän ei vaadi oppilailtaan 
niin paljon liiallista ulkolukua, vaan pitää opittujen tosiasioiden 
ymmärtämistä ja sulattamista ensimmäisenä ehtona jatkuville 
opin noille. 

Prof. E. on fysiologina pysynyt meidän kukoistavalle kasvi
maantieteelliselle tutkimussuunnallemme enemmän tahi vähemmän 
vieraana. Huomautettakoon kuitenkin, että hän, vaikkakin_ itse 
tutkijana on fysiologi, jo alusta alkaen aivan järkähtämättömästi 
on vaatinut jokaiselta opiskelijalta tyydyttäviä tietoja kasvin.tunte
muksessa. Tässä suhteessa on hän ollut paljoa kaukonäköisempi 
kuin esim. keski-europalaiset ammattitoverinsa, jotka yksipuolisina 
kasvifysiologeina ovat tämän seikan opetuksessaan melkein koko· 
naan laiminlyöneet. Tietoisuus siitä, että meillä kasvitieteen ope-
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tuksessa järkähtämättömästi vaaditaan laajaa kasvituntemusta, on 
nähdäksemme osaltaan myötävaikuttanut siihen, että monet kasvi
maantieteen tutkijain piiriin siirtyneet nuoret tutkijat ovat heti 
valmistuttuaan omanneet sen kasvintuntemuksen, joka on välttä
mätön edellytys menestykselliselle kasvimaantieteelliselle työlle. 

Professori Elfvingin juhlapäivänä yhtyvät hänen oppilaansa 
juhlijaan kohdistettuihin onnitteluihin. 

Mauno ]. Kotilainen. 

-~--·. ·--
Havaintoja korkean tuJvaveden vaikutuksesta 

· kasvillisuuteen Laatokan rantamilla. 

Veli Räsänen. 

Kuluvana kesänä on korkea · järvi- ja jokivesi saanut aikaan 
muutoksia paikalliseen kasvillisuuteen laajalla alalla Suomessa. 
Kun Laatokan vesi on ollut jopa 3 m. korkeammalla siitä, mitä 
se oli vuonna 1921 eikä veden pinta kuluvan kesän aikana ole 
laskenut kuin 1/2 m., niin on tulvavesi maatessaan kuukausimääriä 
entisillä kuivilla rantamilla jättänyt tuntuvat jälkensä kasvistoon. 

Täytyy ihmetellä kuinka vesi lyhyessä ajassa saa tavallisesta 
reheväheinäisestä rantaniitystä suolammen kaikkine suokasveineen. 
Suolampareen kasveja: .Alismaa, Cicutaa, Sagittariaa, Polyg-onym 
amphibiumia y. m. on täytynyt jätteinä piillä Poa pratensisen, Fe
stuca rabran, Ag·rostis vulgarisen, Calamaf!rostis strictan, Baldin
geran, Equisetum limosumin y. m. joukossa edellisten päästessä 
kasvamaan jälkimäisten hävitessä. Merkilli stä on myös, miten 
vesi muuttelee toisten kasvien ulkomuotoa niin, että niille eri 
paikoilla kasvaessaan annetaan ed nimityksiä. Rantapensaikkoi
hin, puistoihin, p~ltoihin ja puutarhoihin antaa veden käynti myös 

· tuntuvan leiman. 
Tulvaveden vaikutus kasvistoon on kolmea eri laatua: kas

vua edistävää, kasvua vahingoittavaa ja neutraalista. Muodon
muutos eli metamorfoosi voisi kuulua myös eri vaikutusluokkaan, 
vaikka se liittyy läheisesti kahteen ensimäiseen. 

Useat puut, pensaat ja ruohokasvit eivät siedä pitempiaikaista 
vedessä seisomista tai ,sukeltamista", ne kuolevat siitä. Sellaisia 
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arkoja kasveja tulvavedelle Kurkijoen opistolla, jossa havaintojani 
olen tehnyt, ovat: Viburnum lantana, Sambucus racemosa, Pirus 
malus, Abies pichta, Sonchus arve11sis, Triticum repens y. m. nurmi
heinät ja ruohot sekä useimmat siemenrikkaruohot. Ne kuolevat 
kokonaan ja verrattain pian. 

Ihmeellisen helposti ,kuivuvia" ja lehtensä varistavia ovat: 
harmaa leppä, hieskoivu (kestävämpi kuin h. leppä), tavallinen 
kuusi ja mänty. Senbramäntykin, vaikka on suokasveja, on osåksi 
kellastuttanut neulasiaan seisoessaan noin 40 cm. vedessä 3 kuu
kautta. 

Kaikki isommat pajut (Salix pentandra, S. nigricans, S. phyli
cifolia, S. acutifolia, S. cinerea ja S. aurita) ovat sensijaan aivan 
neutraalisia veteen nähden - kasvattavatpahan vain vahvan juu
risten varrelleen aivan veden kaivoon. Vedestä melkein piittaa
mattomia ovat tervaleppä, Spirea salicifolia, Ribes nigrum (mikäli 
pensaat eivät ihan kokonaan ole olleet hukuksissa), Cochlearia 
armoracia, Lythrum salicaria, · Lysinachia nummularia, Rumex 
domesticus, R. crispus, Cornus sanguinea, Nasturtium palustre (ei 
kovin syvässä vedessä) ja tietysti varsinaiset vesiruohot ja heinät 
Fluminia, Phragmites, Olyceria spectabilis y. m. 

Ne kasvit taas, jotka ovat anastaneet valtasijan tulva-alueilla, 
ovat ennen muita mainittava vesitatar eli Ii pakonheinä (Ii pakko= 
pasurilahna), Stratiotes, Hydrocharis, Elodea, Lemna minor, L. 
polyrhiza, Myriophyllum spicatum, M. verticillatum, Utricularia 
vulgaris, U. minor, Riccia natans, R. fluitans ja tietysti lukuisat 
viherlevät, jotka vihreinä. kuohuvina lauttoina purjehtivat entisillä 
pelloilla ja puutarhoissakin. Korkeakasvuiset sarakasvit, kuten 
Carex vesicaria ja C. acuta ovat hyvin säilyneet jopa l,s m. syvyi
sessä vedessä, samaten Equisetum fluviatile~ Sagittaria ja Alisma 
ovat ikäänkuin lumottuina paikkaan ilmestyneet, Sium latijolium 
ja Cicuta ponnistelevat pohjasta veden kaivoon tai ajelehtivat 
irtirevityin juurin kuten Olyseria spectabiliskin uusille rannoille. 

Monien vitalajien ja lumpeiden kukinta on entistä enemmän · 
viivästynyt, kun niiden pohjakasveina on pitänyt läpäistä vahvat 
vesikerrokset pintaan päästäkseen. Lähes puolitoista metriä pit
käksi on Lobelia Doftmannankin kukkavarsi venynyt veden kai
voon päästyään. Syvemmällä kasvavat eivät ehdi pintaan asti 
koko kesänä. Lobelia kasvaa vain metsälampien varsilla yleisim
pänä, jossa veden nousu ja lasku ei ole sitä kukinnassa häirit-
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sevä. Sellaisessa tulvaveden häiritsemässä rantalagunissa kuin 
Heinsimän P- lammessa on Lobelia kokonan hukuksissa .. 

Tuskin saanee Phragmites tänä vuonna seisoessaan 2,5 m 
syvyisessä vedessä vasta syyskuun alussa puhjenneita röyhyjään 
ja vielä 20 päivänä syyskuuta aukenemattomia kukkiaan sieme-

• nille. Valtavat, pohjassa kiinni istuvat Olyseria spectabilis-kasvis
tot muistuttavat monin paikoin paremminkin Sparganium-kasvis
toja kelluvine !ehtineen. Vain lähempänä nykyistä rantaäyrästä 
ja irrallisina ajokkaina voivat ne kukkia. Fluminia on sentään 
kukkinut jo heinäkuun lopulta, mutta olisi hauska nähdä se paperi
liuska, mille tämän tulvakesän Fluminia mahtuisi taittamattomana. 
Baldingera on monin paikoin vielä vedensisäisenä heinänä, 
samoin Calamagrostis stricta, joka nyt pitkine rönsyineen muis
tuttaa Agrostis stoloniferaa. Samantapainen kasvussaan on Agros
tis vulgaris. Ficaria ranunculoides, ainoassa kasvupaikassaan 
Kuskijoella Paratsussa, on säilyttänyt elävinä tunnetut mukula
maiset lisäjuurensa 40 cm. syvyisessä vedessä saamatta maan
päällisiä asiaan lainkaan näkyviin. Voihan tuon harvinaisuuden 
elämä täällä siihen päättyäkin. Ensi kevät sen näyttää. 

