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Biisamimyyrän pyydystämiskeinoista. 
j. 1. Liro. 

Alempana teemme lyhyesti selkoa niistä pyydystämis- Ja hävi
tyskeinoista, joita yleisimmin käytetään biisamimyyrää vast~an . 

Ampuminen on yleensä vähemmän tepsivä ja vaatii biisami
myyrän valppauden takia paljon kär ivällisyyttä ja tarkkuutta. 
Ehkä paraiten onnistuu tässä. hämärän aikana, kun eläimet uisken
televat veden kaivossa pesiensä läheisyydessä ja silloin, kun ne 
lämpöisempinä talviaikoina paistattavat päivää talvimajojensa 
katolla . Sitäpaitsi on ampuminen sinänsä vähemmän suotavaa 
siitä syystä, että eläimen nahka taval lisesti menee jonkun verran 
piloille ja useinkin kokonaan hukkaan, jos haavoittuneella eläi
mellä on vielä niin paljon voimia, että se pääsee veteen. 

Pyydystäminen erilais illa pyyntivel1keillä on toistaiseksi tehok
kain ja samalla taloudellisin pyyntitapa. Pyydyksinä voidaan 
käyttää kaikenlaisia pyyntivehkeitä, joita yleensä käytetään 
samankokoisille jyrsijöille. Tavallisimmin käytetään sopivan kokoi
sia pyyntirauloja (Tellereisen), joita asetetaan pesien suulle, käy
täviin ja eläinten valmistamil le rantateille. Kun biisamimyyrä liik
kuessaan pesänsä luona on vähemmän varovainen, voidaan pyynti
raudat asettaa paikoilleen ilman syött iä. Tavallisesti ne pcitetää 1 

huolellisesti mullalla tai heinälW. Jos syöttiä käytetään, voidaan 
sellaiseksi ottaa porkkanaa, paster akkaa, se lleriä tai muuta myy
rä 1 mieliruokaa. jotta eläimet eivät vainuisi ihmistä, on parasta, 
että pyydystäjä asettaessaan raudat hieroo käsiään se llerill ä, valko
apilaalla tai keinotekoisella myski ll ä. Kun jokainen eläin, joka 
pyydykseen joutuessaan jää henkiin, kaikin voimin syöksyy lähim
pänä olevaan veteen, täytyy pyydykset sopivalla tavalla esim. hic-
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nolla rautalangalla tai ketj ulla kytkeä kiinni maahan lyötyyn paa
luun. Myöskin voidaan useampia rautoja nau lata peräkkäin kiinni 
lautaan, joka asetetaan ·sopivaan paikkaan joko rannalle tai veteen. 

Pyyntisaaveja on käytetty Böhmissä. Suurenpuoleinen saavi 
asetetaan matalikolle noin puoleksi täytettynä vedellä. Reunaan 
naulataan kiinni ve teen vievä lauta, jota pitkin biisamimyyrät 
helposti pääsevät saavin reunalle. Astiaan heitetyllä syötiliä ne 
houkutellaan saaviin. Kun eläimet eivät vedessä uiskennellen voi 
hypätä siksi korkealle, että saisivat etukäpälillään kiinni saavin 
reunasta, ja kun ne eivät ymmärrä ottaa vauhtia astian pohjasta, 
ei niillä ole mitään pakenemismahdollisuutta. 

Pyyntitynnyri on sekä Amerikassa että Euroopassa usein käy-

Kuva 1. Pyyntitynnyri. 

tetty pyydys, jonka rakenne se lviää kuvasta. Tynnyri saa vapaasti 
uiskennella vedessä, ja jotta se ei tällöin pääsisi kierimään, on sen 
kupeille kiinnitetty 2 noin 25 cm leveää lautaa. Tynnyriin pannaan 
niin paljon vettä, että sivu lautojen yläpinta on vesirajan yläpuo
lella. Tynnyrin ylälaidassa on neliskulmainen 15-20 cm:n suurui
nen reikä. Syötiksi pannaan pasternakan juuria tai porkkanoita, 
jotka sopivasti naulataan kiinni jonkun I~udanpalasen molempiin 
puoliin. Kun biisamimyyrä, joka mielellään kiipeilee kai~e[llaisille 
vedessä uiskentelevil!e esineille joko lepäämään tai syömään vedestä 
hankittua ravintoaan, tapaa ajelehtivan pyyntitynnyrin, kiipee 
se sen sivulaudalle, näkee herkkunsa tynnyrissä ja joutuu säännölli
sesti itsekin siihen. Poispääsy on aina mahdoton, ja lopuksi eläin 
tynnyrissä uppoaa". Tällaiseen pyydykseen voi yön kuluessa mennä 
useampikin eläin. Böhmissä on kuukauden kuluessa saatu jopa sata
kunta myyrää tynnyriä kohti. Pyydyksiä on helppo hoitaa, kun 
ei tarvitse muuta kun aika ajoittain kokea ja jokaisen pyynnin 
jälkeen vaihtaa tynnyrissä ·oleva vesi. 
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Sekä pyyntisaavi että pyyntitynnyri voidaan rakentaa siten, 
että astian suuna on lävistäjänsä ympäri kieppuva kansi. 

Tavallista mertaa käytetään usein menestyksellä. Kun biisami
myyrä ei tavallisesti mene · tyhjään mertaan, on siihen syötiksi pan
tava jokunen elävä kala. Tarkoituk~ecn voidaan käyttää t avallisi a 
kalamertoja, mutta biisamimyyrän pyydystämiscen on itäpai tsi 
erityisesti valmistettu monen laisia erimallisia mertoja rau talanka
verkosta. Toisissa, jotka ovat kokonaan vedessä, uppoavat eläi-

f(uva 2. Roith'in merta. Noin 1112 Iuonn. kokoa. 

met, toisissa, joissa on erityinen vedenpinnalle kohoava osa, pyydys
tetään eläimet, joita tarvitaan kokeiluja varten, elävinä. 

Roith'in merta (Saksan patentti N:o 393,448) on käytännölli
sin kaikista nykyään tunnetuista biisamimyyrän pyyntivehkeistä 
(kuva 2). Mer.ran keksijä on baijerilainen biisamimyyrän pyydys
täjä A d a m R o i t h, joka oli tehnyt sen havainnon, että biisa
mimyyrä vesistössään mielellään käyttää määrätyitä kulkureittejä 
ja sukeltaa, äkkiä peloitettuna, nuolcn nopeudella suotaan alas 
veden po]ljaan. jos tavallinen merta pannaan, nielu ylöspäin, 
pystyst~oraan asentoon biisamimyyrän kulkureitille niin, että sen 
yläsyrjä on noin parikymmentä senttiä vedenpinnan alapuolella, 
ei eläin eteenpäin uidessaan huomaa sitä. jos henkilö, joka rannalla 
tarkastaa biisamiri1yyrän uintia, lyö kätensä yhteen juuri silloin, 
kun ~ J äin on merran yläpuolella, syöksyy peloitettu myyrä suoraan 
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pyydykseen, ja samoin se tekee, jos se merran kohdalla äkkiä koh
taa esteen, jota se eteenpäin uidessaan ei ole ajoissa huomannut 
ja jota se tämän takia säik.ähtää. Roith'in merrassa käytetään 
peloitusvehkeenä kahta ohutta teräslankaa (kuva 2), joista toinen 
on, kun merta on asetettu paikoilleen, 2-3 mm vedenpinnan ylä
puolella ja toinen saman verran vedenpinnan alapuolella. Uides
saan eteenpäin, kuono ja silmät vedenpinnan yläpuolella, törmää 
biisamimyyrä tavallisesti sangen · voimakkaasti äkkiarvaamatta 
peloituslankoihin ja sukeltaa suoraan pyydykseen. Kun merta ase
tetaan sopivaan paikkaan pesän läheisyyteen ja naamioidaan hyvin 
ruo'olla, kaislalla tai muilla vesikasveilla, menevät yön kuluessa 
tavallisesti kaikki pesän asllkkaat pyydykseen. Roith'in merta, 
jota Baijerin kasvinsuojelulaitos oman kokemuksensa perustalla 
mi tä lämpimimmin suosittaa, maksaa 20 kultamarkkaa ja tilataan 
sitä osoitteella: Drahtwaren- Fabrik Martin Griinzweig, Landshut, 
Bayern, Herrengasse 372 a. 

pyyntitorvi on Pohjois-Amerikassa menestyksellä käytetty 
pyydys. Torvi on kokoonnaulattu neljästä, metrin pituisesta ja 20 
cm leveästä laudasta. T rven molemmissa päissä on puukehyksestä 
ja rautalangoista tehty ovi, joka liikkuvasti on kiinnitetty oven ylä
syrjään. Ovi on tehty ni in pitkäksi, että se voi avautua vain sisään
päin, mutta ei voi heilahtaa ulos torvesta. Pyydys asetetaan kapeaan, 
heikosti virtaavaan veteen. Kun myyrä ui ovea vastaan avautuu 
se vaivatta sisäänpäin, ja eläin on auttamattomasti tuhon oma. 

Myrkkyjen käyttö on yleensä vähemmän sopiva pyydystys
keino, sillä tl!yrkytetyt eläimet pakenevat tuoliinsa tai kuolev~t 

veteen, ja täten menee niiden turkki pyydystäjältä hukkaan. Myrk
kyjen käyttö on sen vuoksi paikallaan vain silloin, kun ei tarkoi
teta muuta kuin eläinten ,hengiltä ottoa mahdollisimman yksinker
taisella tavalla. Kun myrkkyaineiden käytöllä aina on omat vaa
ransa, syötit kun helposti voivat joutua jonkun muun . eläimen 
tai jopa lastenkin suuhun, on aina suurta varovaisuutta noudatet
tava. Kulttuuripaikoissa ei tämän takia voi biisamimyyriä vastaan 
juuri käyttää muuta kuin meri s i p u 1 i ~ (Scilla maritima), 
jolla myrkkykasvien joukossa on oma erikoisasemansa sen vuoksi, 
että siihen yleensä eivät mitkään muut eläimet kuin jyrsijät koske. 
Merisipulisyötit valmistetaan seuraavasti: Hienaksi si lputtua ruo
hoa (1/ 3), hyvin jauhettua kaimusta tai jotakin muuta myyrän mieli
ruokaa (1/3) ja hienaksi riivittyä merisipulia (1/3) sekoitetaan yhteen 
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munanvalkuaisen ja jauhon tai simpukan lihan kera. Syötistä val
mistetaan 2-3 cm suuru isia palloja, jotka asetetaan b'isa mimyy
rän pesien läheisyyteen. Eläimet syövät mielellään myrkkypallosct, 
ja 1- 2 annosta tappaa vaJ1vimmankin myyrän kahdessa tunnissa 
aiheuttamaila sille sydänha lvauksen. 

Talvimajojen hävittäminen on yleensä ankara isku eläimille 
ja voi se sopivilla paikoilla tulla kysymykseen hävityskeinona sil
loin , kun tarkoitetaan vain eläinten hävittämistä. 

Rantatörmiin kaivettujen pesien hävittäminen ja eläinten tappa
minen pesiinsä myrkyllisillä kaasuilla, on yleeiJsä liiaksi vaivalloista. 
Sitäpaitsi ei tällä tavalla saa tapetuksi muuta kuin kaikkein nuo
rimpia poikasia, vanhemmat eläimet kun aina. tietävät ajoissa paeta 
veteen. 

Koloradokuoriainen uhkaa vakavasti 
Euroopan .perunaviljelyä. 

}. 1. Liro. 

Kun nyttemmin näyttää siltä, että perunan vaarallisin tuho
hyönteinen, kuuluisaksi tullut k o 1 o r a d o k u oriaine n ( Lep
tinotarsa decemlineata. SAv), on pysyväisesti kotiutunut Rans
kassa, voidaan täydellä syyllä sanoa, että Euroopan perunavil
jely on vakavasti uhattu. 

Kun matka Ranskasta Suomeen ei ole I ~heskään iin pitkä 
kuin Amerikasta Ranskaan, ei meillä ole mitään takeita siitä, ettei 
mainittu hyönteinen voisi kerran kulkeutua Suomeenkin. ja kun 
koloradokuoriaisen saapuminen maahamme olisi ainakin yhtä suuri 
onnettomuus kuin perunasyövän tulo, täytyy meidän ajoissa pitää 
huolta si itä, että perunanviljelijät oppivat tuntemaan tämän vaa
rallisen hyönteisen, niin että se, jos se maahan kulkeutuisi, heti 
saataisiin täältä sukupuutt n tapetuksi. 

Koloradokuoriai.sesta on olemassa koko joukko erisuuruisia 
ja -värisiä rotuja, mutta aikuiset vat tavallisesti noin sentin pitui- . 
set ' ja tunnetaan ne paitsi lehtiterttuja muistottavasta ulkomuo
dostaan siitä, että niiden etuse lässä on 10- 12 mustaa · täplää ja 

' kussakin peitinsiivessä 4-:-5 mustaa pituus-juovaa. Sekä täplät 
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että juovat sulautuvat muutamissa roduissa huomattavasti toi
siinsa, ja joskus saattaa koko etuselkä olla . musta. Hyönteise 
yleisväri on muuten vaalean keltainen tai keilan punainen. Pöhö
vatsaiset toukat ovat noin 12 mm pitkät, mustapäiset ja musta
raajaiset, ja ke ltaisen tai ruskean punaisen ruumiin molemmilla 
puolilla on kaksi riviä mustia laikkuja (kuva 1). Koteloasteessaan 
on eläin kauniin punainen. Munat ovat noin millimetrin pituiset, 
ensiksi keltaisen ruskeat ja lopuksi ruksean punaiset. 

Koloradokuoriaisen kehitys on nopea. Munista kehittyy 4-8 
päivän kuluessa toukka, joka 16-21 vuorokauden kuluttua· lopet
taa syömisensä, kaivautuen 10-20 senttiä syvälle maahan kote

loitumaan. Koteloaste kestää 
8-20 päivää, mutta myöhään 
syksyllä koteloituneet yksilöt 
viettävät talvensa koteloasteessa. 
Aikuise t talvehtivat niin ikään 
maassa. 

Koloradokuoriaisen kehitys 
on yllä sanotun mukaan siksi 

a t) nopeata, että sillä lämpöisem-
J(uva 1. }( o I o r a d o kuoriaine n. missä maissa, kuten esimerkiksi 
a. toukka; b. aikuinen. Noin 2 Ij2 

kertaf! Iuonn. kokoa. Ranskassa, on kolme sukupolvea 
vuodessa. Ja kun naaras kesän 

kuluessa munii 1 000- 1 500 munaa, on hyönteiser lisääntyminen 
sen kehitykselle sopivissa maissa erittäin suuri. 

Koloradokuoriainen on, kuten sen nimikin osoittaa, alkuperäi
sin kotoisin Koloradan valtiosta Pohjois-Amerikassa, jossa sen 

· alkuperäinen ravintokasvi, Solanum rostratum, kasvaa . Rocky 
Mountainsin vuoristossa. Jo niin varhain kuin 1824 huomattiin 
sen käyttävän ravinnokseen myöskin perunanlehtiä, mutta vasta 
vuosit:la 1851- 1855 se alkoi esiintyä perunalla varsinaisena tuho
hyönteise ä. Viimemainittuna vuonna se alkoi levitä itään päin 
valtiosta toiseen ja saapui vuonna 1872 Atlantin ran oille (New 
York). Kuoriainen oli siis matkallaan kulkenut suorassa suun
nassa eteenpäin keskimäärin ~20 km kesässä, ja hyvin todennäköistä 
on, että se oli suorittanut koko matkan omin voimin, sillä se on 
kovakuoriaiseksi oivalli en lentäjä, joka tiheissä, pilventapaisissa 
parvissa nousee korkealle ilmaan kulkien tuulien suuntaan toisi
naan monta peninkulmaa yhteen menoon. Kun tällainen parvi · 
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lopuksi nälkäisenä laskeutuu perunamaahan, tekee se pari sa päi
vässä lopun kaiki sta perunanlehdistä ja, jos viera 'lu tapahtuu tar
peeksi aikaisin, myöskin kaikista satotoiveista. ja mitä aikuiset 
eivät ole ehtineet suuhunsa syödä, sen hävittävät piankin munista 
kuoriutuneet toukat. Aikuiset hyönteiset, jotka jatkuvasti syövät 
ja joka viikko uudelleen ja uudellee1 parittelevat ja munivat, 
joko jäävät paikoilleen tai lentävät edemmäksi. 

Euroopassa vallitsi 1870-luvulla suuri pelko, että kolorado
ku?riainen saapuisi meidänkin maanosaan, ja useat maat, kuten 
Ei: glant i, Saksa, Ruotsi, Norja, I t~valta y. m. kielsivät perunain 

J(uva 2. Taistelu koloradokuoriaista vastaan St'aden luona Saksassa kesällä 
1914. Sotilaat keräävät aikuisia, toukkia ja munia perunamaasta. 

Valokuvasi H. Pikkenback. 

tuonnin ei vain Amerikasta vaan myöskin sellais ista maista, joihin 
oli . sallittu tuoda Amerikasta perunoita. 

julistuksella 18 p:Itä toukokuuta 1875 kiellettiin perunain 
tuonti Suomeen kaikista maista paitsi Ve 1äjältä. Tämä kielto 
kumottiin osittain vucsina 1881 ja 1892 sekä koko aisuudessaan 
7. X. 1910. 

Pian osoittautui, että Euroopassa vallinnut p lko ei ollut aihee
t n, sillä 1876 tavattiin koloradokuoriainen eräässä varastohu -
necssa Bremenissä ja kaksi kertaa Bremer)lavenissa laivoilla, jotka 

iivat tu lleet New Yorkista. Vuonna 1877 saapui kuoriainen Liv r
pcolin ja Rotterdamin satamiin ja esiintyi ensimmäistä kertaa tuho
laisena Rheinin varrella olevan Muhlheimin luona sekä Probsthai
nissa ja Schildaussa Sachsenissa. Kymmenen vuotta myöhemmin 
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(1887) se uudelleen ilmestyi parissa paikassa Sachsenissa ja v. 1901 
Englannissa Ti lburyn luona sekä v. 1914 Staden luona Saksassa. 

Kaikeksi onneksi saatiin pontevilla toimenpiteillä kuoriainen 
hävitetyksi sukupuuttoon kaikista yllä mainituista paikoista, 
mutta suursodan aikana se saapui RaJlSkaan ja pääsi täällä lisään
tymään siihen määrään, että on peljättävissä, että sitä ei enää saa
dakaan maasta hävitetyksi. 

TutkimuJ<set eivät ole voineet selvittää, mil lä tavalla ja minä 
vuonna koloradokuoriainen saapui Ranskaan, mutta arvellaan, että 
se oli ainakin jo vuonna 1919 esiintynyt maassa, vaikka se huomat
tiin vasta vuonna 1921 ja ilmoitus sen esiintymisestä tehtiin kasvin
suojeluviranomaisille kaikeksi onnettomuudeksi vasta kesäkuun 15 
p:nä 1922, jolloin se oli ehtinyt levitä jo sangen laajalti maassa. 

Kuoria inen oli todennäköisesti saapunut amerikkalaisten sota
joukkojen keralla Bordeaux'n kaupunkiin, joka sodan aikana oli 
yhtenä amerikkalaisten joukkojen päämajana. Kun tulliviran
omaisten tiedonantojen mukaan ei koko sodan aikana tuotu, voi
massa olevan perunatuontikiellon takia, mitään perunoita Bor
deaux'n kautta maahan, pääsi kovakuoriainen )<ulkeutumaan 
Rasnkaan luultavasti vain joko sotatarvikkeiden tai muun tavaran 
pakkausaineiden keralla, ellei se, niinkuin myöskin on · arveltu, oie 
tahallisesti ja rikoksellisessa tarkoituksessa maa)1an tuotettu. 

Tällä hetkellä ei ole tarkempia tietoja siitä, kuinka laajalti 
kovakuoriainen viime kesänä oli Ranskassa levinnyt, mutta viral
listen tiedonantojen .mukaan se esiintyi kesinä 1922 ja 1923 yhteensä 
54 eri kunnassa, ja jos näiden lisäksi lasketaan ne alueet, joihin 
epäillään kuoriaisen kulkeutuneen, niin voimme sanoa, että ensi 
kesänä ehkä jo noin neiFs osa Ranskas1a on välittömästi · tai 
välillisesti uhattuna. 

Taistelu koloradokuoriaista vastaan on senv~oksi niin perin' 
vaikea, kun hyönteinen tuon tuostakin tekee pitkiä lentoretkiä 
uusille alueille ja voi hätätilassa elää ja jonkun vuoden lisääntyä 
sellaisissakin paikkakunnissa, joissa ei perunoita viljellä. On nimit
täin huomattu, että sekä toukat että aikuiset voivat käyttää ravin
nokseen paitsi p e r u n a a, t o 111 a a t t i a ja a u b e r g i n e a a 
(Solanum melongena) myöskin p u n a koi s o a (Solanum dulca
mara) ja 111 u s takoi s o a (Solanum nigrum) sekä lisäksi k a a
lia, peltoretikkaa (Raplzanus), savikkaa (Cheno
podium), tataria (Polygonum) ja j pa ohdakkeitakin. 
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Euroopassa taistellaan koloradokuoriaista vastaan hävittämällä 
sitä sen kaikissa kehitysasteissa. Taistelun kulku on seuraava: 

1) Perunavarsien lehdillä olevat munaryhmät, toukat ja aikui
set kootaan astioihin, joissa . on benziniä. Hak~minen on siksi perus
teellista, että voi sanoa jokaisen lehden tulevan käännetyksi ala
pinta ylöspäin. 

2) Perun_anvarret leikataan poikki maan rajassa, sotketaan 
kuoppaan, vaieliaan benzinillä ja peitetään multakenoksella. 
Täten tuhoutuvat viimeisetkin munat. 

3) Leikattu perunamaa noukitaan puhtaaksi pinnalla olevista 
kuoriaisista, kynnetään ja äestetään ja noukitaan puhtaaksi esille 
tulleista kateloista ja aikuisista. 

4) Maa kasteliaan benzinillä ( 4 litraa neliömetriä kohti) tai 
käsitellään rikkihiilellä (noin 10 kg aaria kohti). 

5) Koko ympäristöä tarkastetaan jatkuvasti kaiken kesää ja 
seuraavana vuonna istutetaan määräpaikkoihin 1- 2 vakoa peru
naa) mahdollisesti vielä ilmestyvien hyönteisten pidättämiseksi. 
Näitä >>pyyntiperunoita>> tarkastetaan vähän väliä kesän kuluessa. 

Koloradokuoriaisen sukupuuttoon hävittäminen ylempänä 
mainittua menetelmää noudattaen tulee hyvin kalliiksi. Niinpä 
maksoi taistelu sitä vastaan Staden luona Saksassa vuonna 1914 
noin 70,000 markkaa hehtaaria kohti Suomen rahan nykyisen 
arvon mukaan. Mutta koloradokuoriaisen saapuessa ei saa menoja 
surra, vaan on hyqnteinen tu]1ottava sukupuuttoon, maksoi se 
sitten kuinka suuria summia tahansa. 

Valppaus ja nopea toiminta on taistelussa koloradokuoriaista 
vastaan välttämätön, ja hävityssotaa on alettava samana päivänä, 
kun hyönteinen huomattiin. Pilvisinä aikoina voidaan alottaa 
taistelu koska tahansa, mutta jos päivä on lämmin ja aurinkoinen, 
alotetaan taistelu vasta sitten, kun suurin kuumuus on ohi, mLitta 
joka tapauksessa ennen illan tuloa, ja sitä jatketaan läpi yön 
valoisan ajan taukoamatta siksi, kunnes koko perunamaa on asian
omaisella tavalla puhdistettu. Tulee aina muistaa, että jokainen 
aikuinen, joka säilyy hengissä seuraavaan päivään saakka, voi 
pelj ästyä ja lentää tiehensä keskip~livän auringonpaisteessa ja 
muodostaa uuden saastutuskeskustan, jonka huomaaminen mel
kein aina on sattuman varassa. 

YlempäJ?ä olevassa kuvassa 2 näkyy, että perunapellon puh
distukseen on käytettävä niin paljon väkeä >>kuin peltoon mahtuw> 
Luounen Ys tävä 1-·2 
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osaksi sen vuoksi, että työ on saatava pian suoritetuksi, ja osit
tain sen vuoksi, että · työ on tehtävä mitä perinpohjaisimmin. 

Mutta - miten käy, jos ranskalaisten ei onnistukaan hävit
tää koloradokuoriaista maastaan? Silloin on Europpaa ilmeisesti 
kohdannut mitä raskain onnettomuus, sillä ranskalaisten epä
onnistuminen on tässä tapauksessa sama kuin koloradokuoriaisen 
leviäminen kautta koko Euroopan luultavasti niin pitkälti, kuin 
perunaa viljellään. ja tätä mahdollisuutta punnitessaan, sanoo 
fEYTAUD, joka on johtanut ja edelleen johtaa Ranskan taistelua 
koloradokuoriaista vastaan, että tällainen onnettomuus olisi suu
rempi kuin ne, joita tulvat, maanjäristykset sekä tuli ja miekka 
aiheuttavat, sillä näillä on kaikilla kerran loppuhsa, jotavastoin 
uusi tuholainen tulisi lopullisena ja häviämättömänä onnettomuu
tena painamaan kaikkia seuraavia sukupolvia. 

Me toivomme hartaasti, että ranskalaisten onnistuisi nopeasti 
hävittää koloradokuoriaisensa, sill ä vastakkaisessa tapauksessa 
emme mekään siitä säästy. 

Voitaisiin ehkä väittää, että koloradokuoriaisen saapumisesta 
maahamme ei olisi vaaraa perunaviljelyksellemme, koska hyön
teinen ehkä ei kestäisi talvipakkasiamme eikä ehtisi meillä kesän 
kuluessa lasketuista munista aikuiseksi kehittyä. Hyönteisen helppo 
talvehtiminen ja varma kehitysmahdollisuus Englannissa ja Saksassa 
ei kuitenkaan anna meille mitään takeita siitä, että kuoriainen ei 
meillä tulisi viihtymään. Päinvastoin on helppo laskea, että si llä 
on meilläkin aikaa kahden sukupolven kehitykselle ja talvipakka
semme sitä tuskin tappavat. Ainakin on tosiasia, että hyönteisen 
alkuperäisessä kotiseudussa talvet ovat siksi ankarat, että 30 asteen 
pakkanen ei ole harvinaista. 

Koloradokuoriaisen saapuminen maahamme aiheuttaisi var
maan täydellisen mullistuksen perunaviljelykseemme, se kun 
pakoittaisi jokaisen perunamaan omistajan ruiskuHamaan peruna
viljelmiään kesän kuluessa kahteen kolmeen kertaan myrkkyliuok
silla ja tätä varten olisi hankittava ei vain voimakkaita arsenikki
pitoisia myrkkyaineita, vaan myöskin torjumiseen välttämättömät 
ruiskut. ja ruiskutuksiin tarvittava työvoima kohottaisi lopuksi 
mitä arveluttavimmalla tavalla viljelyskustannuksia. 

Koloradokuoriaisen kotiutuminen Euroopassa ja sen saapu
minen ~uomeen ei yllä sanotun mukaan tietäisi perunaviljelyn 
lopullista tuhoa, vaan ainoastaan p e r u n a v i 1 j e 1 y k u s t a n-
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11 u s t e 11 s u u r t a k o h o a m i s t a. Hyö11teistä voidaan arse-
11ikkimyrkyllä hyvinkin pitää määrätyissä rajoissa, mutta tämä 
tulee, kuten sanottu, hyvin kalliiksi ja noin 1/ 4- 1/ 3 sadosta taJ1too 
sittenkin mennä hukkaan, jotenka koJoradokuoriaisen kotiutu
minen meillä luultavasti tulisi kohottamaan perunain hinnan noin 
kahdenkertaiseksi tai ehkä enemmänkin, ja tämä olisi koko maalle 
ja erityisesti sen vähävaraise mmalle kansanainekselle arveluttavan 
ankara taloudellinen isku. 

Vaikka kolaradokuoriainen ei tällä hetkel!ä meitä suoraan 
uhkaakaan, niin on se mahdollisuus että se meillekin kerran, ja ehkä 
verraten piankin, saapuu, otettava vakavalta kannalta~ Ja tämän 
takia on meidän viipymättä kehitettävä vielä liian heikkoa kasvin
suojeluamme sellaiseksi, että se kerran, kun vaara todella maata 
uhkaa, on vaikeiden tehtäviensä tasalla. 
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Wa/71, Br. Der Kolorado-Kartoffelkäfcr (Doryphora = Leptinotarsa decemlineata 
Say.) und sein Auftreten im deutschen Reiche in d~n Jahren 1914- 15 
(Wiener landwirtschaftl. Zeitung, 1915, N:o 75). 
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Herluf Winge. 
In memoriam.· 

Esitelmä, jonka piti ti>ht. Thorsten Renvall Turun su01 n. yliopiston 
luonnontieteellisessä yhdistyksessä 1 j ll 1924. 

Herluf Wing ssä on Tanskan kenties suurin eläintieteilijä 
mennyt manan majoille. Nämä sanat sisä ltävät sangen paljon, kun 
muistamme, että Tanskalla nykyään on useita eteviä eläintieteil i
jöitä. Minun tarvitsee esimerkkeinä mainita vain Boas, jonka 
eläintieteen oppikirjaa käytetään esim. useissa Saksan yliopistoissa 
ja johannsen, perinnöllisyystutkimuksen kaikkein etevimpiä edus
tajia, jotavastoin ani harvat eläintieteilijät meidän maassa tunte
vat Wingeä edes nimeltä. Erik Nordenskiöldin tänä vuonna ilmes
tyneessä kolmannessa osassa teosta >>Bio login historia>> ei Wingen 
nimeäkään mainita. 

Herluf Winge syntyi maaliskuun 19 päivänä 1859 Kööpen
haminassa. jo koulupoikana oli hänellä e;ämänuransa valmiiksi 
viitoitettuna; siksi selvät olivat hänen taipumuksensa eläintietee
seen jo si lloin . Linnut ja imettäväiset kiinnittivät enimmin hänen 
mieltänsä. jo kouluaikanaan oli l1änellä niin runsaat luu- ja ham
maskokoelmat, että hän yhdestä ainoasta luusta tai hampaasta 
taisi sanoa millekä lajille luu taikka hammas oli kuulunut. 

Wingen elämänura ei ole ol lu t loistava,. jos loiston tunnus
merkkeinä pidämme ulkonaisia kunnianosoituksia ja korkeita vir
koja. Winge ei tavoitellut kumpiakaan. Hänestä oli tutkijan ilo 
ylcvin tunne; uudet, varmat saavutukset korkein 'päämaali. Luon
non pulppuava elämä tarjosi hänelle tarpeei!L en virkistyksen vai
valloisen museotyö 1 jälkeen. · 
. Niil lä varoilla, mi tkä J1än oli perinyt vanllemmilta11sa, saattoi 
hän taloudellisista murl1eista riippumattomana. kokonaan antautua 
tieteelleen. Ei edes rak~aus häirinnyt hänen elämänsä työsken
te lyä. Winge jäi ·koko elämäkseen nai mattomaksi. 
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Winge tuli maisteriksi 1881 . Vuodesta 1883 kuoleamaansa 
saakka oli l1än kiinnitettynä yliopiston eläint ieteel li sen museon 
ensimmäiselle osastolle, ensin apulaisena, sen jälkeen assistentt ina 
ja lopulta vuotta 1892 varajohtajana, to isin sanoen esimiehenä 
(eläintieteen professori on ka ikkien osastojen itseoikeutettu joh
taja). Tässä on kaikki. Hän ei välittänyt edes tohtorin arvosta. 

Täällä yliopiston eläin tieteellisessä museossa opin minäkin hänet 
tuntemaan, kun tarkistaakseni eräitä johtopäätöksiä, joihin olin tullut 
väitöskirjaa Iaatiessani, käännyin hänen puoleensa saadakseni tarpeel
lisia aineksia niistä rikkaista kokoelmista, jotka Kööpenhaminan yli 
opistolla on hallussaan. Tällöin tuli me.istä ystävät koko elämän ajaksi. 

Kolme seikkaa sa i alusta alkaen hänet ystävälliseksi minua 
kohtaan: 

1 :p että minä julkaisin teokseni ruotsin kielellä, enkä millään 
suurella sivistyskielellä. Sillä ellemme itse pidä kunniassa kieltäm
me, lausui Winge, lasketaan meidät sen maan tiedemiesten joukkoon, 
jonka kielellä me julkaisemme teoksemme ja oma maamme jää 
tykkänään unhoon. Tämän vuoksi kirjoitti Winge itse kaikki teok
sensa tanskankielellä. 