Ennemmin minulle ei ole niin selvästi vaiennut kuin nyt, 
että vesitatar ja sen maamuoto (!. terrestris) ovat yksi ja sama 
kasvi. Sieltä, mistä viime vuonna poimin kasvin maamuotoa, 
tapaa nyt valtavat laikat kauniisti kukkivaa päämuotoa kelluvine 
!ehtineen. Taas niillä rannoilla ja ojissa, missä vesi on jättänyt 
Iaskiessaan näitä kasveja kuiville, näkee kaikenlaisia välimuotoja 
näistä kasveista. F. terrestris on vain tilapäinen metamorfosoi
tunut muoto Polygonym amphibiusesta. Toinen hauska meta
morfoosi-ilmiö koskee Sium latifolium-putkea. Sen Iehde.t veden 

• yläpuolella ovat paljon Veronica longifolian lehtien kaltaiset, 
mutta vedessä tulevat hampaat hyvin pitkiksi, niin että lehtykät 
ovat pippurijuuren ylempien kampamaisten lehtien näköisiä. Hyvin 
tavallinen maksasammal täällä, Riccia natans. saa kokonaan toisen 
ulkomuodon joutuessaan veden laskiessa kuivalle savimaalle. 
Koko suurenee jopa kolminkertaiseksi ja kasvulleen muistuttaa 
se paljon Marc!tantiaa samalla kuin hapsijuurien tumma väri vaale
nee. Turhaan olen kasviita etsinyt itiöpesäkkeitä uudelta kasvi
paikaltakin. Sagittaria sagittijolia saa merkilliset aaltoilevat jopa 
yli t/2 m. pituiset ja 1,5 cm. Ievyiset leht il avat syvässä vedessä 
seisoessaan (f graminifolia Sael ?). Cardamine pratensis, Ramm-
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culus repens y. m kasvit saavat lehtensä vedessä hyvin kapea
liuskaisiksi, jopa edellinen rihmamaisiksi. 

Veden jättämälle paljastuneelle maalle ilmestyy kasveja, jotka 
enimmäkseeen kuuluvat syksyisiin muotoihin, kuten Bidens tri
partitus, B. radiatus, B. cenzuus, Ranunculus sceleratus, juncus 
bujonius, Callitriche vernalis (vaikka tämän kasvin näkeekin jo .. 
varhain keväällä tekevän lammikoissa lehtiruusukkeita, tapahtuu 
sen pääasiallisin kukinta vasta syksyllä). Toinen ryhmä kasveja, 
joka veden jättömaalla saa sijaa, on ,kahleista vapautettujen joukko", 
kuten säännöllisesti tähän kohtaloon alistuvat: Scirpus aciätlaris, 
Ranunculus reptans ja Subularia aquatica sekä tilapäisesti Cialfa 
virosa, Nasturtium palustre, Myosotis caespitosa, M. palustris, 
Lysimachia nummularia, joista 3 viimemainittua säilyvät hengissä 
paljon muotoaan muuttamatta syvässäkin vedessä, vaikka steri
leinä. Matalassa rantavedessä seisten kukkivat Lysimachia thyrsi
flora (kuten säännöllisissä oloissakin) ja Lythrum salicaria, mikä 
saa alimpaan, vedenalaiseen vartensa osaan noin 2 cm. paksun 
valkoisen ohutseinäisen • solukkoverhon, joka muistuttaa paljon 
epifyyttien Orchide-lajien ilmajuurten juuripurjetta. Metamorfoosi
ilmiöön sekin kuuluu. 

Useimmat monivuotisetkin rikkaruohot kuolevat viljelyksiltä 
vedenpeitossa. Noin 1/2 m. syvyydessä on vain Circium arvense 
(alkujaan rantakasvi !), Stachys palustris ja Mentha arvensis säi ly
neet hengissä, vaikkakin kituen. juolavehnäkin on tällä syvyy
dellä kuollut, samoinkuin useimmat nurmiheinät, apilaista puhu
mattakaan. 

Monista muistakin kasveista olisi kerrottava, miten tulvavesi 
niihin on vaikuttanut, mutta riittänee jo nä.mäkin tiedot osatta
maan miten tilapäiset vedensiirtymiset saavat aikaan häiriötä • 
kasvien säännölliselle kehitykselle. 

--···--
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Onko Lapinvatukka (Rabus castoreas Laest.) 
itsenäinen laji? 

Veli Räsänen. 

Vanha tunnettu lapinvatukan löytöpaikka Simossa on KivaJo
suon Iaiteella aivan Alapenikan juuressa reheväkasvuisessa kuu
sikkokorvessa tai paremminkin tämän korven ja Scirpus caespitosus
nevan yhtymäkohdassa. Paikkaan on noin 15 km. Viantien Rautatie
pysäkiltä._ Kuusi eri kertaa olen kesäiseen aikaan paikan sivuut
tanut toistakymmenen vuoden kuluessa ja aina olen tarkastanut 
noita tuttaviani ohi kulkiessani. Milloin ne ovat olleet kukalla, 
milloin taas ,marjalla". 

Ensi kerran sitä marja! Ia tavatessani ällistyin · aikalailla, kun 
olin siinä uskossa, että Rubus-lajit eivät sekas ikiöitä muodostaes
saan kantaisi hedelmiä ollenkaan - yleisen säännön mukaan. Tässä 

· olkoon mainittuna sivumennen niistä hauskoista kokeista, joita leh
toriA. 0 en et i: on tehnyt risteyttäessään vaaraimen (Rubus idaeus) 
mesimarjan eli vatukan (Rubus arcticus) kanssa. Sekasikiö on 
lähempänä vaarainta ja kukkii hyvin, mutta hedelmä ei muodostu 
edes raakileellekaan. Nämä tiedot sain häneltä suusanallisesti ja 
jatkaa hän uutterasti kokeita saadakseen riisteytystietä vatukan 
ihanan aroomin vaaraimen helposti kannasta irtaantuvaan hedel
mään. 

Vuonna 1919 elokuun 1Ll päivänä tapasin lapinvatukan KivaJo
suon laiteelta taas ,marjojen" aikaan ja silloin poimin sen hedel
miä kourallisen ja söin niistä mehevän osan sekä panin luut 
paperiin tarkempaa tutkimista ja kylvämistä varten. Vertasin koto
nani Simossa luiden kokoa, muotoa ja pintaharjuja Iintukan (Rubus 
saxatilis) luihin, mutta en havainnut sanottavaa eroa niissä. Syk
syllä ei tullut luita maahan kylvetyksi ja talvella hävisivät ne, 
joten en saanut nähdä niiden itämistä. Olen kuitenkin si inä var
massa uskossa, että kasvi leviää siementensä kautta. Siemenet 
ovat aivan täyteläisiä ja alkio on hyvin kehittynyt, kuten Iintu
kaiiakin. 

Hedelmiä syödessä tuntui niiden maku olevan hiukan eri
lainen kuin lintukalla (vieressä kasvoi niitäkin, joten hyvin voin 
makua verrata paikan päällä), mutta mitään vatukan eli mesimar
jan hienoutta ja aroomia niissä ei ollut. Sen· havainnon tein 



150 Onko Lapinvatukka (Rubus castoreus Laest.) itsenäinen laji ? 

samalla, että luumarjoja on paljon vähemmän lapinvatukalla. Usein 
oli hedelmyksiäkin vain samasta kukasta syntyneitä 2- 3 vierek
käin ja irtaantuivat ne samalla tavalla toisistaan kuin lintukalla
kin. Niiden väri on vaaleanpunainen ja koko miltei hiukan pa
rempi kuin lintukalla. 

Viime kesänä jouduin taas paikan päällä käymään. Nyt oli 
lapinvatukka kukalla (3 pv. heinäkuuta) ja poimin niitä kourallisen 
matkaprässiäni varten. Kuljin vaivaloista ryteikköä pitkin vuoren 
Iaelle päin ja silloin tällöin sain nenääni makean tuoksun, ikään
kuin Iehdokkeja oli si tiepuolessa kukkinut. Monta yritystä tein 
s·aadakseni Alapenikassa hyvin tavallisen Iehdokin ympäriltäni 
näkyviin, mutta aina vain turhaan. Pieniä 10 cm. korkeita taimia 
vain joitakin tapasin, olihan lehdokin kukkimisaikaan vielä pari 
viikkoa aikaa. Silloin äkkiä keksin, että voimakas tuoksu lähtikin 
kädessäni olevista kukista. 

Siinä oli lapinvatukan ohella karhunheinä (Tojieldia), puna .. 
kämmekkä (Orchis incarnatus) ja rätvänä (Potentilla tormentilla). • 
Haistelin niitä kaikkia ja taas ällistyin, kun tuo voimakas ruusun 
ja neilikan sekoitustuoksu lähtikin lapinvatukan kukista. Miten 
voi Iintukan ja vatukan . sekasikiö saada tuollaisen ihmeellisen 
tuoksun - uuden ominaisuuden, jota sen luullotelluilla esi
vanhemmilla ei ole? Tästä havainnosta on asia varmistunut 
minulle niin, että pidän Alapenikan punakukkaista, hienotuoksuista, 
luumarjoja kantavaa, hiukan rönsyilevää lapinvatukkaa itsenäisenä 
lajina. 

Olen nähnyt Simossa rannikkoseudulla oikean vatukan ja 
Iintukan sekasikiön (Rubus arcticus X saxatilis) kukkivana ja sen 
muoto oli jonkun verran poikkeavaa tuosta Kivalosuon kasvista. 
Sanotaanhan Me 1 a-C ajan d erin Soumen kasviossakin, että 
kasvi on ,vaihtelevainen." Varmaan on tässä 2 eri kasvia kysy
myksesä. Toinen on todellinen tilapäinen sekasikiö, toinen itse
näinen laji. Sekasikiö esiintyy satunnaisena kantavanhempiensa 
parissa ja hyvin niukasti. Itsenäinen laji voi esiintyä joukottain 
eikä sen lähettyvillä tarvitse olla Iintukkaa ja mesimarjaa. 

Miten on sitten itsenäinen lapinvatukka syntynyt? Voisihan 
sen alku olla hybridin luontoinen (lintukasta ja mesimarjasta), 
niinkuin luullaan alsikeapilan syntyneen puna- ja valkoapilasta. 
joku sekasikiöstä on varhaisina aikoina saanut kyvyn lisääntyä 
siemenestäkin, niikä ominaisuus on sitten periytynyt ja vähitellen 
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on kasvi saanut yhä voimakkaamman tuoksun, joissa suhteissa 
se nyt eroaa nykyisin syntyvistä tilapäisistä Iintukan ja mesi
marjan sekasikiöistä. 

Kaikessa tapauksessa kannattaa botanistiemme kiinnittää 
huomioiaan näihin kasveihin tarkkaamaHa niitä eri kehitysasteilla, 
jotta saataisiin asiaan täysi varmuus. Suomen pohjoisosissa olisi 
tähän hyvää tilaisuutta. 

. -·.. ---

L'-!onnonhistorian ja maantieteen päivät Jyväs
kylässä 14- 21. VI. 1924. 

S. W. Forss. 

Kuten jo keväällä sanomalehdistä ja myöskin Luonnon V stä
västä (s. 117) on näkynyt oli Jyväskylän kesäyliopiston viime
kesäisen lukukauden yhteyteen järjestetty erikoiset n. viikon kes
tävät luonnonhistorian ja maantieteen päivät oppikoulujen ja 
seminaarien mainittujen aineitten opettajia varten. Koska mah
dollisesti jotkut opettajatoverit, jotka syystä tai toisesta eivät 
olleet voineet. päiville saapua, kuitenkin ehkä haluaisivat kuulla 
jotakin päivien kulusta, on siitä laadittu seuraava selostus. 

* 
Päivien alkajaisti laisuus oli lauantaina kesäk. 14 p:nä klo 12 

lyseolla, jossa sittemmin kaikki luennotkin pidettiin. Paikka
kunnalla kauemmin näitten aineitten opettajana toimineena leht. 
L. He II e lausui osanottajat - · luvultaan nelisenkymmentä -
tervetulleiksi kuulemaan pätevien asiantuntijain luentoja sekä 
samalla keskustelemaan kaikkien läsnäolevien yhtei stä alaa koske
vista kysymyksistä. 

Luennot alkoivat välittömästi tämän jälkeen. Leht. R. K r o
g e r u s käsitteli luennoissaan (yht. 5) käytän n ö II i s- he u r i s
t i s ta (etsivää) menet e 1 mä ä luonnon historian o p e
tu k se s s a, mikä menetelmä pyrkii - vastapainona opetusta 
usein haittaavalle kaavamaisuudelle - tehostamaan oppilaiden 
oman kehityksen edistämistä suoden näille mahdollisimman paljon 
tilaisuutta omakohtaisten havaintojen ja käytännöllisten tehtävien 
suorittamiseen. Soveliaina keinoina opetuksen käytännöllistyttä
miseksi suositeltiin m. m. alemmilla asteilla sopivien leikkikatujen 
valmistamista, piirustusta ja muovailua; lukioasteill biologisia 
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kokeita, esitelmiä ja kirjallisia kuulusteluja. Myöskin esitettiin 
esimerkkejä kasvi- ja eläinopillisista oppilastyöaiheista, joista tosin 
jälkimäisiä on paljon hankalampi keksiä kuin edellisiä. Laajemmin 
puhuja kosketteli retkeilyjen välttämättömyyttä, jottei opetusta 
voitaisi syyttää luonnosta vieraantumisesta. Mutta jotta retkeily 
vastaisi tarkoitustaan, tulee opettajan ennakolta täydellisesti pereh
tyä seutuun, johon aikoo oppilaansa johtaa sekä laatia retkeilylle 
varma suunnitelma ja tarkoitus. Oppilaiden itsetoimintaa on 
tietysti taaskin kehitettävä. - Lopuksi puhuja esitti kesätöiksi 
(varsinkin ylemmi ll e luokille) muunkinlaisia - osaksi vapaaehtoi
siakin - - töitä, kuin kasvikokoelman kerääminen. 

Toht. E. Fieandt luennoi (6 luent.) 1 u on no n h i s t o
r i a 11 i s e n a i n e r y h m ä n a s e m a n k e h i t y k s e s t ä o p e
tu s ohje 1 m a s s a. Puhuja loi laajan historiallisen katsauksen 
valitsemansa aineen kehitykseen keskiajalta lähtien ensin ulko
mailla ja sitten omassa maassamme selvitel len huomattavimpien 
kasvatustieteilijäin sekä muiden tiedemiesten suhtautumista luon
nonhistoriallisten aineitten asemaan opetusohjelmassa eri aikoina. 
- Toht. Fieandt luennoi myös keskityksestä maantiedon ja . 
luonnonhistorian opetuksessa osaksi valaisten esitystään runsailla . 
skioptikonkuvilla. Puhuja tehosti erikoisesti luonnonhistorian 
eetillistä merkitystä hellyyden tunteen istuttajana lapsen mieleen 
luontoa ja kaikkea siinä olevaa kaunista kohtaan. Tämän luon
nontunnun vahvistamiseksi ihmisissä on opetuksessa tehtävä 
kiinteä keskitys juuri ihmisen itsensä ympärille. 

Dos. V. Auer piti viisi luentoa maisemamaan tieteen 
perusteista. Maisema ei suinkaan ole paloiteltava eri rajatie
teiden tutkittavaksi ja selvitettäväksi, vaan se on maantieteellisesti 
käsiteltävä ja selitettävä yhtenä kokonaisuutena. jotta näin voi
taisiin tehdä, on tarkasti otettava huomioon kaikki ne aisteilla 
havaittavat seikat, joista ympäristön ilme johtuu. Vain siten 
voidaan luoda maisemallinen kokonaisuus ja selvittää sen maan
tiede. Täsmällisen tutkimusobjektin puute on juuri vaikuttanut, 
että tähän saakka on maantiedettä eri yliopistoissa opetettu perin 
eri tavoin. Maisemamaantieteen etu entiseen verraten on juuri 
siinä, että meillä nyt on määrätty tutkimusobjekti, nimittäin 
aisteilla havaittu ympäristö, joka on tutkittava kokonaisuutena. -
Myöskin puhuja selosti uutta maisemamaantieteellistä sanastoa 
sekä lopuksi valaisevien karttojen avulla toistaiseksi ainoaa tämän 
uuden metoodin mukaan laadittua maantiedettä, nimittäin maise
mamaantieteen varsinaisen perustajan, prof. j. 0. Granön laatimaa 
Eestimaan maantiedettä. 