2:o että minä olin suuri lintujen ystävä sekä Hntutieteilijä, 
jok~ ·rakkaudesta lin tumaailmaan askartelin lin tujen elämän tutki
misessa, niinkuin hänkin teki joutohetkinään. Molemmat olimme 
sitäpaitsi ei ainoastaan eläinten ystäviä, vaan myöskin eläinsuoje
luksen ystäviä ja yhtä sydä mistyne itä siitä, että metsästäjät siihen 
aikaan lain suoj eluksen alaisina surmasivat ja hävittivät suku
puuttoon kaiken laisia metsän eläimiä sekä lintuja että imettäväisiä, 
muka vahinkäeläiminä. Retkeilyjä Wingen seurassa metsiin ja puis
toihin Hellerupin ympäristössä en koskaan unohda. Kunkin lin
nun, kunkin äänen hän tunsi, sill ä hän oli v~rm.in lintujen äänen 
tuntija, mitä Tanskassa siihen aikaan oli. - Täällä, sanoi hän 

. kerran retkeilyllämme, minä ensi kerran tapasin Muscicapa parvan. 
ja tuolla, tuollahan se taaskin on! Molemmat ojensimme kiika
rimme sinnepäin. Winge sai linnun heti näkyviinsä; minä sitävas
toin J1apuilemisen ja etsimisen jälkeen. Winge oli oikeassa. Se ei 
ollut meidän tavallinen harmaa paarmalintumme, vaikka se ensi 
näkemältä kovin paljon sitä muistutti. Winge oli ihastuksissaan. 
Te tuotte onnea mukananne, sanoi hän . . Siitä on jo useita vuosia, 
kun viimeksi näin linnun. Paljon mahdollista on, että se pesiikin 
täällä. Mutta toista lintua emme , sillä kerralla tav&nneet. 
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3:o että minä olin suomalainen isänmaanystävä, joka vihasi 
Venäjää ja venäläistä väkivaltajärjestelmää, yhtä katkerasti kun 
hän vihasi Saksaa ja saksalaista väkivaltapolitiikkkaa Tanskaa 
vastaan, etupäässä Etelä-Jyllannissa asuvia tanskalaisia vastaan. 
Tässä esi intyi uusi piirre Wingen luonteessa: pelottomuus sanoa 
suoraan ajatuksensa, kun totuus oli vähällä tulla poljetuksi. Täm
möisissä tapauksissa ei Winge koskaan pannut kynttiläänsä vakan 
alle, ei edes silloinkaan kun se hänelle saattoi merkitä paljon, jopa 
hänen paikkansa yliopistossa. 

Mutta muuten oli Winge hiljainen ja itseensä su lkeutunut, mel
kein e1 akkomainen. Vaikka hän oli valittu tiedeakatemian jäse
neksi, hän ei milloinkaan käynyt sen kokouksissa, eikä myöskään 
yleisissä huveissa. Mutta hän oli sydämestään iloinen, kun joku 
kävi häntä te1 vehtimässä. Kun minä esim. usean vuoden perästä 
jälleen tulin hänen luoksensa, täytyi minun jäädä yöksi taloon ja 
sain vuoteeni hänen omassa työhuoneessaan toisessa kerroksessa, 
jonne. villiviini luikerteli ikkunain välistä ja josta sain katsella 
mustarastaan pesää, jonka se tänä vuonna ensi kerran oli raken-
tanut viiniköynnösten väliin. · 

Wingen koti! Sen muodosti kivestä tehty kaksikerroksinen 
huvilarakennus omalla palstalla Lemehesvejn varrella Hellerupissa, 
muuan Kööpenhaminan esikaupunkeja. Se oli aivan Öresundin 
varrella ja oli aaltojen loiskeen ja lintujensa laulun vuoksi suloisin 
paikka, mitä ajatella voi luonnonystävälle ja luonnontutkijalle, joka 
rauhassa haluaa tehdä tutkimuksia. 

Huvilan luona oli niitty, joka vuodesta vuoteen sai olla koske
mattomana paratiisina sekä eläimille että kasveille. Täällä tutki 
ja merkitsi Winge muistiio vuosittain eri lajit ja niitten ylimal
kaisen esiintymisen määrän sekä mistä johtui, että joku kasvilaji 
tunki tieltään toisen, joutuakseen vuorostaan syrjään kolmannen 
tieltä. Niitä johtopäätöksiä, joihin hän täten tuli, ei hän tietääk- · 
seni ennättänyt julkaista. Niin paljon on kuitenkin varmaa, että 
hänestä sukupuuttoon kuolleita ja nykyään eläviä eläimiä ja kas-
·veja tutkimalla tuli vakaumuksellinen uuslamarckisti. Nykyaikai
nen perinnöllisyystutkimus, joka >>Mendelin lain>> avulla katsoo voi
vansa selittää kaiken, olkoon se mitä laatua tahansa, ei häntä 
miellyttänyt, koska se hänen mielestään meni liiallisuuksiin, oli 
hapuileva kokeissaan ja vajosi J1i uksenhalkomiseen. Koko suunta 
on väärällä polulla arveli Winge ja ennen tai myöhemmin täytyy 
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• 
perinr.öll isyystutkij an palata oikealle tielle, jonka uuslamarckismi 
on viitoittanut ja jcnka pä "pykälä on hanki t t u j en o m i
n a i s u u k s i e n p e r i n n ö 1 1 i s y y s. Tästä oli Winge täy
dellisesti ja kokonaan vakuutettu. Muuan nyt jo syntynyt perin
nöllisyystutkimuksen suunta, n. s. >>mutatioonilamarckismi>>, viittaa 
siihen, ettei ole lainkaan uskc matonta, että vastaisuudessa huoma
taan Wingen olleen oikeassa. 

(jatk.) 

Matkailijana ja botanistina Baijerin alpeilla. 
Vilho A. Pesola. 

>>Huoleti kiitelkööt muut alppien seutuja kauniiks' >>, tämä mat
kailijavåistoa kiihoittava runosäe ja kasvimaantieteen oppikir
joista saadut mielikuvat alppien ihmeellisistä niityistä ja selvinä 
näkyvistä kasvillisuusvyöhykkeistä päilyivät alati mielessäni olles
sani lokakuussa 1923. Munchenissä stipendiaattina opiskelemassa. 
Alpit olivat tuossa melkein käden ulottuvilla; Pietarin kirkon tor
nista saattoi ylätasangon ääreltä erottaa tumman, pilviä tavoitte
levan seinämän, kolmessa tunnissa juna kiitää sen juurelle. Käynti 
ku u1uisan kasvimorfolc gin prcf. Gce belin valtakunnassa, Munchenin 
yliopiston suurenmoisessa kasvitieteellisessä puutarhassa ja kasvi
huoneissa - lienevätkö alallaan ensimmäiset Euroopassa - oli 
öljyä tuleen. 

Aamulla Iokak. 18 p:nä astuin siisjunaan päämääränä Garmisch
Partenkircllen, tunnettu turistipaikka Baijerin alpeilla lähellä Itä
vallan rajaa. Kasvipeite ei luonnollisesti näin myöhään tullut esiin
tymään suotuisimmalla asteellaan, kukkapukuisena - Muncheriin 
tienoilla kehitys oli jokseenkin yhtä pitkällä kuin meillä etelä-Suo
messa syyskuun puolivälissä - eivätkä Baijerin a1pit vielä ole niitä 
oikeita emäalppeja, aber jedcch. 

junan akkunasta nähtynä Baijerin ylätasanko melkoisesti muis
tuttaa meikäläisiä måisemia eiktipä syyttä: onhan siihenkin jää
kausi lyönyt perusleiman kuten meikäläisiinkin maisemamuotoihin. 
Se on laakeaa, kumpuista moreenimaata pääasiallisine havumetsi
neen ja soineen. Väliin vilahtaa kaunis järvikin silmäin editse. 
Vi ljely~setki n ovat vähemmän peittävät ja vähemmän niin sanoak-
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seni puutarhamai~et kuin esim. keski-Saksassa, ja pääasiallisesti 
rJ-Jista, ohraa ja perunaa kasvavina nekin puolestaan lisäävät seu
tujen meikäläistä tuntua. 

Yhä läl1es tyvä ja suureneva uhkaavannäköinen alppiseinämä 
kuitenkin havahd uttaa matkailij an kotoisista mietteistä. Se näyt
tää aivan kuin kohtisuoraan kohoavan tasangosta, pian se edessä 
käsin peittää koko ete läisen taivaanrannan yhtenäisenä valtavana 
vuorimuurina idästä länteen, ja tuntuu siltä kuin rautahepo jou
tuisi puskemaan päänsä suoraan kallion kylkeen. 

Eikäpä suuri olekaan se aukko, josta Eschenlo)len pienen 
kaupungin luona puikahdetaan alppien syliin. Rata kulkee pitkin 
kapeata Loisach-joen uomaa , erosiolaaksoa, jonka kummaltakin 
ääreltä alppien huiput kohoavat korkeuteen. Kartasta näen, että 
jokiuoma on n. 650 m korkeudella meren pinnasta ja että vuoret 
ovat n. · 1600- 2000 m korkuiset; >>käytävämme>> se inät ovat näin
muodoin n. 1000- 1500 m korkuiset ja on niiden vaikutus ainakin 
ensikertalaiseen valtava. Vuoret ovat täällä dolomiittia, >>kalkki
alppeja>> ja niiden kerroksellinen rakenne ja poimuuntuneisuus 
näkyy kauaskin varsin selvästi sen vuoksi,_ että niiden yläosissa 
syvänteihin ja rai loihin asettunut valkoinen lumi selvästi erot
tuu muu ten tummahkoa vuoriperää vastaan. Vuorten huiput 
ovat -aiva paljaat, metsä näyttää kielekkeitä työntäen nousevan 
1200- 1700 m korkeuteen. Se on havumetsävoittoista, mutta 
varsinkin alaosissa ja etelärinteiJlä on myös lehtipuita runsaasti 
ja sen syksyinen väriloisto, punaista, keltaista ja vihreää, tarjoaa 
silmälle herkullisen näyn. 

Noin puolisen tuntia juna mennä puhkuu tätä kapeata käy
tävää, kunnes yhtäkkiä avaut uu linnan piha, Garmisch-Parten
kirchenin aukea, jossa nuo kaksi pientä kaupunkia ovat vieretysten 
aivan kuin kattilassa joka puolelta alppien ympäröiminä. Nämä 
pienet idyllise t sisaruskaupungit ovat suosittuja kesänvietto- ja 
talviurheilupaikkoja. PuutaloJen päädyt ovat katuun päin ja 
niitä koristavat köynnökset, viiniköynnöskin. Katoille asetetut 
raskaat kivet kertovat alppiseutujen myrsky- ja lumivaaroista. 

Kaupunkiin saapuessa ni oli jo puolipäivä, ja olin päättänyt 
vielä samana päivänä tehdä retkeilyn vuorille ehtiäkseni jos suin
kin vielä yöksi takaisin Milnchen iin. Saadakseni matkasta ainakin 
botanisessa suhteessa mahdollisimman paljon >> irti>> tiedustelin hotel
lin eteisvartij alta, joka tuntui kaikkiti e täv~ltä, kuten täm~n am-
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mattikunnan edustajat yleensä varsinkin turistiseuduissa, olisiko 
kaupungissa eJ1kä jokin >>Botaniken>, · joka mahdollisesti voisi läh
teä kanssani retkeilylle vuoristoon. >>jawchl, Herr Doktor se ja 
se, ja hän tuleekin juuri näihin aikoihin asemalle postiin, niin 
että voitte hänet helposti tavata.>> Riensin asemalle ja sainkin käsiini 
miehen, joka haiustaan huolimatta ei töittensä vuoksi kuitenkaa 1 

voinut matkaan lähteä. 
Retkeily oli siis yksin tehtävä. Läh innä kaupunkia n. 1 k111 

päässä kohosi Eckenbergin luminen h~lippu 1750 m korkeuteen. 

Eibsee ja Zugspitze Baijerin aipeill a. 

Sinne olisin voinut valita matkail ijain käyttämän kiertclevän 
polun, mutta vanha retkeilijäveri keJ1oitti toisin: omia teitä suoraa 
päätä huippua kohti. 

Nousen aluksi jyrkähköä viettävää rinnettä, jota tiheä seka
metsä peittää. Sieiiä täällä on asuntojakin, ylempänä muita kau
nis kappeli kaukana yläpuolella maallisten humujen ja melskeide 1. 

Vanhat tutut puulajit muodostavat metsän: meidän kuusi ja mänty, 
koivu, vaahtera ja haapa, mutta niiden lisäksi myös lehtikuusi, jalo
kuusi, pyökki, valkopyökki, muutamat meillä oudot vaahteralajit 
ja monet m~JUt. 

Ylempänä yhytän risteileviä karjapo kuja ja seuratessani yhUi 
sellaista aukeaa pian viheriöivä IyJ1ytnukkaine nurmi eteeni. 
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Vielä on siinä kukkivana keltakukkaisia 1einiköitä, kauniita si.ni
kukkaisia Gentianoja ja myrkkylilja (Colclzicwn) sekä omituinen 
suurikukkainen melkein varreton kurho-laji (Carlina acaulis ). Hedel
möivien kasvien joukosta oli helppo tuntea useita meikäläisiä, kuten 
meirami (Origanum vulgare ), mäkiminttu ( Clinopodium), pieni 
ahopellava ja monta muuta, sekä useita sellaisia, jotka olivat Hel
singin kasvitieteellisestä puutarhasta tuttuja. Oudoista lajeista 
otin näytteet myöhemmin tehtävää määräystä varten. 

Tälle niitylle saapuessani olin noussut noin 400 m korkeudelle 
laakson pohjasta. Kaupunkien talot olivat jo kutistuneet pieniksi . 
Laakson toisella puolella olevain rinteitten kasvipeite avautui eteen 
värikkää ä ja vaihtelevana. 

Nousen edelleen . . Ilma käy viileämmäksi. Puiden rungot Iyhe
nevät ja havupuut käyvät yhä vallitsevammiksi. Niityillä tulevat 
pohjolan lajit suhteellisesti yhä lukuisammiksi. Syvällä jyrkkä
rinteisessä uomassa kohiseva vuoristopuro katkaisee tieni. Alas 
ja jällee ylös soraista ja loul1ikkoista rinnettä myöten. 

Nousu vaikeutu~. Rinne jyrkkenee, käy ryteikköiseksi. Tuuli 
puhaltaa kylmänä. Mät1ty- ja kuusimetsällä on suuresti meidän ka
rujen kangasmetsiemme le ima sammalineen ja varpuineen. Ensim
mäiset suikertavahaaraiset vuorimännyt ( Pinus montana) tulevat 
vastaan, ja pian tämä on valtakasvina muodostaen pensasmetsän, 
jonka läpi on vaikea tunkeutua. Ylemmäksi vain. Lunta. Nel
jässä tunnissa olen nyt edennyt syyskuusta tammikuuhun. Kohta 
kaalailen lumessa ja siinäpä onkih tie nyt pystyssä. Vuoren paljas 
laki näyttää vielä olevan n. 150-200 m korkeudella pystysuorassa 
suunnassa aja~eltuna ja ylimmät alppiniityt lepäävät peitossa 
1 u men alla. 

Valtainen näköala avautuu etelää, itää ja länttä kohti. Olen 
n. 1600 m korkeudella mere pinnasta ja lähes 1000 m laakson pin
nan yläpuölella, niin että katseella on vapaa liikkuma-ala. Laskeva 
aurinko kultaa seudut ja on kompassinani. Sinne vuorten taakse 
Boden-järven syliin päivä painuu. Lumipeitteiset, terävähuippui
set vuoret kohoavat toinen toistaan korkeammalle, tuossa lähinnä 
on Zugspitze, Baijeri 1 alppie korkein, lähes 3000 m korkuinen 
huippu. Siellä takana piileksii 1 n-joki syvässä uomassaan ja sen 
toisella · puolella ovat monipäiset itäalpit Ötzthal- ja Hohe Tauern
alppiryhmineen. 

Alhaalla jalkaini juuressa lepäävät pienet kaupungit kuin 
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ryhmä laatikoita, joiden välisissä raoissa, kaduilla, tinasotamiehen 
kokoisilta näyttävät ihmiset liikkuvat. Vastakkaiset alppirinteet 
tarjoava.t silmää hivelevän näyn: sametinpe}lmoisia, · tuoreen vih
reitä · alppiniittyjä, vaihdellen tummanvihreiden havumetsien tai 
alempana moniväristen lehtipuuryhmien kera. 

Alas laskei:1tuminen oli vaivalloisempaa kuin nous~1 ja niinpä 
yllätti minut pimeys puolimatkassa~ Laakson pohjalta tuikkivat 
tulet oppaanani pääsin kuitenkin kaupunkiin jälleen. Munchenin 
juna oli jo lähtenyt, niin että yövyin kaupunkiin. Tästä taas jo,h
duin vielä seuraavankin päivän käyttämään retkeilyihin. 

Kävin m. m. Partnac.hklammin kuuluisassa n. 70 m syvyisessä, 
vain muutaman kymmenen metrin levyisessä rotkolaaksossa, jonka 
pohjalle koskena kohiseva joki mennä vilajaa, n. 900 m korkeudella 
olevassa >>Forsthaus>>issa sekä ihanalla Zugspitzen juurella sijaitse
valla Eibseen alppijärvellä. järven vesi o·n smaragdinvihreä; 
vuoret kohoavat jyrkästi järvestä n. 3000 m korkeuteen. Tämä 
näky oli todellinen elämys. Kaunis matkailijahotelli on järven 
rannalla. Painui mieleen sen seinällä oleva lause: 

Sag nichts hinein, sag nichts hinaus, so bleibt der Fried in 
meinem Haus (Älä tuo puheita, äläkä vie puheita, niin säilyy rauha 
talossani). 