Toisen luentosarjansa' toht. Auer piti erikaisalaitaan: Suo
m en soista. Hyvien skioptikonkuvien avulla puhuja havain
nollistutti esitystään tästä maapallon suorikkaimmasta maasta, 
josta 1/3 on suota. Etelä- ja Keski-Suomessa on enin järvien 
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umpeenkasvamisen kautta syntyneitä soita, Pohjanmaalla sitä
vastoin tavataan · eniten metsien soistumista ja Lapissa tulvamaista 
muodostuneita soita. Eri suotyyppien turvelajit ovat myös muo
dostuneet erilaisiksi riippuen kasvibiologisista vaikutteista. Niinpä 
esim. Keski-Suomessa on enimmäkseen rahkaturvetta, Pohjois
Suomen aapasoilla saraturvetta ja Kuusamon lettosoilla koko 
maapallon ainutlaatuiset, monta metriä paksut ruskosammalturve
kerrokset, joitten käytäntö tulevaisuudessa tarjoaa ennalta arvaa
mattomia taloudellisia mahdollisuuksia. 

Toht. Auerin viimeinen, erinomaisen ,kiintoisa" luehto käsit
teli Vanajaveden syntyhistoria a. Erittäin tarkkojen, 
paljon aikaa ja varoja vaatineitten omien tutkimustensa nojalla 
puhuja oli johtunut tuloksiin, jotka voimakkaasti vaativat korjausta 
tähänastisiin käsityksiin näistä asioista, siksi huolellisesti perus
teltu näyttää toht. Auerin teoria olevan. 

Toht. K. E. Kivirikko esitti kahdeksassa luennossa bio-
1 o g i s i a t o s i s e i k k o j a, j o t k a v a 1 a i s e v a t .e 1 i ö i d e n k e
h i t y s t ä. Aluksi puhuja loi perustavan katsauksen alkueläimiin 
ja kivettymien tarjoamaan valaistukseen eliöiden kehittymisessä. 
Myöskin selvitetti in kehitysopillis ia kysymyksiä vertailevan morfo
Jogian ja anatomian sekä atavismin valossa eri elimiin nähden 
varsinkin korkeammilla eläimillä. 

· Toht. Kivirikan erinomaisen asiantuntevalla johdolla tehtiin 
myöskin eräänä varhaisena aamuna 1 i n t u tietee II i ne n r et
k ei 1 y kaupungin ympäristöön. 

Prof. K. M. Levander i n johdolla tehtiin kaksi vesi bio-
1 o g i s ta r et k ei 1 y ä Moirislammille ja Jyväsjärven rannoille. 
Näihin retkei lyihin liittyivät läheisesti prof. Levanderin kolme 
luentoa, joissa annettiin hyviä ja tervetulleita ohjeita retkeilyjen 
suunnittelussa erikoisesti vesieliökunnan tutkimista varten sekä 
selostettiin pääasiallisesti purojen ja yleensä virtaavan veden eläi
miä: hyönteisiä eri kehitysmuotoineen, simpukoita, kotiJoita y. m. 

Prof. T. H. Järvi piti viisi luentoa 1 ohi k a 1 o j en bio 1 o
g i a s ta selostaen johdannoksi näiden kalojen tärkeimmät tun
nusmerkit sekä niiden iän määräämistä suomujen avulla. Yksi
tyiskohtaisemmin puhuja käsitteli muikku a, tuota kaikkein suo
malaisinta kalaa, joka on meillä varsinkin laajan järvialueemme 
asukas ja jonka kokonaisleveneminenkin rajoittuu pääasiallisesti 
Itämeren ympäristöihin. Erikoisesti puhuja monipuolisesti valaisi 
Keiteleen muikun elämää, jota hän omakohtaisesti on perinpohjin 
tutkinut ja jonka taloudellista merkitystä jo vanhempina aikoina 
osoittaa m. m. se, että siitä esiintyy mainintoja kirjallisuudessa jo 
1700-luvulla. - Perusteellisemmin puhuja käsitteli myöskin 1 o h ta, 
sen esiintymistä, pyyntitapoja j. n. e. Lohen tärkeimmät tuotanto
keskukset maassamme ovat Pohjanlahden perukka jokisuineen, 
Merenkurkun jokisuut, Kokemäenjoen suu ja Kotkan edusta. 



154 Luonnonhistorian ja maantieteen päivät Jvväskplässä 14- 21. VI. 1924. 

Runsaat skioptikonkuvat havainnollistuttivat erilaisia pyyntitapoja 
ja -neuvoja eri puolilla maatamme. 

Neljässä luennossa toht. H. W a r en esitti eräitä u u d e m
P i a tutkimuksia kasvi f y s i o 1 o g i a s ta puhuen aluksi 
juuripaineesta ja yleensä veden kulusta kasvissa. Tiedetäänhän, 
että juuripaine nostaa vettä aina paljon vähemmän kuin katkaistu 
verso imee, joten juuripaine ei yksinään voi selittää vedennousua. 
Puhuja selosti sitten kaikkein uusimpia tätä alaa koskevia teorioja: 
- Myöskin kosketeltiin laajemmin kasvien suhtautumista maan 
kalkkipitoisuuteen ja esitettiin esimerkkejä (erittäinkin rahkasam
malten joukosta) sekä kalkkia suosivista että sitä välttävistä lajeista. 

Leht. V. Korven kontio piti kolme luentoa t u r k i se 1 ä i
mi s t ä ja t u r k istuotannosta eritoten Pohjois-Amerikassa, 
joka tällä alalla on tärkein maa ainakin laadun kannalta, joskin 
Siperia sen voittaa määrässä. Sotavuosina tapahtunut huimaava 
hinnannousu tälläkin alalla on aiheuttanut tavattoman kovan 
pyynnin, josta on ollut seurauksena, että esim. majavat ja näädät 
jo alkavat oiia vähissä Pohiois-Amerikankin laajalla mantereeiia. 
Siksi on eri valtioissa täytynyt laatia turvaamislakeja, joita myös
kin sovelletaan täytäntöön täydellä ankaruudella. - Laajemmin 
puhuja sitten selosti biisamimyyrää (jota on tuoh.t Suomeenkin), 
minkkiä, skunkkia, majavaa ja hopeakettua, niiden ulkonaisia 
tunnusmerkkejä, elintapoja, merkitystä turkistuotannossa j. n. e. 

Toht. S. R. Rosenqvist piti yhden luennon poliitti
sesta maantieteestä puhuen pääasiallisesti liikennemaan
tieteestä. 

* 

Paitsi luentoja sisältyi päivien ohjelmaan myöskin keskustelu
tilaisuuksia. Pari kolme kertaa osanottajat kokoontuivatkin vilk
kaasti vaihtamaan mielipiteitä useista maantiedon ja luonnonhis
torian käytännöllistä opetusta koskevista kysymyksistä. Toisena 
positiivisenä tuloksena mainittakoon, että näillä päivillä perustet
tiin maamme 1 u on no n historian ja maantiedon o p et
t aja i n 1 i i t t o toimimaan yhdys-siteenä mainittujen opettajain 
välillä ja varmaan tällä liitolla onkin oleva runsaasti tärkeitä teh-
täviä. · 

Mutta kevyempääkin ohjelmaa oli lomaan järjestetty. Jo 
toisena päivänä - sunnuntaina - tehtiin laivaretki Pohjois-Päi
jänteelle, jonka maisemiin si is saivat tutustua nekin osanottajat, 
jotka ennen eivät olleet näillä mailla ja vesillä liikkuneet. Toises
sakin mielessä retki muodostui tutustumisretkeksi ~· nimittäin 

• osanottajain keskeiseksi. joukko laulajiakin oli mukana, joten 
lau lutkin vähän väliä kaikuivat. - Keskiviikko-iltana päivien osan
ottajat kokoontuivat Rantapuistoon viettämään kaunista kesäiltaa 
yhdessä ankarien työpäivien lomassa. Illallisten kuluessa ensin 
kesäyliopiston toimikunnan puolesta maanviljelijä A. Schildt lausui 
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pa1v1en osanottajat tervetulleiksi selostaen samalla kesäyliopiston 
syntyä ja toimintaa. Osanottajien puolesta vastasi leht. Kurt H. 
Envald kiittäen kesäyliopiston toimikuntaa tällaisten päivien aiot
teenteosta ja toivoen, että niitä vastakin mahdollisimman lyhyin 
väliajoin järjestettäisiin eri puolille maata. Paikkakunnnan näitten 
aineitten opettajien puolesta puhui leht. V. Järvinen luennoitsi
j oille ja osanottajatovereille. Edellisten puolesta vastasi toht. K. 
E. Kivirikko. 

* 
Osanottajien yksimielinen käsitys näytti olleen se, että nämä 

ensimmäiset oppikoulujen ja seminaarien luonnonhistorian ja 
maantieteen opettajajain päivät olivat· erittäin hyvin vastanneet 
tarkoitustaan ja että vastakin parin kolmen vuoden väliajoin pitäisi • 
tällaisia päiviä järjestää eri puolille maatamme. Kuopiolåiset vir
katoverit tarjoutuivatkin järjestämään seuraavan kokouksen kaunii-
seen kaupunkiinsa. · 

- -----· . ·-
Vanamon käynti Ellilässä. 

Ilmari H idi11. 

Lokakuun alkupäivinä saivat vanamolaiset yht'äkkiä tietää, 
että heidän seuransa tekisi retken Ellilän maatilalle Hattulan 
pitäjässä. Huolimatta lyhyestä ilmoittautumisajasta karttui kui
tenkin kaikkiaan hyvän joukon kolmattakymmentä vanamolaista 
osanottajiksi tälle retkelle, mikä syntyi senaattori A. 0 s v. Kai
r a m on aloitteesta. Hän oli nim. jo aikaisemmin esittänyt, 
että main. seura tekisi joskus retken hänen omistamalleen 
Ellilän maatilalle, mikä kiitollisuudella vastaanotettu ehdoitus 
nyt sitten 5 p. lokak. toteutettaisiin. Tosin useimmat retket 
näin lokakuussa ovat ilmojen takia onnistumisensa puolesta 
epävarmoja. Niinpä ei nytkään tämän retken lähtöhetkeksi mää
rätty, sateista viikkoa seurannut varhainen sunnuntaiaam~ näyt
tänyt suinkaan lupaavalta. Tämä ei liene kuitenkaan peloittanut 
ketään retkelle lähtemästä. Se, että junan lähtiessä 1/2 9 liikkeelle 
kaikki ilmoittautuneet eivät olleet mukana, johtui todennäköisimmin 
siitä, että asianomaiset poisjääneet eivät olleet kyllin ajoissa havah
tuneet ehtiäkseen mukaan. Mahdolli sesti huvittaa kuulla, että 
naisista oli kokonaista 50 °/o hairahtunut nukkumaan liikaa, mutta 
miehistä pyöreissä luvuissa vain 10 °/o (tosin näistäkin 5 Ofo käyt
täen hyväkseen kaikkia nykyajan nopeimpia kulkuneuvoja, lento
konetta lukuunottamatta, onnistui saavuttamaan pääjoukon -
perillä). 



156 Vanamon kävnti Ellilässä. 

Junamatka kului vilkkaassa seurassa niin nopeaan, että, en
nenkuin aavistettiinkaan, oltiin jo Riihimäellä, missä jo saatiin tun
tea mukana matkustavan senaattori Kairamon vieraanvaraisuutta. 
Täällä nim. odotti hänen toimestaan aseman ravintolassa aamiais
pöytä valmiina. Nopeaan kului tämän jälkeen lopputaival, ja ennen 
pitkää, s. o. puolen päivän aikaan, oltiin Hämeenlinnassa, missä 
kiiruhdettiin asemalta suoraa päätä laivarantaan. Täällä odotti nim. 
Vanamon jäseniä Puisto-laiva, mikä tällaisesta valtavasta ,ret
kueesta" täyttyi kerrassaan (vähällä piti, etteivät !aidat vallan pul
listuneet ulospäin). 

Ilma oli muuttunut aamusta yhä kirkkaammaksi ja lämpimäm
mäksi, niin että, mikäli päivä kului, sikäli alkoi tuntua si ltä, kuin 

Vanamolaiset Ellilän maatilalla. Keskellä senaattori Kairamo. 

olisi vähitellen siirrytty ajassa taaksepäin kohti kesän aurinkoisia 
päiviä. Tuskinpa kukaan enää muisti, että oltiinkin jo lokakuussa, 
kun auringon täydeltä teräitä heloittaessa astuttiin maihin Ellilän 
rannassa. Täältä suunnattiin sitten isännän opastamina kulku 
suoraan Ellilän päärakennukseen, missä kahvipöytä jo odotti. 
Tänne matkalla ehti kuitenkin jokainen ohimennessään luoda 
pikaisen silmäyksen siihen rehevään kasvillisuuteen, mikä on 
Vanajaveden rannoille ja varsinkin Ellilän ympäristölle ominaista. 

Nauttiessaan kahvipöydän ääressä talon vieraanvaraisuudesta 
saivat vanamolaiset kuulla olevansa oikeastaan syntymäpäivävie
raita, sillä nyt vasta oli talon isännällä tilaisuus viettää edelli
seksi päiväksi sattunutta merkkipäiväänsä. Vähitellen siirtyi yhä 
useampi ulos avaralle kuistille nauttimaan intiaanikesän ihanuu
desta. Kun kerran vanamolaisia oli näin kokoontunut runsaam
min yhteen paikkaan, ajatteli mukanaoleva dosentti Auer, ettei 
juuri toi sta parempaa tilai suutta voi odottaakaan, ja alkoi valistaa 
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läsnäolijoita Vanajaveden eri vaiheiden tuntemuksella. Esitystä 
havainnollistivat paitsi esittäjän laatimat kartat ja profiilit myös 
koko ympäristö, missä vieläkin on havaittavissa vanhoja ranta-
penkereitä. Täten saatiin , itse . . . 
paikalla" tutustua niihin tuloksiin, ) · 
joihin esittäjä oli tullut edellisinä ; 
vuosina näitä maita ja varsinkin 
täkäläisiä soita rämpiessään. Kun 
täten oli saatu perehtyä seudun 
muinaisiin vaiheisiin, lähdettiin. 
isännän opastuksella tutustumaan 
ympäristöön sellaisena, kuin se 
nykyään esiintyy. Niinpä käytiin 
ensiksi siinä rehevässä lehdossa, 
mikä reunustaa Vanajavettä jon
kun matkan päässä sen nykyi
sestä rannasta. Varsinkin herätti
vät huomiota ne lukuisat kynä
jalavat, joista monet ovat hyvin
kin vanhoja. Lehdon rehevyyttä 
lisäävät paitsi muut puut, varsin
kin tuomet ja lepät, lukematto
mat ruohot, joista toiset ovat 
hyvinkin isokasvuisia. Erikoisesti 
on mainittava humala, mikä' täällä 
kiertelee puissa ja pensaissa muo
dostaen paikoitellen melkein läpi- Dosentti Auer selostaa karttaansa. 

tunkemattomia tiheikköjä. Maassa taas viihtyvät kaikenlaiset 
hennot lehtosammalet. 