(jatk.) 

Pieniä tietoja. 

Uunilinnun ( Phylloscopus trochilus) häälaulu. 

Kevätkesällä 1923 kiusasi minua eräs outo linnunääni. 
Kuljin 20 p. toukokuuta kotipuutarhassamme Säämingin 

Pihlajanniemellä. Silloin kävi korvaani kirkas ja vienostikilisevä 
ääni, samantapainen kuin tilhen ( Bombycilla garrula) tuttu tilili, 
mutta korkeampi, hiljaisempi ja pe}lmeämpi tilhen ääntä. Innos
tuneena uudesta äänestä aloin hiipiä kohti laulajaa, jonka arvelin 
olevan tuolla läheisessä pensaassa. Mutta ikäväkseni lakkasi laulu, 
ennenkuin ennätin nähdä laulajan. Pensaasta lähti kyllä lintu, 
kun tulin lähemmäksi, mutta en voinut todeta, että laulaja oli 
sama lintu, jonka näin lentävän pensaalta. Pois lentänyttä lintua 
arvioin uunilinnuksi. 

Toukokuun loppupäivinä koeti}l ratkaista ääniarvoitusta, mutta 
turhaan. joskus kyllä kuulin yllämainittua vienoa kilinää, joka 
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värähteli jostakin lähistöltäni, mutta paraimmassa tapauksessa 
näin laulajan vasta silloin, kun se jo lensi tiehensä; useimmiten 
kuitenkin jäi koko väräjävä ääni aivan arvoit ukselliseksi. Kui
tenkin olin jo varma, että joku kerttulintu oli tuo >>t ilhenmatkij a>>. 

Kesäkuun 3 päivä toi jo paljon selvitystä asiaan. Silloin näin 
linnun, jonka arvioin uunilinnuksi, istuvan edessäni lepän oksalla. 
Aivan oikein; uunilintu se olikin, sillä nyt kuulin ja näin linnun 
laulavan uunilinnun tuttqa laulua, vaikkakin niin hiljaa ja vie
nosti, että tuskin metrinkään päähän kuului. Lintu siirtyi, minua 
kai pakoon, läheisen koivun latvukseen. Siellä se alkoi ihmeekseni 
lyödä siipiään ylös ja alas yhä nopeammin ja nopeammin, vaikka 
se istuikin oksalla. Mutta voi iloani, kun näin linnun soittavan 
tuttua, vaikkakin outoa väräjävää tilili; samaa kuin yllämainittua. 
Laulu ei kyllä kestänyt kauan, ja laulajakin siirtyi näkyvistäni. 
Hämmästyin, mitä tämä uunilinnun >>pe li>> oikein merkitsi. Edellä
mainittu tapahtu i Sääruingin pappilan n. k. >>Pikku-haassa>>. 

Kesäkuun 14 p. kuljin sattumalta Taipalsaaren Nikin hovin 
puutarhassa erään toverini kanssa. Silloin kuului korviini taas tuo 
ihmeellinen ja salaperäinen ääni. Hiivimme ääntä kohti. Näky 
joka avautu · eteemme, oli kaun is ja yllättävä. Tuossa vaakasuo
ralla pensaanoksalla näimme kaksi pientä harmaanruskeaa lintua, 
todennäköisesti >>n.uoren parin>>. Linnut ovat toisistaan noin desi
mctrin päässä, kummank' n siivet lyövät milloin nopeasti väräh
dellen kuin kiitäjäperhosen, milloin veltost i ja epätasaisesti, koko 
ajan kuuluu tuo kirkas ja pehmoinen tilili yhtäjaksoisena sävel
ketjuna. Linnut kulkevat pltk"n oksaa kohti toisiaan, siivet väri
sevät, lintujen pikkuruumiit keinuvat sivulta toiselle, pikku jalat 
nousevat kuljettaen omistajaansa milloin eteen, m·IIoin taakse
päin. Linnut lähenevät yhä. nokat kohtaavat toisensa hyväillen 
samoin kuin koko ruumiit, jotka jäävät hetkeksi lemmen syleJyyn. 
ja aina silloin, kun linnut kohtaavat toisensa, soi kilinä kJrkkaim
pana; se on ylistyslaulua rakkaudelle.- Linnut huomaavat meidät, 
tungettelijat. Olemme häirinneet pikkuolentojen häitä! Häälaulu 
katkeaa, häämenot lopetetaan, ja nuori pari tutkii meitä kysyvin 
silmäyksin .. Mutta rakkaus on tehnyt linnut pelottomiksi. Ne eivät 
lähde m:hinkään oksaltaan. Toinen linnu ista kajahuttaa ilmo·Jle 
tutun sävelen; uunilinnun virsi soi kirkkaampana kuin koskaan 
ennen! 

Lintu itse selitt i arvoituksen, jota olin turhaan koettanut rat
kaista. Tuo kilinä, kirkas ja vieno, oli siis uunilinnun häälaulu. 

Edellämainitsemani tapaus, jolloin näin vain yksinäisen lin
nun ääntelevän >>häälaulua>>, ka .· paa vielä selitystä. On mahdollista, 
että uunilintu siten kutsui naarastaan, tai että se vielä muisteli 
häitään, jolloin häälaulu tulvi väkisinkin ilmoille. 

Kesällä 1924 kuulin joskus samaa häälaulua, mutta koskaan 
en päässyt silmilläni tod stamaan, mitä oli tekeillä. Ehkä ensi 
kesänä on onni suotuisampi. 
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Pari seikkaa pitää näet häähomman salassa. Ensiksi: hää
laulu on niin heikkoa, että se jää useimmassa tapauksessa huo
maamatta. Toiseksi: linnut ovat ainakin muutamassa tapauksessa 
liian arkoja päästääkseen ihmistä katsojaksi. 

Savonlinnassa, marraskuulla 1924. Päiviö Kuusisto. 

Havaintoja urpiaisesta ( Acanthis linaria) syksystä 1923 syksyyn 
1924 Savonlinnan seuduilla. 

Syksystä 1923 lähtien olen merkinnyt mahdollisimman tar
kasti havaintokirjaani kaikki urpiaista koskevat huomioni. Vaik
kakin havainnot olen tehnyt koulua käydessäni, siis koulupäivinä 
Savonnlinan kaupung;ssa ja loma-aikoina taas etupäässä Säämingin 
Pd1lajanniemellä (noin 4-5 km päässä Savonlinnasta), tekisi kui
tenkin mieleni niiden nojalla laatia urpiaisen esiintymisestä koko
naiskatsaus, jonka seuraavassa esitän. 

Urpiainen saapui Savonl innaan 30. IX. · Silloin tapasin suuren 
parven P~hlajanniemellä. Lintu tulee yhä yleisemmäksi, ja marras
kuussa se on jo, tekisi mieli sanoa, yleisin lintu paikkakunnallamme; 
joulukuussa on se samoin yhtä runsaana kuin marraskuussakin. 
Mutta tammikuussa alkaa väheneminen, vaikkakin lintua tapasi 
silloin vielä jokaisella hiemankin pitemmällä hiihtoretkellä. Helmi
kuun alkupuoliskolla on urpiaisesiintyminen suunnilleen saman
laista kuin tammikuussakin, mutta 17. II tuli ensimmäinen >>stopp i>>. 
Silloin näet retkeilin laajahkon, noin 10 km silmukan Pihlajan
n:emellä näkemättä ja kuulematta urpiaista. Kuukauden päivät 
on lintu melkein kadoksissa, vaikkakin pari havaintoa on siltä ajalta: 
24. 11, 1 lintu Pd1lajanniemellä ja 2. l II noin 20 lintua Pihlajan
n·emellä. Mutta maaliskuun puolimaissa näyttää tapahtuneen 
käänne: 16. II 1 noin 300 rntua Talvisai olla; 23. 111 noin 75 lintua 
P.hlajanniemellä; 24. 111 noin 50 lintua P~ hlajanniemellä. Huhf
kuun alussa tulee urpiainen yhä yleisemmäksi; mainittakoon vain 
muistiinpanot: 3. IV; 5. IV; 6. IV; 7. IV j. n. e. Huhtikuun kuluessa 
tuntuu lintu olevankin yleisempi kuin koskaan ennen. Hauska on 
huomata, kuinka lintuj en ruokapaikka on muuttunut syksystä: 
syksyllä ja alkutalvella kelpasivat vain lepät ja koivut ruokalaksi, 
mutta nyt näkee urpiaisparven kulkevan männystä mäntyyn, lep
pien norkot ovat jo tyhjät? Tahi on ihmisasuntojen pihamailla 
.urpiainen varpusen ruokapaikalla, ja Savonlinnan kaduilla näkee 
urpiaisen varpusen toverina. Urpiaistulva tyrehtyy vasta touko
kuun alussa. Toukok. 7 päivän jäiestä ei näe enää kuin yksityisiä 
lintuja; harvemmin pikkuparvia. >>Tulvan>> jälkeiset havainnot 
ovat päivi ltä 16. V, selvä ääni, P.hlajanniemi; 18. V, se lvä ääni, 
P.hlajanniemi; 24. V, 2 lintua, Talvisalo; 29. V, 1 lintu., Pihlajan-
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niemi; 24. V, 2Iintua, Talvisalo; 29. V, 1 lintu, Pihlajanniemi; 2. VI, 
1 lintu, p ·J11C;tjanniemi; 16. VI, 1 lintu, Savonlinna. Niinkuin vii
meiset päivämäärät osoittavat, on paikkakunnalJa vielä urpiaisia, 
tosin vain joku yksityinen, linnun pesimisaikaan. Ufpiaisen pesi
miseen Savonlinnan seudulla kesällä 1924 viittaavat kuitenkin 
eräät toiset havainnot. 

Kesäk. 8- 11 pp. oleskelin nimittäin Punkaharjun läheisessä 
Tuunaansaaren hovissa. jokaisena niinä päivinä näin ja kuulin 
vähintäin 4-lintuisen urpiaisparven oleskelevan melko määrätyllä 
alueella, lähellä hovia kasvavassa männikössä. Kun vielä 26 p. 
kesäk. sattumalta samalla paikalla ollessani kuulin Tuunaansaareri 
vastapäätä, Punkaharjun päästä, selvää urpiaisen ääntelyä, tuntuu 
mahdottomalta asiaa muuten selittää, kuin että urpiainen olisi 
pesinyt siellä kesällä 1924. 

Heinäk. 1-20 pp. olin pois Savonlinnan seudulta, mutta jo 
24. V 11 näin 4 urpiaista Pihlajanniemellä. Saman en parvi, johon 
v·elä näytti tulleen lisää muutamia yksilöitä, oleskeli Pihlajan
niemellä, pappilan lähistöillä aina elok. 15 päivään asti. Syyskuun 
1 p. kuulm selvää ääntä Pullinlahden hovin luota. Mutta vasta 
5 p. lokakuuta saapui ensimmäinen parvi urpiaisia, pohjoisesta 

· kai? Päivinä 6. X; 9. X; 11. X; 16. X; 24. X j. n. e. olen taas lintua 
tavannut, j otenka urpiaiskausi on alkanut. On kiintoisaa nähdä, 
tuleeko nykyinen urpiaisesiintyminen kulkemaan samanlaisia uria 
kuin edellisellä >>sesongilla>>. · 

Savonlinnassa, marraskuulla 1924. Päiviö Kuusisto. 

Kokouksia. 
Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon kokouksessa 

15. X 1. 1924 selosti maist. Wilho A. Peso 1 a kirjoittamaansa >>J<enttäkoe
opasta>>, jossa selvitetään kasviviljelyskokeitten suorittamista kentällä s. o. 
pellolla tai muulla soveliaalla maalla. Varsinkin kiinnitti selostaja huomiota 
koetulost~n käsittelyssä käytettäviin n. s. vaihtelutilastollisiin lasku'mene
telmiin sekä kokeista kasvuaikana tehtäviin havaintoihin, erikoisesti fenologi
gisiin · l. kasvi-ilmiöllisiin havaintoihin. - Samoin selosti ja arvosteli maist. 
Pesola Thure Schulmanin äsken ilmestynyttä oppikoulujen yläluokkia varten 
tarkoitettua teosta >> Växtgeografi>>. 

Prof. j. 1. Li r o kertoi niistä havainnoista, joita Keski-Euroopassa on 
viime aikoina tehty biisamimyyrän leviämisestä, elintavoista ja pyydystämi
sestä. Tonavaa pitkin on myyrä levinnyt jo useita penikulmia Wienistä kaak
koon; lännessä se on sivuuttanut MUnchenin ja pohjoisessa Dresdenin. · Havain
not Baijerista ovat edelleen todenneet, että myyrä käyttää ravinnokseen myös
kin eläinkunnasta saatavaa ruokaa, kuten kaloja, äyriäisiä, vesilintuja ja näiden 
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munia sekä li säksi pienempt a imettäväisiä, ku ten vesi- ja maamyyriä. Eniten 
pelätään bii samimyyrää ede lleen Keski-Euroopassa ni iden vahinkojen takia, 
joita se voi kaivuutöillään aiheuttaa ja joista Baijerissa on ollut seurauksena , 
että tähän saakka on täytynyt ryhtyä korjaustöihin ko lmella rataosa lla, joiden 
va lleihin myyrät oli vat pesiyty,neet tuhansit tain. Niissä maissa, joissa myyrä 
esiintyy, on se lainsuojelun ttl kopuo l ~ ll a ja pyydystetään arvokkaan tLtrkkinsa 
takia, mut ta pyyntivapaudesta huolimatta näyttää se edelleen li säytyvän 
Tshekkoslova ki assa. Virallisest i va inotaan myyrää tätä nykyä, etupäässä va l
ti ovarojen niukkuuden takia, vain Baijerissa, jossa on pa lkattu erityinen myy
ränmetsästäjä, joka uhatuimmilla paikkakunnilla järjestää sitä vastaan täh
dättyä paikallispyyntiä. Suurem mat tehdas laitokset ovat li säJ(si palkanneet 
henkilöitä, jotka ta rkas tavat niiden vesistöjen patolait teita ja rantamia, joista 
laitokset saavat vesivoimansa. Lopuksi prof. Liro selosti erästä uu tta mertaa, 
jota m enes tyksellä on käytetty myyri ä pyydystet täessä. 

Esityksen johdos ta viri si vilkas keskustelu, johon ottivat osaa, paitsi 
puheenjohtajaa, maisteri V. K o r v e n k o n t i o ja Y. V u o r e n t a u s sekä 
herra V LI o k k o, muuan kokouksessa saapuvilla oleva Ameri kan suomalain en, 
joka Ameri kassa usean vuosikymmenen aikana oli harjoittanu t biisamimyy
ri en pyynti ä ja tarkoin tunsi niiden elin tavat. Kertoessaan kokemuksiaan ja 
havain tojaan Amerikasta hän erikoisesti pain osti sitä, et tä biisamimyyrää ei 
siellä pidetä vahinkoeläimenä, vaan koetetaa n sitä kaikin tavoin suosia edul
li sena turkiseläimenä. 

Puheenjohtaja prof. J. I. Li r o ilmoitti, että joukko danzigilaisia maan
tieteilij äitä ja luonnontieteilijöitä, - Iuvultaan yli 30, - oli vii me kesänä 
tehn yt retkeilyn Suomeen vieraillen m. m. Helsin gissä. Vanamo-seuran puo
lesta oli retkeilij äitä täällä opastettu sekä tarjottu heill e kahvit ja illalliset. 
Tarkoitukseen oli Valtioneuvos to myöntänyt 1,500 mk:n suuruisen avustuk
sen. - Retkeilijöitten opastajina oli vat toimineet seuran puoles ta m. m. toht. 
G. Ekman sekä maisteri I. Välikangas ja T. J.. Hintikka . 

. Maist. 1. V ä 1 i k a n g a s kertoi Unkarin Szegedin yliopiston Suomeen 
järjes tämästä retkeilystä sekä retkeläisten vierailusta pääkaupungissamme. 
Siinä eri t ieteelli sten seurojen toimikunnassa, joka oli vali t tu järjestämään 
vastaanottoa ja matkasuunnitelmaa, oli Vanamo-seuraa edustanut aluksi 
toht. V. Krohn ja sittemmin maist. 1. V ä 1 i k a n gas. 

Tehtiin .se ttraava.t stipendinsaa jia koskevat päätökset : 
1) Stipendiaatin tulee vuoden ku luessa matkalta pa lattuaan jät tää st i

pendiaattikertomuksensa. 