Laivalla rinteellä tämän lehdon yläpuolella sijaitsee Ellilän 
laaja puutarha, mikä tullakseen nykyiseen kuntoansa on kieltä
mättä vaatinut suuriakin kustannuksia. Mutta niinpä siinä nyt 
kasvaakin joka suunnalla mitä erilaisimpia puita ja pensaita, var
sinkin on lukuisasti erirotuisia omenapuita, usefimmanlaatuisia 
viinimarjapensaita, vatukoita y.m. puhumattakaan kaikista keittiö-· 
puutarhan kasveista, kuten esim. kaaleista ja kaikenlaisista juuri
kasveista. Nyt oli kuitenkin sato jo melkein kokonaan korjattu, 
poissa olivat jo omenat ja marjat, mikä oli puutarhalle onneksi, 
sillä muuten olisi näin monisuinen lauma hyvinkin pian saatta
nut tehdä puhdasta jälkeä. Nyt sensijaan 'vain etsittiin parin
kymmenen silmäparin avulla ne harvat marjat, mitkä varsinaisilta 
sadonkorjaajilta olivat jääneet huomaamatta. Kun näin ollen ei 
ollut syytä pysähtyä missään pitemmäksi ajaksi, ehdittiin hyvin 
käydä puutarhan joka kolkassa isännän ollessa itse aina mukana 
selostamassa niitä tuloksia, joihin hän vuosien kuluessa oli tullut 
eri lajeja viljellessään. Paitsi varsinaisia puutarhakasveja nähtiin 
täällä samoinkuin jo aikaisemmin rantalehdossa kasveja, mitkä 
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kasvavat kyllä joko ympäristössä tahi muualla Suomessa luon
nonvaraisina, mutta mitkä ovat isännän mukaan Ellilästä alkuaan 
puuttuneet. Niiden es iintyminen nykyään täällä johtuu siitä, että 
isän tä itse suurena kasvien ystävänä on vuosien kuluessa joko 
lähempää tahi kauempaa tuoduista siemen isiä kylvänyt maati lansa 
alu eelle mitä erilaisimpia kasveja, joista toiset ovat täällä li sään
tyneet hyvinkin suuressa määrässä. Näistä mainittakoon varsin
kin Melampyrum nemorosum. Kasveista, joita ei juuri muuten 
tapaa näin Sisä-Suomessa, mainittakoon taas esim. M elandryum 
rubrum. Vallan yleisenä puutarharikkaruoholla es iintyy täällä 
vuorostaan sellainen harvoin nähty kasvi kuin Borrago. 

Puutarhasta suunnattiin kulku Repokallio-nimistä vuorta 
kohden kartanon takana. Maa, mikä kohoaa aluksi loivasti, 
nousee lopulta yhä jyrkemmin. Rinteen alaosassa on vielä kai s
tale !ehtoa, mikä kaikesta päättäen on ennenmuinoin ulettunut 
yhtäjaksoisesti lähes rantaan asti, vaikkakin sen tilalla on nykyään 
suureksi osaksi äsken kuvattu puutarha. Jälellä oleva lehto on 
kivistä vuorenaluslehtoa, missä kasvillisuu s on pääas. alkuperäistä, 
mutta missä myös tavataan siellä täällä muutamia tänne myö
hemmin istutettuja lajeja. Näitä on esim. sellainen lehtokasvi kuin 
Pulmonaria. Tavataanpa täällä yht'äkkiä joku ulkomainenkin 
kasvi, kuten es im. koreakukkainen Digitalis tahi kaukaa tuotettu 
vaivaismänty (Pinus pumila). Onpa osassa rinteen alaosaa jo 
toistakymmentä vuotta vanha tiheä lehtikuusimetsikkö, minkä 
muodostava laji Lari X principis Rup'rechti näyttää vallan hyvin 
viihtyvän ilmanalassamme. Myöskin muualla Ellil än alueella on 
tavattavissa isän nän toimesta tänne istutettuja pieniä lehtikuusi
metsikköjä; näitä muodostavista lajeista ovat mainittavimmat 
L. sibirica ja L. leptolepis. Näitä samoinkuin muitakin havupuu
istutuksia kartanon luona käytiin katsomassa ja saatiin näin 
tutustua mitä erilaisimpiin Abies-, Picea-, Pinus- y. m. sukujen 
edustajiin, mitkä yleensä näyttävät vallan hyvin tulevan toimeen 
täällä; toiset lajit tosin kyllä kasvavat ilrnananai;;Ista riippuen 
hitaammin kuin toiset. Niiden parinkymmenen vuoden aikana, 
jolloin senaattori Kairamo on harrastanut tällaisten puiden vilje
lemistä maatilallaan, onkin hän saavuttanut peräti mielenkiintoisia 
kokemuksia niiden viljelysmahdollisuuksista tässä osassa Suomea. 

Ehdittiinpä vielä jonkun verran tutustua kartanon muuhun 
ympäristöön lukuisine raken nuksin een, ennenkuin jo oli palattava 
takaisin Ellilän päärakennukseen, missä vanamolaisia odotti talon 
vieraanvaraisen naisväen aikaansaama, houkutteleva päivällispöytä, 
minkä herkut tuota pikaa katosivat retkeilijöiden nälkäisiin suihin. 
Seuran jäsenten kiitollisuuden kaiken sen ystävällisyyden ja vie
raanvaraisuuden johdosta, mitä senaattori Kairamo oli osoittanut 
kutsuessaan heidät luoksensa, esiintoi muiden puolesta maist. 
j. A. Wecksell siinä puheessa, minkä hän paistiin päästyä koh
disti talon isännälle. Kun tämän jälkeen oli vielä kaiutettu pari 
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laulua, oli aikakin jo vierinyt niin pitkälle, että kohta oltiin pakoi
tettuja keskeyttämään tämä mielui sa yhdessäolo ja jättämään 
hyvästit ystävälliselle isäntäväelle, joka vielä huolehti siitä, että 
laiva vei vanamolaiset takaisin Hämeenlinnaan. 

' Täällä, minne saavuttiin n. k:lo 8 illalla, saat iin laivarannasta 
kiiruhtaa suoraa päätä asemalle, jotta ehdittäisiin ajoissa Helsinkiä 
kohden lähtevään junaan. Loppumatka kului sitten ..rattoisas ti 
kuten ainakin hyvässä seurassa. Tosin taisi lopulta sentään aina 
joku salassa haukotella, sillä eihän enää puuttunut paljoakaan 
keskiyöstä, kun lähestyttiin vihdoin Helsinkiä. Kaikkialla vallit
seva syksyinen pimeys sekä ilman kylmyys puhui. jo taas selvää 
kieltä sen puolesta, että oltiin sentään lokakuu ssa huolimatta 
niistä kauniista ja lämpimistä hetkistä, joista päivän , kuluessa oli 
saatu niin tuntuvasti nauttia. 

Todella voidaan sanoa, että vanamolaiset olivat kaikesta 
päättäen olleet ilmojen haltijan erikoisessa suosiossa, sillä jo 
seuraavat päivät olivat taasen samanlaisia sateisia lokaku un päiviä 
kuin päivät ennen retkeä. Eipä tosiaankaan senaattori Kairamo 
olisi voinut juuri valita toista parempaa päivää vieraitaan varten. 
Näin ollen jätti tämä retkipäivä vain mieluisia muistoja kaikille 
mukanaolleille, jotka Ellilässä käynnistään jäivät senaattori Kaira
molle suureen kiitolli suudenvelkaan. 

------· .. 
Kokouksia. 

Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanomon kokous 
18. X. 1924. Toht. M. Koti 1 a ine n selos ti sammalekologisia ja floris ti sia 
tutkimuksiaan Enontekiön-Lapissa kesällä 1920. Retken flori stisista tuloksista 
mainittakoon, että alueelta löytyi kiakkiaan 177 lehtisammallajia, joissa 7 oli 
uutta mallemme, ja noin 60 Enontekiön-Lapille. 

Esitelmöitsijä kiinnitti tutkimuksessaan hu omiota lehtisammalten kasvit 
paikkasuhteisiin ja lehtisam malten riippuvaisuuteen metsärajasta ja metsäkas
vu llisuudesta. Tällöin todettiin m. m., että lehtisamm alet tuntmiseud uilla 
kasvavat usein maaperäsuhteiltaa n hyvin erilaisill a paikoilla. Täten eivät eda
fi se t tekijät sammaliin nähden ole useinkaan ratkaisevaa laatua, vaan biotiset 
s. o. kilpailn lliset tekijät, sillä useimmissa tapauksissa samm alten esiintymis
mahdollisuud et kasvupaikalla ratkaisee vo im akkaampien kilpailijoiden s. o. 
metsäkasvillisuud en läsnäolo tai puuttuminen. Tunturifaneroga mit muistutta
vat tässä suhteessa sammalia ja ovat metsäkasviston lajeja ki lpailullises ti 
heikompia. Tämä käy ilmi tunturikasvien es iintymi sluontecsta metsävyöhyk· 
keessä, jota valaistiin esim erkeillä ja varjoknvi ll a. Kasv ien vyöhykesijoittumi
nen tunturirinteillä es iintyy siten uud essa va lossa, kun as ioita tarkastel emm e 
ki lpailulliselta kannalta. Samanlain en kilpailusuhteesta riippuva vyöhykesijo it-
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tuminen tavataan myös Etelä- ja Keski-Suomen kallioilla, kuitenkin siellä 
eroituksella, että ainoastaan edafiset tekijät määräävät kilpailevien ryhmien 
rajat. Biotisesti heikkojen kasvien runsaus tuntureilla saa osittain selvityksensä 
tunturien luontosuhteiden erilaisuudesta eteläisempien seutujen kallioihin, 
osittain siitä, että vahvemmat lajit tuntureilla klimatisten tekijöiden vaikutltk
sesta eivät kykene peittämään suhteellisesti niin suurta osaa tuntureiden pin
nasta kuin kallioilla. 