2) j os myönnettyj ä retkeilysti p ndejä ei ole voitu määräaikana käyttää, 
ovat ne palautettavat seuralle aikana, jonka johtokun ta määrää, mutta johto
kunta voi asianomaisten pyynn östä varata rahaerät seuraavaa tu tkimuskautta 
varten stipendinsaajien käytettäväksi. 

Uudeksi jäseneksi valittiin yli opp. Ilmari K r o h n. 

Suomalaisen Eläin- ja Kås vitieteellisen Seuran Vanamon lmkouksessa 
13. X II piti prof. T. H. j ä r vi lukuisten kuvien ja taulukeiden valais man 
mielenkiintoi sen esitelmän nykyaikaises ta kalakantatutkimuksesta. 
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Senjälkeen piti tohtori K E. }( i v i r i k k o niinikään kuvilla va laistun 
esitelmän a rolinnuista. Elävässä muisti ssa olivat hän ellä säi lyneet näkemykset 
sil tä mi elenkiintoiselta tutkimusmatkalta, jonka hän yhdessä prof. W. F. 
Brotheruksen ja jo manalle menn een metsänhoitaja Sigismud Czarneckin seu
rassa 28 vuotta sitten oli tehnyt Turkestanin aroi lle ja Tianshan vuoristoon. 
Alue, jonka retkikunta kiersi viiden kuukauden aikana, rajoittuu ete lässä Per
sian pohjoisiin reun avuoriin sekä Aleksander- ja Tianshan-vuori stoihin, idässä 
Ba lkash-järven itäpäähän sekä Irti sh-jokeen. Suurin osa kesästä retkeiltiin 
tosin vuoristossa, mutta pitkällä juna- ja varsi nkin hevosmatkn lla Samarkan
dista Tokmakin kaupunkiin saattoi nähdä odottamattoman pa lj on sekä tutus
tua aron rikkaaseen kasvi- ja eläinmaailmaan. Aron luontoisia oli va t myös 
monet vuorien jokilaaksot sekä Issykku ll-j ärven rannikko. Lintumaailmasta 
herättivät huomi ota etusij assa leivoset, joita arolla on koko joukon toistakym
mentä la jia ja jot ka aamusta iltaan kaiuUivat raikasta kevätlauluaan. Peto
linnuista mainitsi esitelmöitsi jä sin iharmaat suohaukat, joiden siroj a liikkeitä 
silmä ei milloinkaan kyllästy katselemaan. Sähkölennätinpylväät teiden va r
silla oli vat keisarikotkan, monien arokotkien, hiirihaukkojen , käärmekotkan 
ja torni haukan mieluisimpia istumapaikkoja. Täällä saattoivat kotkat pitää 
silmällä arojäniksiä, sii se leitä, aromurmeleita ja muita pi enempiä jyrsijöitä, 
joita a roll a on erinomaisen runsaasti. Kaikkialla läsnäo leva on lisäksi ruskea 
haarahaukka, joka kirgiisiju rttien ympäri llä norkoilee saali sta ja jolle kelpaa 
piene t lampaanluut ja muut jätteet, jotka jäävät jälj ell e ihmist en ateriasta . 
Yleisimpiä, mutta samalla kauneimpia aro lintuja ovat edelleen punakottarai
nen, mehiläissyöjä, harjalintu ja sinin ä rhi, joista ensinmainitu t kaksi esiintyvät 
suunn attoman suu ri ssa , useinkin synkkää pilveä muistuttavissa parvissa. Nii
den pesät olivat sopivamman paikan puutteessa maakoloissa tai jokipenl<ereissä. 
Aroheinikossa juoksenteli isoja trappeja ja tuon tuostakin pyrähti lentoon aro
tai len tokanoja melkein kuin peltopyypa rvi meillä, laskeutuakseen jälleen vähän 
matkan päähän. Isot korpikotkat, joita saattoi todeta viisikin eri lajia ja jotka 
pesivät luoksepääsemätt ömill ä jyrkänteillä vuori stossa, tuleva t aroll e herkutt e
lemaan. Usein näki niiden repivän isoa kamelin raatoa, josta poistuivat ainoas
taan vähän tuonnemmaksi, tullaksensa takaisin heti kun kolmivaljakko oli 
paikan sivuuttan ut. Erinomaisen mielenkiintoisia olivat kylien ja kaupunkien 
rehevät puistot, joissa satakielet, l<ertut, kultarinnat, kuhankcittäj ät ja tunturi
kyyhkyset pitivät laulajaisia ja joissa kotoinen käki tutunomaisesti ~ukkui. 
j okirantojen kaislikoissa elämöivät hyypät, kurmitsat, viklat, haikarat, kurjet, 
nokikanat, joutsenet, hanhet, sorsat, lokit, tiirat ja kaislakertut. Syksyksi 
ne muuttavat muille maille ja aro j ä~ t yhjäksi ja autioksi. , 

Prof. j. I. Li r o kertoi. perunasyövän esiintymisestä Kirkkonummella 
Strömbyn tilan maalla rou va Hilda Asplundin viljclmissä. Tauti, joka jo 1923 
oli havaittu maassa, oli 1924 kehittynyt niin ankaraksi, ettei satoa tullut lain
kaan. Sieni on luultavasti noin 5 vuotta sitten tuotu maahan vieraan siemen
perunan keralla. 

Werner Söderström Osakeyhtiön ldrjapainossa 1921>. 
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LUONTO TIETEEN 
VALOSSA. 

Prof. G. MELANDERin johdolla toi
mitettu luonnontieteellinen tieto- ja 
kuvateos, jossa helppotajuisin, viehät
tävin kirjoitelmin ja va1aisevin kuvin 
selostetaan luonnontieteiden suuria saa
vutuksia. - Neljä isokokoista osaa, 
yht. 1,672 sivua ja useita satoja ku
via. Sid. kangaskansiin yht. 300: -. 

>>Tnntuu ~;aareLta vapalltnkselta itsekaseJatuksen ja inhimillisen kehityksen kannalla 
päiistä liimiin eleCJiill opettajan aCJnlla tutustumaan luonllon CJiehiittäfJz:in salaisuuksiin.>> 

(Santeri Alkr:o.) 

J. H. FABREN 'TEOIZSIA: 

MUISTELMIA HYÖNTEISMAAILMASTA. -- Kuvitettu . 242 sivua. 
10:-, sid. kangaskansiin 18:-. 

VAISTOJEN IHMEITÄ. - Jatkoa edelliseen. Kuvitettu. 286 sivua. 
10: - , sid. kangaskansiin 18:- . 

>>Henri Faure 011 lty!cyiseu sifJistyneen maailman etefJimpiä ja jaloirnpia sunrmiehiä, 
oppinut. luonnontutkija ja samalla ihmeellinen runoilija>>, kirjoittaa runoilija-filosofi 

M aeterlinrk tästii merkillisestä r:tseoppineesta ranskalaisesta konlumestarisla. 

J. J. SEDERHOLM: 

MUINAISAIIZO JEN 
ELA.IMISTOT. 

Yleistajuinen esitys esihistoriallisesta eläin- · 1 
maailmasta. Erinomaisen runsas ja kiintoisa 1 

kuvitus. 157 isoa sivua, 137 kuvaa. - 10: 50. 

WERNER SODERSTROM OSAIZEYHTIO 
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I~MESTYY kuutena vibkona , joista neljä jaetaan l<evä tlukul\aurlella , kak~i syyslnkukaudella. 
Tilaukset ovat osoitettava t Werner Söderström Oy:ll e, Porvoo . Vuosikerran tibusbinta on :!5 mk . 

Toimituksen osoite: HELSINKI, Nervnnderinka tu 11. Puh. 42 412. 

Muutoksia maamme lintumaailmassa viimeisten 
vuosikym_meni~n kuluessa. 

K. E. Kivirikko. 

Muutoksista Ruotsin lintumaailr:1assa on prof. L. A. j 2gerskiöld 
julkaissut kirjoitelman aikakauskirjassa >>Sveriges natun> 1919. 
julkaisun aiheutti Nordens fågla·r-nimisen teoksen perinpohjainen 
uusinimen, teoksen, jonka ensi painos ilmestyi jo v. 1898 ja toisen 
painoksen viimeisiin vihko ihin tekijä oli lukenut korjausvedokset jo 
ennen joulua- Tätä uutta painosta varten hän oli koonnut kaiki 
ne tiedot, joita neljännesvuosisadan aikana oli julkaistu eri aikakas
kirjoissa ja sanomalehdissä. ja niitä on . åika paljon. Vertaamalla 
toisiinsa näitä molempia painoksia saa mielenkiintoisen yleiskuvan 
lintumaailman muuttumisesta naapurimaassamme. 

On itsestänsä selvää, että vastaavia muutuksia on havaittavissa 
meidänkin i11aassamme. Ovathan Suomi Ja Skandinavia kaikkina 
aikoina muodostaneet suuren kokonaisuuden, Fennoskand .an, jonka 

. luonto on läpäissut sam~t vaiheet jääkauden ajoista saakka. O.len . 
nykyisin leveällä kannaksella yhteydessä laajan Itä- Europan kanssa, 
joka rajattomasti johtaa vielä avarampaan . maailmaan, on Suomi 
luonnollisesti etuvartiomaana niiille lajeille, jotka pyrkivät aluettaan 
laajentamaan idästä ja kaakosta käsin. ja varmaa on myöskin, 
että monet niistä lintulaijeista, jotka Skandinaviassa verrattain 
myöhään ovat kotiotuneet, ovat Suomessa jo kauan asustaneet. 
Mutta Skandinaviaan on linnqilla muitakin siirtymismahdollisuuk
sia. Skänen eroittaa Tanskasta ainoastaan kapea salm i, jonka yli 
ei ole .vaikea huononkaan lentäjän päästä. ja tätä tietä on var
maankin moni laji Skandinaviaan saapunut. 
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Seuraayassa sivu~tamme kaikki ne muutokset, joita ihminen 
aiheuttaa hävittämällä lintujen luonnolliset pesäpaikat ottaessaan 
laajoja suomaita ja vesiperäisiä luonnonniittyjä viljelykseensä, 
kuivattarualla järviä, kaatamalla metsiä tai istuttarualla niitä ennen 
metsättömille ·maille. Emme myöskään kiinnitä erikoisempaa huo
miota niihin lajeihin, jotka sflloin tällöin maahamme eksyvät pi
tempien matkojen päästä; nii~tä ei kuitenkaan tule pysyvämpiä 
asukkaita. Toisin on laita semmoisten lajien, jotka asustavat jossa
kin aivan lähimailla, jotka ikäänkuin uteliaisuudesta pistäytyvät 
rajan tälle puolelle, huomaavat elämän täälläkin mahdolliseksi ja 
kotiutuvat. Ne ovat uusia tulokkaita, jotka, kerran kotiuduttuaan, 
pyrkivät aluettaan laajentamaan ja runsaasti lisääntymään. 

Samallaisia vertauskohtia, kuin Kolthoff & jägerskiöldin Nor
dens fåglar, tarjoaa myös Suomen luurankoiset, josta ensimmäinen 
painos ilmestyi jo 1882, toinen1909 ja uusi kyllä ilmestyy aikanaan. 
Totta kyllä on, että tulokset . tämän tapaisestå vertailusta eivät 
vastaa todellisuutta; eihän ole ensinkään luultavaa, että lajin levene
minen monta kymmentä vuotta sitten öli tarkasti tiedossamme 
niissäkään osissa maatamme, missä tutkimuksia ja havaintoja jo 
kauan oli suoritettu. Mutta monen lajin esiintyminen on kuitenkin 
siksi silmään pistävä, että seuraavat johtopäätökset' lienevät oike.utet-
tuja. . 

Mustarastas (Turdus merula L.), joka 40-50 vuotta sit· 
ten oli perin harvinainen Etelä-Suomessa, on sen jälkeen useasti 
tavattu. ja aivan varmana voitanee pitää, että se nyttemmin 
pesii joka kesä harvalukuisena maamme lounaiskulmassa. Pesiä tai 
poikasia on tavattu Turu~sa, Helsingin lähistöllä Tammelassa 
Lohjalla, Espoossa, Nurmijärvellä ja Kuopiossa. Sitäpaitsi on musta
rastaita tavattu monin paikoin pohjoisempanakin aina Vaasassa, 
Kalajoella ja Oulussa saakka. On odotettavissa että tämä Keski
Europassa hyvin yleisesti puistoissa ja kylissä pesivä rastaslaji, joka 
laulutaidossaan kilpailee lahorastaan kanssa, meilläkin voi'ttaa alaa 
ja käy yhtä yleiseksi kuin räkättirastas. . 

Sata k i e 1 i (Luscinia luscinia L.) oli jo v. 1882 yleinen 
Viipurin läänissä, josta se harvinaisena oJi levinnyt· Kuopioon ja 
Helsinkiin saakka. V. 1909 se jo pesi säännöllisesti Uudenmaan 
itäosissa ja Vesijärven tienoilla. Nyt se on jo Hämeenlinnan seu
dussa yleinen, ja pesä, jossa oli 5 munaa, löydettiin Karkussa 19. 
6. 1914. Satakielen levenemisreitti on siis selvä; se on Karjalan kan-
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nakselta Suomeen saapunut ja sieltä se hiljalleen leviää pohjoiseen, 
luoteeseen ja länteen. 

Melkein samallainen leveneminen on parilla muullakin lajilla: 
k u h a n k e i t t ä j ä II ä (Oriolus oriolus L) ja p u n a v a r p u
s e II a (Carpodacus erythrina Pall.). Molemmat olivat jo 40 vuotta 
sitten yleisiä Kaakkois-Suot:nessa, mutta sieltä pohjoiseen ja länteen 
niiden lukumäärä pieneni, jos kohtakin ·niitä oli useasti tavattu 
Helsingissä ja kuopiossa asti. Nyt ne sepivät joka kesä sääm1öllisesti 
Hämeessä, edellinen rantametsikoissä, jälkimmäinen puutarhoissa. , 
Suurta hämmästystä aiheutti punavarpusen runsas esiintyminen vii
me kesänä Jyväskylässä, -jossa sen kerrottiin asustaneen jo ainakin 
kymmenen vuoden ajan. Länteenpäin se on tavattu Porissa, pohjoi
sessa Kuusamon Paanajärvellä. Punavarpusen raikas vihellysääni ja 
kaunis karmosiiniväri tekevät sen erittäin helposti huomattavaksi. 
Kuhankeittäjä taas on kuultu Kristiinassa ja Vaasassa saakka. 

Vihreä k e r t t u ( Phylloscopus sibilatrix Bechst.) on vuo
desta 1882 suuresti lisääntynyt samalla kuin se on levittänyt aluet-
taan pohjoiseen päin. Hämeessä se nyt jo pesii joka kesä; isommissa 
koivikoissa voi joskus tavata monta paria. Korshohna, Kokkola, · 
Kuhmoniemi, Orivesi, Kuopio ja Pielisjärvi lienevät pohjoisimmat 
paikat, joissa Vihreäkertun on kuultu laulavan tuttua sirinäänsä .. 
Kokkolassa tiedetään sen pesineenkin pari kertaa 1895 ja 1897. 

K.o t ta r a ·i ne n (Sturnus vulgaris L) on viime aikoina levin
nyt Lappiin saakka. Vielä 40 vuotta sitten se pitkin länsirannikkoa 
oli siirtynyt asteettain Vaasaan ja satunnaisena tavattu Oulussa 
asti, mutta sisämaassa se oli vain joskus pesinyt Kuopiossa ja Iisa-1-
mella eikä sitä juuri missään sielläpäin tunnettu. Parikymmentä 
vuotta myöhemmin se jo esiintyi säännöllisesti Raahessa, Oulussa,. 
Kemissä, Torniossa ja Kuusamossa. Tavattiin pesivänä Kittilässä . 
1905 ja nähtiin vieläkin pohjoisempana useita kertoja jopa Jäämeren 
rannikolla saakka. 

Mustavaris (Corvus frugilegus L.) on jo kauan ollut tunnet
tuna maastamme. Keväisin · tapaa niitä varisten seurassa siellä 
täällä Etelä- ja Keski-Suomessa, mutta Kokemäenjoen laaksossa 
enemmän kuin muualla. Tuttu pesäpaikka siellä on Köyliönjärveri 
saari, jossa noin 20:ssa ·puussa oli yksi tai useampia pesiä vielä vuosina 
1899 ja 1900. Nykyään se sieltä karkoitettuna on siirtynyt mante~ 
reelle. Ulvilan pitäjässä lienee kolme yht~iskuntaa, niistä suurin 

· Saaren kartanon metsässä, kaksi pienempää Friitalassa. Viime. 
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.aikoina mustavaris kuitenkin on vahvasti · lisääntynyt, ja uusia 
yhteiskuntia on asettunut Poriin 1922, Mikkeliin 1912, Isoonkyröön, 
jos'sa Orismalan rautatieaseman luona v: 1921 oli 16 pesää, sekä 
Muomioon ja Kittilään. Luultavaa on että yksityisiä pesiä ja pie
h'eritpiä ' yhteiskuntia on esiirity yt siellä täällä muuallakin, sillä 
lintuja · on tavattu kaiken kesäa; jopa nähty kantavan ruokaa, luul
tavasti poikasilleen. · 
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Ruskea suohaukka (Circus aeruginosus) tuomassa . hiirtä 
poikasilleen. 

R u s k e a s u o h a u k k a (Circus aeruginosus L.) tavattiin 
maassamme ensimmäisen kerran v. 1886, jolloin 1 yksilö ammuttiin 
Luvialla Kokemäenjoen suulla 12. 8. Lähes 10 vuotta myö~emmin 
(1895) tod.ettiin 2 kappaletta, toinen Mietoisissa Turun lähellä, 
·toinen 26.8 Joroisissa Pohjois-Savossa. Seuraavalle · vuosisadalle 
siirryttäessä se alkaa yhä useammin näyttäytyä. 30. 8. 1'904 tavat
tiin Parkkalan luota 2 lintua, joista toinen ari1muftiin, sa'moin 

. Porissa, josta taas 1. 9·. 1910 saatiin 1 yksilö ja toinen näyttäytyi 
Olosaarella 25. 7 ja 19. 8. 1913. Latokartanon Iuoha ·Vanhassa 
kaupungissa nähtiin lintu 9. 5. 1915. Äyräpäänjärven · ran'nollia 
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löydettiin yksi kuolleena 1916, ja samana vuonna oli suohaukka jo 
pesinyt Ruokosuolla lähellä Viipuria. Pesässä, joka sijaitsi maassa, 
oli 3 poikasta, joista 1 ammuttiin. Sitten saatiin v. 1919 ruskea 
suohaukka Vaasan läheltä ja v. 1921 oli 2 paria asettunut vakinai
sesti Äyräpään rannoille. Ne tekiyät pesänsä rantakaislikkoon, ja 
kun ne löydettiin, oli toisessa 5 valkoista munaa, toisessa 4 poikasta. 
Nämä löydöt osoittavat selvästi miten ruskea suohaukka, jolla 
maassam·me on yllinkyllin sopivia pesäpaikkoja, verrattain lyhyessä 
ajassa on päässyt kotiutumaan. 

Yö p ö 1 1 ö n (Strix oluco L.) levenemishistoria tunnetaan jo
tenkin yhtä tarkasti. V. 1875 ammuttiin yöpöllö ensi kerta Helsingin 
lähistössä. 15. 5. 1878 löydettiin sen pesä Ruissalosta lähellä Turkua 
sekä 13. 5. 1888 Taivassalosta. Sen jälkeen on yöpöllö tavattu monin 
paikoin Lapin r.ajoilla saakka. Viipurin .läänissä se on jo monin pai
koin yleinen ja pesiä tai poikasia on tavattu Sortavalassa, Viipurissa 
ja Drumsössä Helsingin lähellä. Hyvin- luultavaå on että yöpöllö 
on vieläkin yleisempi kuin minkä löydöt osoittavat, sillä se, ·jos 
mikään, on yölintu, joka silmät ummessa nukkuu jossakin tuuheassa 
puussa tai oksahangassa ja näin ollen joutuu harvoin ihmisten 
näkyville. , 

Vesiemme rannoilla lintumaailma viimeisten vuosikyn\menien 
aikana on käynyt entisestä paljon vilkkaammaksi ja lajirikkaam
maksi. · 

Nokikana ( Fulica atra L.) mainitaan Suomen luuran
koisten ensi painoksessa harvinaiseksi Etelä- ja Lounais-Suomessa. 
Sittemmin se kotiutui Haminan luona Bambölen järvessä, Helsingin 
Vanhankaupungin lahdessa, Sortavalassa Airanteen järvessä, Karkun 
pappilan luona Satakunnassa ja Porin tienoilla. Nyt tiedetään sen 
pesivän useimmissa mutapohjaisissa järvissä isolla järvialueella 
ainakin sen lounais- ja eteläosissa. ja pohjoiseen päin ovat etuvar
tijat saapuneet kauas Lapin sisäosiin . . ' 

Useat muutkin lintulajit · ovat rientäneet yhdessä nokikanan 
kanssa aluettaan laajenta~aan. · 

T ö.y h t ö hyyppä (Vanellus vanellus L.) oli 40- 50 vuotta 
sitten harvinainen Etelä-Suomessa Tampereella asti, ja eksyneenä 
se oli kerran tavattu Raahessa ja kahdesti PL!dasjärvellä. Nyt se . 
p~sii, kuten nokikana, isolla järvialueella monin paikoin joka kesä, 
j~ yhä se vain asuinaluettaan laajentaa. Hämeessä niitä näkee useita 
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Kaulushaikara (Botaurus stellaris) peloitusasennossa. 

pareja alavilla niittymai.lla järvien rannoilla, missä ne kauniilla 
ulkoasuliaan ja somallaj melkeinpä. vallattomalla lent.otavallaan 
antavat maisemalle leima'n. Pohjoiseen päin töyhtöhyyppä keväisin 
lentää Lapin sisäosiin, jof.sa se on lnähty ja ammuttu monta ker_taa. 
Kesällä 1923 näki maist. E. Merikallio yhden yksilö.n Isolla Heinä-
saarella Jäämeressä. . 

H a r rn a a h a i k a r a ( Ardea cinerea L.) on myöskin ver
rattain uusi tulokas. 1820-luvulla saatiin yksi Helsingissä, 1872 ja. 
1874 Espoossa. Viimemainittuna vuonna nähtiin emä ja 5 poika
lintua useampia· kertoja Aminnen maalla, josta päättäen harmaa 
haikara siellä oli pesinytkin. Sittemmin alkaa tämä koinea kahtaaja 
näyttäytyä yhä useammin: Antreassa 1882 ja 1887, Porissa ja Pyhä
järvellä 1886, Helsingissä 1901 ja 1910, Espoossa 1902 jå 1919, 
l(auvatsalla 1913, Kirkkonummella 1911 ja 1916, Siuntiossa 1915, 
Inkoossa 1916 ja Lappeenrannassa 1919. Taivassalossa löysi lääket. 
ylioppilas M . . Wilso'n pesän, jossa oli 5 munaa 14. 6~ 1920~ ja kesällä 
1921 sanotaan harmaan haikaran pesineen Vuoksen rannoilla. 

Toinenkin iso kahlaaja, k a u 1 u s haikara ( Botaurus stella
ris L.) on viime aikoina kotiutunut Etelä-Suomessa. V. 1882 ei sitä 
vielä maassamme tunnettu pesivänä, vaikka lintuja kyllä Ii nähty 
ja ammuttu monin paikoin. Nyt on kaulushaikara vakinainen 
asukas Heinjoen, Muolaa~ ja Antrean pitäjissä, joista useita pesiä 
on löydetty. Pohjoiseen päin on lintu eksynyt Maaninkaan· saakka 
(63 °). 
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Punasotka 
(Nyroca ferina L.) oli 
Suomen luu t"artkoisten 
ilrrtestymisaikaan am
muttu muutamia ker
toja maamme lounais
ja länsiosissa:· Helsin
g:ssä,. Pernajassa ja 
Kokemäenjoen suulla. 
Sen pesimisestä Vaa
san tienoilla ja Ätsä
rissä ei ··ole varmoja 
tietoja .. Ny't punasotka 
pesii · lukuisasti Van
hankaupungin lahdes
sa, Äyräpään järvessä, 
useissa Etelä- ja Kes
ki-Hämeen.: järvissä, 
Ahvenanmaalla ja pit
kin Pohjanlahden ran-

Punasotka (Fuligula ferina). toja Hailuotoon saak-
ka, jossa se jo vuodesta 

188p alkaen on ollu t vakinainen asukas. Ensimmäiset etuvar
tijat on jo tavattu Muoniossa saakka. Tämän komean vesi:
linnun tuntee jo matkan päästä koiraksen melkein valkeasta selkä
puolesta. Keväisin näkee niitä pienemmissä parvissa järvien ula
poil]a· jouhisotkien, te lkkien ja monien muiden vesilintujen seurassa .. 
Pesä, jossa on kymmenkunta munaa, on mättäällä rantaruohikossa. 

Ennenkuin !opetamme tämän jo sangen pitkäksi käyneen. lue_t
telon, täytyy meidän vielä mainita pari lokkilajia: p i k k u 1 o k k i 
( Larus minutus Pall.) ja nauru 1 o k k i ( L. ridibu,ndus L.). 
Kumpaisetkin ovat viimeisinä vuosikymmeninä asettunee~ maaham:. 
me pysyväisesti, ja uusia yhdyskuntia ilmestyy tuon tuostak i ~. 

Pikkulokki oli v. 1882 ainoastaan joitakuita kertoja tavattt.t Suo
messa. Nyt on sen pesiä löydetty Pohjanlahden rannoilla Hailuodon 
ja Munsalan pitäjän välisellä alueella sekä Karjalan kannaksella 
Muo~aan, Valkjärven ja Pyhäjärven p_itäjissä. Hailuodolle se ilmestyi 
v. 1886, jolloin kolme pesää tavattiin; seuraavana· vuonna niitä 
jo oli 75 paria, mutta v. 1888 ei lintua näkynyt. Niitä ilmestyi 

'· 
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uudelleen v. 1889 - 91, mutta on viimeisinä vuosina taas ollut poissa. 
Sensijaan pikkulokki on asettunut Maaningalie Pohjois-Savoon, 
jossa monisatainen parvi on pesinyt v. 1920, (E. Merikallio.) 
Yksinäisiä lintuja on tavattu Muoniossa, eikä ole aivan varmaa, 
vaikka lintu siellä saakka o.lisi pesi nytkin. jos . kohtakin pikkulo
k~n esiintyminen maassamme on epätasaista · ja niinsanoaksemme 
hapuilevaa, on se kuitenkin joka kesä tavattavissa jossakin osassa 
.n:-taatamme. Äyräpään järvi, · jossa pikkulokki suurin joukoin 
{)n pesinyt . vuosikymmeniä, Vanhankaupungin lahti ja Bambölen 
järvi Haminan luona ovat sille erinomaisia viihtymispaikkoja. 

Vakinaisemman jalansijan maassamme on saanut naurulokki, 
joka jo kauan aikaa on pesinyt äskenmainituissa paikoissa suurin 
joukoin. Helsingissä ja useimmissa rannikkokaupungeissamme se 
on keväisin tavallisin lokkilaji. Hailuodossa, jossa se on pesinyt 
jo miesmuistin ajan, niitä ei enää 1924 ollut kuin yksi pari. Mutta 
aikaisemmin valtaamillaan rannikoilla naurulokki on vuosi vuodelta 
lisääntynyt. Vuonna 1904 arvioitiin Vanhankaupungin yhteiskunta 
300 pariksi, mutta kaikesta päättäen niitä viimeisinä vuosina on 
ollut siellä paljon enemm~n. · .. ·. . . 

Nämä muutamat esimerkit jo riittänevät selvittämään maamme 
lintumaailman muuttumista viimeisten vuosikymmenien kuluessa. 
Useimpien lajien levenemisessä huomaa pyrkimystä päästä Yhä 
kauemmaksi pohjoiseen. Nekin lajit, jotka jo kauan ovat asustaneet 
isolla järvialueella, osoittavat selviä pyrkimyksiä sinne päin. Kertut 
esim. ovat yleensä olleet eteläisiä lajeja; nyt alkaa jo niidenkin 
laulu kuulua kaukana Lapin rajoilla. ja samalla kun entiset lajit 
leviävät pohjoiseen päin, saapuu etelästä ja kaakosta uusia tulok
kaita, jotka ikäänkuin kokeeksi alkavat pesiä entisen levenemis
alueensa ulkopuolella. Muistakaamme silloin, että pyhä veivalli
suutemme on antaa niiden rauhassa lisä~ntyä! Vain siten voimme 
toivoa nnden p~äsevän maassamme kotiutumaan. 

Tuleeko lintujen · vähittäistä siirtymistä etelästä pohjoiseen 
edelleenkin jatkumaan, . sitä emme tiedä, mutta mahdotonta se ei 
liene. Mielenkiintoista olisi tietenkin käsittää mikä tällaisen muuton
aiheuttaa. Meteorologiset havainnot osoittavat ainakin Ruotsissa1 

että ollaan siirtymässä kylmemmästä ajasta lämpimämpään, kunnes 
tämä lämmön lisääntyminen ennemmin tai myöhemmin kulminoi. 
Sil_loin ovat linnut ehkä saavuttaneet pohj oisrajansa, josta ne 
ilmojen huonontuessa alkavat vetäytyä etelämmäksi, kunnes uusi 
Luonnon Ystävä ~ - 2. 
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kulminoiminen taas johtaa lämpöisempään ja edellistä ehkä vieläkin 
lämpöisempään aikaan. Satakielen löytyminen yleisenä Tukholman 
tienoilla Linnen aikana näyttää vahvistavan otettamusta silloin 
vallinneesta · lämpöisemO?ästä k.audestat jota kohden taas oltaisiin 
uudelleen menossa. Että tuommoisia kylmiä ja lämpöisiä aikoja on 
ollut ennenkin, sitähän osoittavat selvästi tietomme glasiali· ja 
interglasialiajoista. Nämä lämmön vaihtelut ovat kuitenkin olleet 
vain pieniä aaltoja isompien pinnalla, joista Tertiäriajan alkupuo
lisko muodosti lämpöharjan, Jääkausi kylmyyspohjan. joka tapauk
sessa on ilmeistä, että maamme joskus on ollut eloton, jäiden peit
tämä maa, johon lintumaailma vasta lämmön enentyessä ja jäiden 
sulattua etelästäpäin saapui. 

Herlut Winge. 
In memoriam. 

Esitelmä, jonka piti toht. Thorsten Renvall Turun · suom. yliopiston 
luonnontieteellisessä yhdistyksessä 1j11 1924. 

Tämän niin sano.aksei:Ii Wingen mieskohtaisen esittelyn jälkeen, 
käyn esittämään hänen tieteellisiä töitään. · 

Ensimmäisen tieteellisen tutkimuksensa julkaisi Winge 20-
vuotiaana nuorena ylioppilaana v. 1875 ja oli se eräs osteologis
anatominen tutkimus maamyyrän ja päästäisen kalloista. Esi
koilsteoksena oli se oivallinen, hyvin ja huol~llisesti suoritettu, mutta 
vie. ä vailla niitä omitui~ia piirteitä, jotka ovat Wingen tieteellisten 
töitten tunnusmerkkejä. 

Sitä selvemmin esiintyvät nämä, hänen seuraavassa teokses
saan >>Om graeske Pattedyn> v. 1881. Tässä esiintyy Winge jo sel
laisenå mestarina, jommoisena me hänet tunnemme: äärimmäinen 
tarkkuus kussakin yksityiskohdassa, perinpohjainen tieto eläinten 
elintavoista, suuret kirjatiedot, tarkkapiirteiset lamarckistiset mieli
piteet ja ennen kaikkea nuo mielenkiintoiset ja älykkäät huomau
tukset, jotka ovat tunnusmerkillisiä kaikissa hänen tieteellisissä 
tutkimuksissaan. 

Seuraavana vuonna 1882 julkaisi Winge: >>Pattedyrens Tandskijte 
isaer med Hensyn til Taendernes Formen>, teos, joka olisi tuottanut 
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hänelle maailman maineen, jos hän olisi julkaissut sen jollakin 
tunnetummalla sivistyskielellä. Se teoria, jota Winge tässä teok
sessaan esittää, sisältää seuraavaa: 

Nisäkkäät polveutuvat matelijoista. Matelijain hampaat ovat 
yksinkertaiset, keilanmuotoiset Semmoisilla hampailla voi eläin 
ainoastaan tarttua ravintoonsa, mutta ei pureskella sitä. Kun 
nisäkkäät muodostuivat ja rupesivat pureskelemaan ravintoansa, 
seurasi tästä aivan luonnon pakosta koko pureskelulaitteen suu
rempi kehittyminen. Pureskellessa liikkuu alaleuka ei aino{lstaan 
ylös ja alas, vaan hiukan myös eteen- ja taaksepäin sekä siviJile, 
jonka kautta poskihampaat vähitellen tulevat leveämmiksi ja saa-

. vat useampia kärkiä. Vanhimmilla nisäkäsJajeilla, jotka tunnemme, 
on poskihampaissa kolme kärkeä. Keskimmäinen näistä on alku
peräinen, molemmat sivukärjet myöhemmin tulleita. Koska ala
leuka perintönä matelija-asteelta on hieman kapeampi kuin ylä
leuka, tulee pureskeleminen enimmin vaikuttamaan alaleuan poski
hampaiden ulkoreunaan ja yläleuan poskihampaiden sisäreunaan, 
josta seurauksena on muodostunut kaksi uutta hampaankärkeä, 
toinen alaleuan poskihampaitten ulkoreunaan ja toinen ·yläleuan 
poskihampaitten sisäreunaan. Kun alaleuan hampaisiin ei säännÖl
lisissä oloissa enää ilmesty useampia kärkiä, voivat yläleuan poski
hampaat vielä saada yhden tai kaksi kärkeä, molemmat sisäreunaan. 
Mutta sillä aikaa voivat alkuperäiset kärjet sen johdosta, etteivät 
ne enää niin täydellisesti kuin alussa tule käytäntöön, pienentyä 
yhä enemmän ja lopulta kokonaan kadota. Numeroimalla nämä 
kärjet siinä järjestyksessä, ·kuin ne alkuperäisin ovat kehittyneet, 
saamme täysin vat man keinon määritellä ei ainoastaan ne kärjet, 
jotka vastaavat toisiaan, vaan myöskin kaikkien eri hammasmuoto
jen muoto-opillisen kehityksen. Ne diagrammat, jot~a Witlge tätä 
varten on laatjnut, ovat yksinkertaiset ja selvät. 