Toht. V. Krohn selosti Warmingin teosta ,Ekologins grundformer". 
- Maist. T. J. Hintikka näytti kappaleen laatimaansa limasieni-eksikkati
kokoelmaa. 

,Vanamon kirjojen" sarjaan hyväksyttiin maist. Hintikan tekemä suomen
nos Molisch'in teoksesta ,Anatomie der Pflanzen". - Uudeksi jäseneksi va
littiin fil. kand. Aarne Bertel Johannes Lassila. 

--···--
Kirjallisuutta. 

L 1 N T U K 1 Rj 0 J A. 

Einari Merikallio: Jäämeren ääri 1 t ä. Lintukuvia ja kuvauksia Petsamon 
H einäsaarilta ja niiden lähiseud uilta. 138 kuvaa. Otava. 1924. 

Joku aika sitten näin erään minulle tuntemattoman henkilön kirjakaupassa 
selailevan maist. Merikallion vasta ilmestynyttä teosta. Hän käänteli jokaista 
lehteä, viipyi pitemmän aikaa eräissä kuvissa, jotka näyttivät herättävän ihmet
telyä ja ihastusta. Kansilehteä koristava lokkikuva näytti häntä erikoisesti miel
lyttävän. Kirjaa hän ei laskenutkaan takaisin pöydälle vaan ojensi sen myy
jälle Jausuen ääneen vieressäolevalle tuntemattomalle arvostelunsa: ,Kaunis 
kirja, ensimmäinen laatuaan". Myönsin hänen päätelmänsä oikeaksi lisäten ,koti
maisessa kirjallisuudessamme". Onhan kirjakauppojemme pöydillä ennenkin 
näkyriyt sa11antapaisia, silmää hiveteviä teoksia. Tarkoitan ruotsalaisten Bengt 
Berg'in, Paul Roseniuksen ja englantilaisten Kearton veljesten teoksia, joita kau
nistaa runsas, suoraan luonnosta saatu kuvitus. Ei kuitenkaan pidä unhoitaa 
Carl finnilän teosta ,Napapiirin tuolla puolla", jonka pirteätä tekstiä tekijän 
ottamat kuvat selventä~ät. 

Kun Suomi sodan loputtua sai Jäämeren rannalle ulottuvan Petsamon 
alueen omakseen, heräsi luonnontutkijoiden piireissä harras halu päästä näitä 
etäisiä seutuja näkemään. Olihan Petsamo jo ennenkin kuulunut Suomen 
luonnontieteelliseen tutkimusalueeseen, mutta aniharva tutkija sinne osui eikä 
ollut harrastuskaan niin kiihkeä kuin nyt. Luonnontutkijain piireissä tiedettiin 
Jäämeren linturikkauksista, sen edustajia oli syksyin keväin saatu nähdä täällä 
etelässäkin. Mutta kukapa olisi voinut aavistaa, että Petsamon vuonon edus
talla olevat matalat Heinäsaaret tarjosivat niin tuiki paljon nähtävää. 

Maisteri Merikallio ensimmäisenä lintutieteilijänä sinne lähti, parina seu
raavana kesänä hän lintumaailmaan perinpohjin syventyi, valokuvasi näkemyk-
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siään aina paremmalla onnella, kunnes kuvista tuli ensiluokkaisia. Alusta pitäen 
hän oli aikonut koota näkemyksensä ja tietonsa Petsamon linnuista teokseksi, 
joka kantaa ylläolevaa otsaketta. Nyt kun kirja on valmis, voimme olla masteri 
Merikalliolie kiitollisia siitä, että hän on maamme luonnontieteellistä kirjallisuutta 
kartuttanut teoksella, joka suuremmassa määrässä kuin moni muu, kantaa 
uutuuden leimaa. 

On luonnollista, että moisessa teoksessa huomio ensinnä kiintyy selvä
piirteisiin kuviin, jotka esittävät harvinaisia ja outoja tilanteita lintujen elämästä. 
Olen nähnyt maisteri Merikallion ottamia lintukuvia suuren määrän, mutta en 
olisi voinut aavistaa, että niistä Otavan syvennyspainossa painettuina ja koko
lailla suurennettuina kaikki pienet yksityisseikatkin ovat tulleet perin selvästi 
näkyviin. Linnut, jotka alkuperäisissä valokuvissa ovat ainoastaan muutaman . 
mm. kokoisia, ovat 11yt perin helposti tunnettavia. On kuitenkin joukossa jo
kunen epäselväkin kuva, kuten esim. hautova lapintiira, ja monesta kuvasta 
saa hakemalla hakea löydettävää. Mutta se ei ole valokuvan vika, se vaan 
selvästi todistaa miten lintu pesinensä kätkeytyy ympäristöön, miten se mai
seman yleissävyyn sulautuu. Ihmetellä täytyy lintujen pelottomuutta kuvat 
nähdessään. Täällä etelässä sellaisten kuvien otto vaatii mitä suurinta kärsi
vällisyyttä, odottamista tuntikausia pesän läheisyydessä, kunnes lintu siihen 
valokuvattavaksi saapuu. Jäämeren rannoille jotkut linnut tutunomaisina har
teille asettuvat jopa, kuten kuvasta näkyy, istahtavat Iakiiie kuin olisi vaeltava 
ihminen vain joku liikkuva pölkky ja siis tarkastamisen arvoinen. Lokkeja, 
lunneja, kiisloja, ruokkeja, merimetsoja, kuikkia, suokukkoja, sirriäisiä, kirviäisiä, 
tunturileivosia y. m. nuo kuvat esittävät. Monessa kuvassa saamme tutustua 
näiden perhe-elämän salaisuuksiin. 

Kuviin liittyy lämmöllä ja asiantuntemuksella kirjoitettu teksti, joka muuta
missa luvuissa kohoaa sangen korkealle tasolle. Eikä sovi' ihmetellä etteikö 
Jäämeren luonto, aukea meri, korkeat tunturit ja valoisat kesäyöt tee tumi
jaaldn runolliseksi. Ensimmäisessä luvussa ,Satumaille saavuttaessa" saa 
lukija laivamatkalla Skandinaavian ympäri nähdä mahtavia lintuvuoria, tutustua 
niihin lajeihin, joiden kanssa Heinäsaarilla seuraavissa luvuissa joudutaan lä
hempään tuttavuuteen. Petsamon kaikki tärkeimmät ]Jesivät lintulajit tulevat 
kirjassa hauskalla tavalla esitetyiksi, ja, mikä erikoisesti on merkillepantava, lin
tujen suhde toisiinsa saa tässä teoksessa ansaittua huomaavaisuutta osakseen. 
Liutujen surut ja huolet yhteiskunnassa, jossa rauhallisia eläjiä saaliinhimoiset 
lokit ja kihut härnäävät, eläen silti vieri veressä, on elämä ihmeellistä ja tar
joaa tutkijalle Iditoilista ainesta. Luonnonkuvauksille olisin suonut kirjassa 
enemmän tilaa ei silti, etteikö teoksessa olisi tarpeeksi kiinnitetty huomiota 
lähimpään ympäristöön. Mutta sittenkin kaipaa lukija selvempää kuvausta 
siitä suuremmoisesta luonnosta, mikä on tuon kirjavan elämän taustana. 

Kirjan hinta kokoon, kuvien runsauteen ja ulkoasuun nähden ei ole liian 
korkeaksi katsottava. Voi ainoastaan toivoa, että suuri yleisö kilvan haluaa 
teokseen tutustua. 