Tämä Wingen keksimä varma menettelytapa määrätä nisäk
käiden hampaiden morfologista ·arvoa on suuremman arvoinen 
kuin moni ehkä luuleekaan. Toiselta puolen ovat, näet, hampaat 
ne osat nisäkkäitten ruumiista, jotka viimeiseksi lahoavat, toiselta 
puolen kuvastavat ne selvästi eläimen elintapoja ja järjestysmuo
toja. Tämän perusteella voimme me nyt yhden ainoan poski· 
hampaan avulla Wingen diagrammain nojalla tehdä johtopäätök
siä sekä eläimen elintavoista että myös sen sukulaisuussuhteista. 
Kun meillä sitä paitsi ei vanhimmista nisäkkäistä, jotka ovat 
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eläneet maapallolla, ole muuta jälellä kuin poskihammas, välistä 
myös kappale alaleukaa, voi itsekukin käsittää, kuinka tärkeän 
tieteellisen suurtyön Winge on suorittanut. 

Valitettavasti ei Winge saanut keksijän kunniaa tästä teorias-
. taan. Sitä, näet, nimitetään tänä päivänä >>Cope-Osbornin kuu
luisaksi teoriaksi nisäkästen hammassuhteista>>. Cope ja Osborn 
olivat amerikkalaisia paleontologeja, joitten teoria oli pääpiirteis
sään samanlainen kuin Wingen, mutta esitettiin m yö he m m i n 
kuin Wingen, ja sillä sitäpaitsi on haittana vaikeatajuinen termi
nologia, jota haittaa Wingen teorialla ei lainkaan ole. Syynä sii
hen, että jotain tämmöistä on voinut tapahtua, ·oli se, että amerik
kalaiset esittivät oppinsa englannin-maailmankielellä; Winge sitä
vastoin omansa ainoastaan tanskankielellä. 

Kööpenhaminan yliopisto.ssa säilytettiin useita vuosia suuriin 
iaatikkoihin . pakattuna suunnaton kokoelma nisäkkäitten luita, 
jonka Brasilian kalkkikiviluolista oli tuonut muuan tanskalainen 
tiedemies f i l. tohtori P. V. Lund. Tämä mies oli kuollut ennenkuin. 
hän ennätti edes alottaa tuon suuren aineskokoelmansa järjestelyä. 
- Useita vuosia oli kokoelma, kuten sanottu, ollut koskematto
mana. Ei löytynyt ketään tutkijaa, joka olisi rohjennut ryhtyä 
rnäärittelemään Iaatikoiden sisällystä. 

Winge otti suorittaakseen tämän jättiläisurakan. Sopivampaa 
miestä ei yliopisto koskaan olisi tähän työhön saanutkaan. 

Vuonna 1888 oli hänen ensimmäinen tutkimuksensa }>E. Museo 
I,..un.dii. B.and b> valmis . . Se oli valtavan iso teos, joka käsittelee 
>>}ord.unde og nulevende Gnavere>>, ja sitä seurasi m.elkein yhtä pak
suja tutkimuksia lepakoista v;lta 1892, pussieläimistä v:lta 1893, 
api.noista ..v:lta 1895, petoeläimistä v:lta 1906, kavioeläirnistä v:lta 
1906, ja laiskiaisista v;lta 1915. Teosta täydennettiin kahdella 
tutkimuksella, jotka pääpiirteissään käsittelivät niitä kahta · nisä
käsluokkaa, hyöntt~ issyöjiä ja valaita, joita ei ollut löydetty Bra
silian kalkkikiviluolista. Edellinen tutkimus ilmestyi painosta 
v. 1.91.7, jälkimmäinen v. 1918. Uutteralla, yli 30 vuotta kestäneellä 
työllä on tämä merkkiteos saatu aikaan ja Winge saavuttanut nyky
ajan. ctevimmän paleoritologin ja nisäkäs-tukijan, toisin sanoen 
spunniehen maineen ja nimen tällä alalla. Sillä näitten hänen 
tutkimuksiensa tulosten kautta on käsitys useista nisäkästen lah
koista ja .suvuista tullut aivan toiseksi kuin se oli ennen. 
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·Kun näitä julkaisuja si lmäilee, ei voi olla · ihmettemättä 

Wingen suunnat~nta oppineisuutta, joka · ilmenee sekä hänen 
alansa ,syvällisessä tietämisessä, että myöskin tätä alaa koskevan 
kirjallisuuden tuntemisessa. Kun näkee nämä valtavat teokset ja 
ajattelee sitä ääretöntä työtä, jonka täytyi tulla suoritetuksi ennen
kuin se kirjoitettiin, täytyy kummastellen kysyä: kuin~a on tämä 
ollut mahdollista, kuinka on hän ehtinyt tämän kaiken? 

ja kuitenkin ehti Winge tehdä sen ohessa vielä paljon muuta. 
Kaikki geologian, arkeologian ja muitten samantapaisten tutkijain 
löytämät, vaikeasti tunnettavat nisäkästen luut lähetettiin Wingen 
määriteltäviksi. Tämä ei koskenut ainoastaan Tanskaa, jossa Winge 
m. m. määritteli >>Kökkenmöddingeriem> löydöt, mitä tulee nisäk
käihin, lintuihin ja kaloi)lin, vaan myös muuta Skandinaviaa, 
Suomikin mukaan luettuna. Kuinka tavattoman suuren työn 
Winge tähän asiaan pani, voimme käsittää, kun kuulemme, että 
)ijn yhdestä vähäisestä >>kökkenmöddingistä>> tutki ja määritteli 
noin 20,000 luuta tai luun jäännöstä, jotka olivat kuuluneet lähes 
60:1le . eri eläinlaj ille. ja kaikki nämä esihistorialliset tutkimukset 
on suoritettu mitä huolellisimmalla tarkkuudel1a, sillä Winge ei 
milloinkaan kirjoittanut nimeään määrittelyn alle, josta · hän ei 
ollut ehdottomasti varma. Hänpä juuri näitten määrittelyjcnsä 
kautta todisti, että .k i v i kausi on jaettava kahteen ajanvaihee-· 
seen: vanhempaan kivikauteen, jolloin ihmiset elättivät itsensä 
metsästyksellä, ja nuorempaan kivikauteen, jolloin he jo viljelivät 
maata ja pitivät kotieläimiä. Täten . tuli Wingestä myös historian
tutkimuksen uranuurtaja. Enkä .sano liikoja, kun väitän, että 
kaikki ne edistys-askeleet, mitä muinaistutkimus on viimeisten 
35 vuoden kuluessa saavuttanut, ovat Wingen ansioita, mikäli ne 
ovat riippuneet eläintieteen todistuksista. - Esimerkkinä näist.ä 
tutkimuksista voin täällä mainita Wingen teoksen: Om jordjundene · 
Fugle jra Danmarie ( 1903). • 

Pontevuudellaan oli Wingen vanhempi veli, erittäin la]1jakas, 
mutta valitettavasti liian aikaisin kuollut Olav Winge, saanut toi
meen, että kaikki ne linnut, jotka lensivät itsensä kuoliaiksi Tanskan 
majakkain valolaseja vastaan, . lähetettiin Kööpenhaminan eläin
tieteelliseen museoon tutkittaviksi. Vuodelta 1896 vuoteen 1906 · 
tutki Winge kaikki' nämä satalukuihin nousevat linnut. ja julkaisi 
vuosittain pienen vihkosen >>Fuglene ved de danske Fyr», sekin mes
tariteos alallaan. Ei missään maassa ole tällä alalla ilmestynyt sii- · 
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hen verrattavaa, mitä pätevyyteen tulee. Englannissa esim., jossa 
samaplaiset tutkimukset ensin pantiin toimeen v. 1879, on hyöty 
niistä ollut varsin vähäinen. Kuolleita lintuja ei ole, näet, annettu 
ammattimiehen tutkittaviksi, vaan on kukin m a j akka m e s t a ri 
velvollinen jättämään luettelon niistä linnuista, jotka ovat pudon
neet hänen majakalleen. Tar~astus on huono tai ·puuttuu kokonaan, 
ei~ä. majakkamestari useinkaan ole .mik.ään lintujen tuntija. Mil
lais.ia. tulo~sia näissä oloissa saadaan, siitä saamme jonkinlaisen 
k~&ityksen, kun muistelemme niitä aikoja, jolloin kunnat ja metsäs
tysseurat meidän maassamme saivat ilman tarpeellista valvontaa 
111~ärätä ja jakaa . palkintoja tapetuista n. s. vahinkoeläimistä. 
S~~alla tavalla oli asianlaita ja on tietääkseni vieläkin Englannissa, 
kyn · ~ajakoille . pudonneist.a linnuista pidetään kirjaa. Vasta sen 
j~rj~ste~rnän kautta, joka Wingen ja hänen vanhemman veljensä 
toirn~sta nyt on Tanskassa käytännössä, ovat nämä linnut tulleet 
ti~t.~en hyödyksi, koska siten on saatu mielenkiintoisia, täysin luo
tet.tq.via . tietoja m,uuttolintujen vaelluksista. Vuodesta 1906 alkaen 
on majakoille pudonneitten lintujen tutkiminen jätetty yliopiston 
museon varatarkastajan, lintutieteilijä, maisteri R. Hörringin huos
~a~n. -

: : . Minä sivuutan .tässä koko joukon p.ienempiä tieteellisiä erikois
ju.lkåisuja, joita Winge on kirjoittanut, ~uten >>Om Fugle fra Bron
zeaJd~ren i Danmark>> 1904 och >>Om Plesiocetus og Squalodon jra 
Dqnm,ark>> 1909 ja tah.don kosketella vaan paria teosta, jotka näyt
t~yät hiukan toista puolta Wingen toiminnasta. - . 

. . . . Wingen kansantajuisessa , kuvauksessa Danmarks Pattedyr og 
Fp.gle >>Den Danske stai>> nimisessä .teoksessa, on hän huomiota 
~nSF\~tse.valla tavalla osannut yhdistää yksinkertaisen esitystavan 
ja, ·. ~nl<arasji tieteellisen sisällyksen. aito elävään tunteeseen luon
toa ja eläinmaailmaa kohtaan. 

";~,Y)eistä tunnustusta on myöskin Wingen Grönlands Fugle 
(1 .8~9). j~ . Pattedyr (1902) >>Conspectus Faunae Grönlandiae>>ssa, saa
nut~. ~e~;>sta en valitettavasti kuitenkaan tunne muuta kuin nimeltä, 
Si,täv.fistoin on minulla Wingen selostus Nisäkkäistä >>Danmarks 
f.q,una>~ssa.. Tässä kirjassa, jonka. hän itse on kuvilla varustanut, 
.on, .hän lotta,nut . käytäntöön aivan uuden suunnan jonkun maan 
el~jnk~tnnan kuyaa.misessa. Hän esittää, näet, sekä nyt elävät että 
T~n~~as~a jo. st:tkupuuttoon kuolleet ja esihistorialliset lajit, jotka 
hän kuvaa hänelle niin ominaisella, asiantuntevalla tavalla. 
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Vähän sen jälkeen kuin Winge oli saanut valmiiksi suuren teok
sensa >>E Museo Lundii>> aloitti h~n uuden, yhtä mielenkiintoisen 
teoksen>>, >>Pattedyr Slaegten, valmistamist;:1. Wingen tarkoituksena 
oli tässä teoksessa. antaa yhteenveto kaikista niistä tieteellisistä 
tuloksista, jotka hän oli saavuttanut elämänsä tutkimuksilla, 
samalla kuin se tulisi olemaan katsaus koko nisäkkäiden luokan 
keskinäisiin sukulaisuussuhteisiin. ·Tätä teosta nimitti Winge 
tieteelliseksi testamentikseen. Hän kustansi itse sen julkaisemisen 
ja oli minulla se suuri kunnia ja ilo, että tekijä muisti minuakin 
yhdellä kappaleella teostaan. 

Valitettavasti tu li ·kirja olemaan testamentti sananmukaisem
min kuin Winge itse oli ajatellut. Kun minä sain teoksen ensi osan, 
ihmetytti minua, ettei sitä seuranneessa Wingen nimikortissa ollut 
sanaakaan kirjoitusta. Kuitenkin luin kirjan suurella mieltymyk
sellä, kirjoitin siitä lyhyen selostuksen >>Pedagogisk Tidskriftiim>, 
jonka jälkeen lähetin kirjeen ja lämpöisen kiitokseni - vainajalle. 
Sillä kun kirjeeni saapui perille, ei Winge enää ollut elävien joukossa. 
Kirjahsa oli hän lähettänyt minulle niin läheltä kuolemaa, ettei hän 
enää jaksanut kirjoittaa. 

Winge kuoli marraskuun 9 päivänä 1923 ilman mitään edellä
käynyttä sairautta, luultavasti tuon tieteellisen testamenttinsa 
valmistamisen aiheuttamasta liiallisesta rasituksesta. Toinen osa, 
joka jo on julkaistu painosta, oli jo silloin painokunnossa ja kolman
nenkih osan, viimeisen, sanotaan olevan siksi täysin valmiina, että 
sekin voidaan julkaista Wingen suunnitelman mukaisena. ·Ettei 
siitä kuitenkaan koskaan voi tulla sellaista kuin jos hän itse olisi 
saanut sen viimeistellä, on selvää. jo toinen osa ilmaisee selvästi, 
että Winge itse on ollut poissa. . 

Testamentissaan määräsi Winge m. m. että suuri rahasumma, 
70,000 kr. on käytettävä erään alueen ostoon Kööpenhaminan 

. läheisyydessä, jossa sekä eläimistä että kasvista ehdottomasti rau
hoitettuina vapaasti saavat kehittyä. Täällä ei yhtään kukkaa. 
saa . taittaa, ei mitään eläintä tappaa. Yliopiston toimeksi jätti 
hän tämän viimeisen tahtonsa toteuttamisen. 

jos vielä mieskohtaisesti saan lisätä, että Wingen eheä persoo
nallisuus minun elämääni on jättänyt }1äviämättömän vaikutuksen 
ja hänen kuolemansa· niin suuren tyhjyyden, että tuleva aika, 
millaiseksi se minulle muodostuneekin, ei koskaan voi sitä täydelli-



40 Matkailijana ja botanistina Baijerin alpeilla. 

sesti täyttää, toivon jokaisen voivan ymmärtää, kuinka .suuri 
Winge oli ihmisenäkin. 

Sellainen oli lyhyin piirtein kuvattuna Wingen elämä. Hänellä 
oli jo yliopistoon tullessaan tiedemiehen edellytykset, tieteen uran
aukaisijana alallaan lähti hän täältä ajatuksineen yhä kiintyneenä 
siihen työhön, jonka hänen täytyi jättää keskeneräisenä jälkeensä. 

Meillä täällä Suomessa olkoon Herluf Winge esikuvana siitä, 
kuinka paljon yksinäinen, itsenäinen mies kykenee saamaan aikaan, 
kun hän kokonaan ja täydellisesti saa ja tahtoo omistaa elämänsä 
sille tieteelle, johon sekä luonto että taipumukset häntä kutsuvat. 

Matkailijana ja botanistina Baijerin alpeilla. 

Vilho A. Pesola. 
jatk. 

· Seuraavassa siirryn lähemmin tekemään selkoa ·siitä kasvis
tosta ja kasvillisuudesta, jonka näillä retkilläni tapasin. Minun 
oli onni myöhemmin saada Munchenin yliopiston kasvitieteellisen 
laitoksen assistentti tri W. Tr o II tarkastamaan pikamuistiinpanoni 
ja määrää.mään näytteeni. 1 Luonnollisesti luettelot eivät ikävä 
kyllä voi olla aivan täydellisiä. 