K. E. Kivirildw. 
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Ivar Hortling: 1m m 6 n p ö II ö t. V. S. 0. V. Porvoo. Suomentanut 
Hannes Salovaara, kuvittanut Matti Karppanen. 

Tohtori Hortling on verrattain lyhyessä ajassa tullut tunnetuksi laajoissa 
piireissä lintujen tuntijana ja tutkijana. Ja vaikka hän liikkuukin oman alansa 
ulkopuolella - toht. H. on kielimies - herättävät hänen omintakeiset huo
mionsa lintujen äänistä ja elintavoista suurta ihailua ja ihmettelyä. Kaikissa 
hänen teoksissaan, olivatpa ne tieteellisiä tai pakinan tavoin kirjoitettuina 
suuremmalle yleisölle aijottuja, on paljon uutta, semmoistakin, jota tottunut
kaan retkeilijä ei ole tullut huomaamaan ja johon hänellä ei aina ole ollut 
luontaisia edellytyksiäkään. Tekijällä on musikaalisen herkkä korva erotta-

. maan kaikki pienimmätkin vivahteet lintusen ääilissä. On näin ollen luonnol
listakin, etti hänestä on tullut lintujen äänten erikoistuntija ja selvittäjä. 
Retkeilyllä hän yhtenään merkitsee muistikirjaansa näkemyksiään ja äänet hän 
selittää sekä nuot~in että kirjaimin. Vasta hänen esityksistään selviää miten 
saman lajin ääni vaihtelee ja miterr kullakin vivahteella on oma merkityksensä. 
Tuntevathan linnut iloa ja surua, vihaa, pelkoa y. m. kuten ainakin järjelliset 
ja ajattelevat olennot. Niillä on siis kieli niilläkin, jolla ne tois"illeen ilmaise
vat eri tilanteita. Ja tuon salaperäisen kielen Hortling . on oppinut ymmärtä
mään. Mutta tekijä on myös suuremma5sa määrässä kuin kukaan muu prof. 
J. A. Palmen'in jälkeen kiinnittänyt huomionsa lintujen muuttoon, tuohon 
salaperäiseen ilmiöön, jota ei ole vielä osattu tyydyttävästi selvittää. - Ään
ten tulkinnassa ja ilmaisutavassa saattaa joskus olla tekijän kanssa eri mieltä, 
mutta yleensä täytyy myöntää, että hän on oikeaan osunut. Myöskin voivat 
liian taajaan esiintyvät äänten merkinnät tuntua lukijasta väsyttäviltä. 

,Immon pöllöt" on mestariteos, joka sopii kenen tahansa luettavaksi, 
mutta ennen kaikkea tahtoisin sitä suositella koulunuorisolle. Tämän tapai
silla teoksilla on ja tulee aina olemaan suuri kasvattava merkitys, ne avaavat 
lukijan silmät näkemään, korvat kuulemaan, ne herättävät rakkautta luontoon, 
sääliä ja hellyyttä sen eläjiä kohtaan. Ensimmäinen luku on mielenkiintoinen 
kertomus ldssapöllöistä, jotka olivat tehneet pesänsä ullakolle ja josta poika
set joutuivat älykkään ja pirteän Immon hoidettaviksi. ,Talviset ristinokat" 
oppi Immo tuntemaan pesimispuuhissa lumisessa kuusikossil. Hän seuraa 
niiden pesän tekoa, munimista, poikasten ruokintaa ja siementen irroittarnista 
kävyistä. ,Viherlehdossa" hän tutustuu metsojen elämään, niiden iloihin, 
suruihin ja surkeaan loppuun. ,Tulevaisuuden lintu" on varis, koko pohjoisen 
pallonpuoliskon tunnetuin lintu, josta tekijä tuo esiin paljon uutta sen lisäksi 
mitä tuosta älykkäästä linnusta ennestään tiedetään. ,Apus apus, ilman tytär", 
esitetåän tyyppinä Jentäjästä, joka ei nopeimpiakaan petolintuja pelkää ja joka 
päivässä, parissa lentää täältä Afrikkaan. Kirjan lopettaa ,Hallitsijasuku Halia
etus" mahtava merikotka, joka ilmoja hallitsee, mutta jonka elämäntarina 
pial<koin sammuu, ellei sen rauhoittamiseksi ryhdytä ponteviin toimenpiteisiin. 

Taiteilija M. Karppasen pi!rtämät lmvat ovat mestariteoksia l<aikki järjestään. 
!(. E. !(ivirillko. 

--···--
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Toimitukselle lähetettyä kirjallisuutta: 

W e r n e r S ö d e r s t r ö m 0. V : 1 t ~i: 
Pentti Eslwla: Yleistajuinen geologia. Soveltuu erikoisest i maatalous

oppi laitoksille, kansanopisto ill e, vapaa- ja työväenopistoille ja iisekseenopis
kelijoille. Runsas kuvitus. Hinta 20: - . 

V. }. l(a//io: Maataloudellinen luonnonoppi. Teos poistaa maa talous
oppilaitostemme fysiikan ja kemian opetuksessa kauan vallinneen puutteen. 
Hinta 30: - . 

Martin H agjors : Lu ettelo Suomen putkilokasveista. Aputeos kasviopin 
opetuksessa ja opiskelussa. 

Ivar H ortling: lmmon pb'llb't. 

- Lauri Pohjanpään uusi runoteos. Metsänsatuja y.m. runoja. - 
Tämä syvämiettein en runoilija, jonka viime jouluksi ilm estynyt proosaruno
kokoelma ,Kultaiset langat" on herät tänyt huomiota ulkom aillakin, julkaisee 
nyt valikoiman rakkai ta eläinrunoja, jolla alalla hän on jo mei llä voittamaton. 
Hinta 20: - . Kustantaja Werner Söderström Osakeyhtiö. 

- W. S. 0. Y:n Valiokirjat-niminen kirj alu ettelo. 

-- lmmon pöllöt. Tunnettu lintuti eteellinen kirjai lija tri 1 v a r J--1 o r t-
1 i n g on julkaissut kokoelman hauskoja li ntukertomuksia, joihin etevä lintu
maalari M a tti K a r p pan e n on piirtänyt mainioita kuvia. - Hinta sid. 
lS: - . Ku stanta ja Werner Söderström Osakeyhtiö. 

0 ta v a 1 ta: Einari Merikallio: Jäämeren äärestä. 

Aika k a u s k irj oja: Nuori Voima 20 - 21; Pyrkijä 10--11 ; Suom en 
kalastus lehti 5; Tapio 10--11. 

--···---
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Tl LA USI LMOITUS. 

LUONNON YSTÄVÄ ilmestyy vuonna 1925, kuten 
tähänkin saakka, kuutena, enintään kahden painoarkin 
laajuisena numerona, joista 4 jaetaan kevätlukukau
della, 2 syyslukukaudella. Vuosikerran tilausmaksu 
on 25 markkaa, ja lähetetään ensimäinen numero 
molemminpuolisen edun kannalta jälkivaatimuksella 
kaikille entisille tilaajille, mikäli he · eivät sitä ennen 
ole tilauksesta kieltäytyneet. 

Kaikki LUONNON YSTÄVÄÄN aiotut kirjoitukset 
ovat osoitettavat päätoimittajalle, os. Helsinki, Ner
vanderinkatu 11, puh. 42 412. 

Tilaukset tehdään osoitteella Werner Söderström 
0. V. Porvoo tai yhtiön asiamiesten kautta. Van
hoja vuosikertoja a 8 mrk. postikuluineen tilataan 
osoitteella: Vanamo, Ritarikatu 6, Helsinki. 

Luonnonhistorian opettalfa pyydetään joko itse 
tai oppilaittensa kautta paikkakunnanaan levittä
mään LUONNON YSTÄVÄÄ ja keräämään tilaajia. 
Mitä laajemman lukijakunnan lehtemme saa, sitä 
arvokkaammaksi muodostuu sen sisältö. 

Tilausten kerääjät saavat joka kuudennen tilaa
mansa vuosikerran ilmaiseksi. 

Helsingissä 18 p:nä marraskuuta 1924. 

TOIMITUS. 

•i============================================· 
E. VALTAMON l<IR)APAINO, OULUNJ<VLÄ 1924 
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