Laakson pohjalla virtaavan p u r on v a r r e II a oli erittäin 
rehevä p u u- ja p e n s a s kas v i l l i s u u s ja sen ohessa - osaksi 
aukkopaikoissa ~ heiniä ja ruohoja. Sieltä panin merkille m. m. 
Berberis-pensaan ja Evonymuksen, eräs Clematis-laji kiipeili puiden 
ja pensaiden runkoja myöten ja Asaru.min luonteenomaiset lehdet 
näkyivät ruohikosta. Kasviluettelo on seuraava: 

Puita ja pens.: Crataegus oxyacantha S. spp. 
Acer pseudopiatanus Evonymus europaea Sambucus nigra 
Alnus incana Fagus silvatica Sorbus aria 
Berberis vulgaris Fraxinus excelsior 
Belula alba Salix incana 

Ulmus campestrts 

Cornus -sangninea S. nigr icans Viburnum lantana 

Corylus avellana Sali:c triandra V. oputus 

1 Prof . .K. Linko 1 a on ystävällisesti lukenut läpi kasvi luettelot. Tämän 
kirjoituksen ollessa painossa on ilmestynyt .K. Linko 1 a n tutkimus Sveit
sin alppien metsistä. Waldtypenstudien in den Schweizer Alpen. Zi.irich 1924, 



Matkailijana ja botanistina Baijerin alpeilla. 41 

Heiniä: 
Poa nemoralis 
Ster. gramin. spp. 

Ruoho ja: 
Asaruin europaeum 

Campanula rapuncu-
loides · 

·ctrsium oleraceum 
Clematis vitalba 
Gafium verum · 
Geranium pratense 

METSÄT. 

Lactuca muralis 
Lamium album 
L. purpureum 
Ononis sp inosa 
Senecio vulgaris 
Trifolium pratense 

V u o r te n j u u r e 11 a läri1pimillä ja lihavilla paikoilla kas
voi u 1 j a i t a p yö k k e j ä. Niiden kera kasvoi myös toisia lehtiw 
puita, seassa havupuitakin, varsinkin jalokuusta. Sammalpeite 
lähes puuttui. Milloin puukasvillisuus ei ollut kovin tiheä, oli myös 
ruoho- ja heinäkasvillisuus melkoinen, joskaan ei peittävä. Viime
mainituista kiintyi huomio varsinkin Astrantiaw, Pl1yteumaw, Salvia
ja Sanguisorba-sukuihin. Tämän tapaiselta paikalta on seuraava 
luettelo, joka prof. Linkolan mukaan viittaa yhtäläisyyteen Cajanw 
derin Asperulawtyypin kera. 

Puita ja pens.: 

Abies pectinata 
Picea alba 
P. excelsa 
Acer campestris 
·A. platanoides 
Belula alba 
Fagus silvatica 
Fraxinus excelsior 
Lonicera sp. 
Populus tremula 
Prunus padus 
Quercus robur 
Q. sessiliflora 
Sorbus aria 
S. aucupar ia 
Ulmus campestris 

Heiniä: 

Festuca sp. 
Poa nemoralis 
Ster. gram. spp. 
Carex digitata 

Ruohoja: 

Aegopodium podagraria 
Aquilegia atropurpurea 
Asperula odorata 
Aster bellidiastrum 
Astrantia major 
Beton ica officinalis 
Brunella vulgaris 
Campanula persicaef. 
C. trachelium 

Centaurea jacea 
Clinopodium officinale 
Fragaria vesca 
Galium silvaticum 
Hypericum quadrangu-

lum 
Knautia silvatica 
Lactuca muralis 
Lotus corniculatus 
Plzyteuma spicatum 
Saivia glutinosa 
Sanguisorba officinalis 
Solidago virgaurea 
Succisa arvensis 
Tlzalictrum aquilegiifol.
Veronica urticaefolia 
V iola silvatica 

Tämäntapaisilta, mutta osittain hiukan tuoreemmilta paikoilta 
on lisää merkitty seuraavat ruohokasvilajit: 

Actaeu spicata 
Anemone hepatica 
Asplenum viride (kall. r.) 
Astragalus glycyphyllus 
Bellis perennis 

Clinopodium vulgare 
Epilobium acutifolium 
Epipactis latifolia 
Lysimaclzia nummularia 
Mercurialis perennis 

Oxafis acetosella 
Plantago major 
Stachys silvaticus 
Vacciniwn myrtillus 
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Siellä missä k u u s i saa p yö k i n ohessa valtaa v u o r te n 
j u u r ·e ll a, varsinkin niiden p o h j o i s p u o l e ll a, on myös 
kasviston kokoonpano melkoisesti toisenlainen, osaksi vielä lehdon 
·luonteinen. Täältä merkittiin m. m. valkopyökki Carpi'nlls betulus. 
Obergrainausta tehtiin seuraava muistiinpane vuoren jyrkästi 
viettäväitä ali-rinteeltä n. 750 m korkeudelta. Sammal · on lähes 
peittävä, Climacium dendroiäes ja Plagiothecium-lajit ovat runsaat, 
muita qn Hylocomium triquetrum, Hypnum splendens, H. spp., 
jungermannia spp. Lajiluettelo on seuraava (Norrlinin asteikko): 

Puita ja pens. 
Abies pectinata 1 
Picea excelsa 2- 4 
Acer pseudoplatanus 
Carpinus betulus 1 
Corylus avellana 1 
Daphne mezereum 
Fagus silvatica 2- 3 
Lonicera sp. 1 
Rosa sp. 1 
Sorbus aucuparia 

Vaccinium myrtillus 1- 2 
Ster. gram. 4 
LuZLzla piiosa 

Ruoho ja: 

Aconitum lycoctonum 
Actaea spicata 1 
Betonica officinalis 
Cirsium sp. 1 
Fragaria vesca 1 

Heracleum sphondylium 
Hieracium murorum 1 
Hypericum quadran-

gulum 1 
H. montanum 
Oxalis acetosella 3 
Petasites albus 1 
Platanthera bifolia 
Prenantlzus purpurea 
Solidago virgaurea 1 
Veronica urticaefolia 3 

Noustessamme vuorten rinteitä ylös voittaa havumetsä alaa 
ja samoin on havumetsä v::.tllitseva monin paikoin tasaisella maalla. 
}(uusi ( Picea excelsa) on valtapuu ja metsillä on suuresti saman
lainen leima kuin meikäläisillä tuoreilla kuusikankailla (lähinnä 
Oxalis-Majanthemum tai Öxalis-Myrtillus tyyppisillä). E;bseen ja 
Unter-Grainaun väliltä jokseenkin tasaiselta maalta tein n. 950 m 
korkeudella muistiinpanen tällaisesta havumetsästä. 

Sammalpeite on yhtenäinen käsittäen pääasiassa Hypnum 
splendensiä, lisäkS'i H. crista castrensis, Thuidium abietinum, Cli
macium dendroides, Polytrichum spp., Mnium spp., jungermannia 
spp. - Muuten kasviluettelo on seuraava: 

Puut. ja pens.: 
Picea excelsa 2- 3 
Acer pseudoplatanus 1 
Daplme mezereum 1 
Lonicera xylosteum 1 
Rosa spp. 1 

Varvut: 
Erica carnea 5 (laik.) 

Vaccinium vitis idaea 
V. myrtillus 3- 5 
Calamagrostis sp. 
Ster. gram. 3- 5 

Ruohot: 

Asarum europaeu"': (5) 
laik. 

Aster bellidiastrum 2 
Athyrium filix femina 
Cirsium heterophyllum · 

1- 3 
Fragarla vesca 3- 4 
Gnaplwlium dioecum 

(laik.) 
Hieracium murorum 2 
Knautia silvatica 1 
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Lycopodium annotinum 
3- 5 

Melampyrum silvaticum 
2 

Mulgedium alpinum 2 
Oxalis acetosella 4 
Pelasiles albus 2 
Polysticlzum spinulosum 1 

Pteris aquilina 3 
Rubus saxatilis 2- 4 
Solidago virgaurea 3 
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Laajemmalti otettuna lisääntyi tämäntaisen metsätyypin laji
luku seuraavilla: puita: Abies pectinata, Belula alba, Larix europaea, 
Sorbus aucuparia ja Ulmus campestris, pensaita: Amelanchier rotun
difolia, Berberis vulgaris, Evonymus europaea, Rosa sp., heiniä ja 
ruohoja: Carex ornithopoda, Luzula pilosa, Veronica urticaefolia, 
Viola silvatica. 

Paikoitellen kasvoi myös mänty ( Pinus silvestris) ja lämpi. 
millä rinteillä Crataegus lajit Cr. oxyacantha ja Cr. monogyna. 
Erica carnea on näissä metsissä luonteenomainen. · 

Ylinnä puurajalla vallitsi, kuten jo mainittiin, tiheä vuori
mänty- ( Pinus montana-) kasvillisuus. 

NIITYT. 

Obergrainaussa Eibseen ja Garmischin välillä tein :muistiin
panon n. 800 m kofkeudella laaksossa sijaitsevasta nurminiitystä. 
Lampaiden syö~ä kun niitty oli ja vuodenajan myöhäisyyden 
vuoksi ei lajiluettelo luonnollisesti voi olla täydellinen. 

Heiniä: 

Agrostis vulgaris 
Alopecurus pratensis 
Briza media 
Festuca rubra 
Triodia decumbens 
Ster. gram. 
Carex spp. 

Ruoho ja: 

Acllillea millefolium 
Alcllemilla vulgar is 

Bellis perennis 
Betonica ofticinalis 
Campanula rotundifolia 
Carlina acaulis 
Cerastium triviale 
Colchicum autumnale 
Coroni/la vaginalis 
Equisetum arvense 
Gentiana campestris 
Gnaplzalium dioecum 
Helianthemum vulgare 
Hieracium pilosella 
Knautia arvensis 

Leontodon lzispidus 
Linum catlzarticum 
Pimpinella saxifraga 
Plantago lanceolata 
Pl. media 
Potentilla tormentilla 
Ranunculus acer 
Rumex scutatus 
Scabiosa sp. 
Taraxacum officinale 
Thymus serpyllum 
Trifolium pratense 
Tr. spp. 

Eckenbergin (1750 m kork.) lounaiseen viettävillä rinteillä 
olevilta niityiltä tein n. 900- 1300 m korkeuksille sattuvalta tai
paleelta, osittain aukealta osittain hiukan varjosta, yleensä tuo
reilta - kasteilta paikoilta seuraavan Jajiluettelon: 
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Heiniä: . 

Aera caespitosa 
Briza media 
Triodia decumbens 
~ter. gram. spp. 

Ruoho ja: 

Aconitum napellus 
Alchemilla alpina 
A. vulgaris 
Betonica ojjicinalis 
Brunella grandifl. 
Fragaria vesca 

Pieniä tieto ja. 

Campanula rotundif. 
Carduus defloratus 
Carlina acaulis 
Centaurea jacea 
Cirsium lanceolatum 
Colclzicum autumnale 
Coronilla vaginalis 
Euphrasia Rost kow iana 
Gentiana ciliata 
G. germanica 
Helianthemum vulgare 
1 nula salicina 
Knautia arvensis 
Leontodon hispidus 
Linum · catharticum 

Ononis spinosa 
Origanum vulgare 
Pelasiies albus 
Petasites niveus 
P. officinalis 
Pimpinella saxijraga 
Plantago media 
Polygala amarella 
Potentilla tormentilla 
Pteris aquilina 
Ranunculus acer 
Serratula linetoria 
Spiraea filipendula 
Trollius europaeus 
Trijolium pratense 

Erikoisesti pani >>kalkkikasvi>>-tutkimuksessa kouliintunut si lmä 
merkille Brizan, Heliantlzemumin, Linumin, Origanumin ja Po/y
galan; oltiin)1an dolomiittiperustalla. 

Vielä mainittakoot kasvilajit, jotka merkittiin Ebseen a 1 p p i
j ä r v e n k i v i k k o s o m e r i k k o r a n n a 11 a (n. 970 m kor
keudell3): Carex flava, Cirsium palustre, Eupatorium cannabinum,. 
Euphrasia sp., Galium sp., Linum catharticum, Mulgedium sp., 
Pelasiies . officinalis, Potentilla . tormentilla, Tojieldia calyculata, 
Viola sp. 

Pieniä tietoja. 

Suuri maakotka ammuttu Tyrväässä. Viime sunnuntaina 
ammuttiin Tyrväässä maakotka, jonka siipien leveys oli 240 cm .. 
Tämän harvinaisen otuksen tappoi torpparin poika F. Saha Tyr
vään Myllymaasta. Sahan ollessa koiransa kanssa metsästämässä, 
huomasi hän kotkan liitelevän pitkän aikaa kohdallaan, mutta 
paljon ylempänä haulikon kanto matkaa. Äkkiä kuin salama syök
syi kotka koiran niskaan ja lähti saaliineen hiljalleen nousemaan 
kohti avaruutta. Mutta ote ei ollut kyllin luja, sillä koiran epätoi-· 
voinen vastaantaisteleminen pakotti linnun laskeutumaan maahan. 
Vielä pari kertaa koetti lintu nousta, mutta yhtä huonoi.Ja tuloksella. 
Saha oli nyt aivan lähellä ja olisi hyvin saattanut ampua, mutta 
hän ei tahtonut ampua koiraansa ja yksin lintuun osaaminen hauli
kolla olisi ollut epävarma. Mutta tarkka metsästäjä piti pyssyn 
kumminkin joka hetki tähdättynä, valmiina laukaisemaan, ja kun 
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lintu sitten kolmannen yrityksen jälkeen pudotti koiran kynsis
tään, laukasi Saha ja lintu putosi, mutta vain lievästi haavoittu
neena. Sahan mentyä lähelle hyökkäsi lintu julmana hänen päälleen. 
Tällöin Saha tarttui sitä kurkkuun ja painoi allensa, jolloin eräs 
toinen lähellä samoellut metsästäjä saapui parahiks_i paikalle, tar
joten Sahalie puukon, jolla tämä. sitten lopullisesti tappoi linnun. 

Kotka lähetettiin sitten Tyrvään yhteiskoulun puolesta Hel
·sinkiin täytettäväksi. - Metsästäjä pääsi kahakasta vähäisi llä 
naarmuilla, mutta hänen koiransa on vielä tähän asti saan ut kärsiä 
linnun kynsien pistoista. Iltalehti I4. II. I924. 

. Maakotkan (Aquila chrysaetos) ampui 11. 1. 1924. Kemijärven 
Kurtta-Saarijärvellä Ytterstfors-Munksund A. b:n hevosmies Räsä
nen. Petolinnun ampui R. lennosta haulikolla. Linnun siip:en väli 
kärjestä kärkeen oli 2 m. 25 cm. Paitsi Kemijärven kunnan. tap
porahåa saa pyytäjä myöskin Kemijärven länsipaliskunnalta 100 
mk. palkinnon, sillä maakotka hätyyttelee myös poroja. 

Outo variksen värimuunnos. T. k. 17 p:nä klo 1 päivällä jou
duin Hyvinkäällä muutaman tuttavani kanssa näkemään mieles
tämme melko harvinaisen variksen, joka oli siitä omituinen, että 
sen kummankin siiven käsisulat olivat sekä päältä että alta ja lähes 
kärkiin saakka aivan lumivalkoiset. .Lintu seurasi suurehkoa varis
parvea, leijaili rohkeasti pihamäntyjen latvojen korkeudella, las
keutui pa muutaman kerran puuhunkin aivan päittemm v yläpuo
lella, · raakkui ja käyttäytyi muutenkin kuin tavalliset varik;) t, 
emmekä havainneet minkäänlaista eripuraisuutta variksien kesken 
siitä, että heillä oli silmiinpistävän erikoinen seuralaineti. MJuten 
olivat variksen mustat paikat kiiltävämmän ja puhtaamman näköl
set kuin tavallisilla variksilla, jotapaitsi se kooltaan oli jonkunver 
ran pienempi täyskasvuista varista. 

Muutamia vuosia sitten ammuttiin Hausjärvellä täysvalkoinen 
varis. · Hugo Ström. 

Västäräkin ja varpusen värimuunnoksia. Noin 3 vuotta s_it
ten tapasm Oulussa valtion halkotarhass1 västäräkin, jonka höyhen
peite oli melkein kauttaaltaan vatkoinen. Sen väriero muista 
västäräkeistä oli niin huomattava, että se oli tullut pikkupoikain 
erikoisen huomion esineeksi. Kuulin heidän usein maimtsevan 
>> halakotai-han valakosta västiä>>. Ikävä vain ettei meillä m.kään 
harvinaisuus saa olla rauhassa. Tässä kävi niinkuin tavallisesti 
käy, västäräkki katosi p:an näyttämöltä, jonkun p;kkupojan >>rit
sas ta>> lähteneen täysosuman kautta. 

Samantapaisen värimuunnoksen, vaikkei niin täydellistä, huo
masin marraskuussa eräällä v rpusella. Tapasin sen Helsing.ssä 
Säätytalon takana olevassa puistossa 3 a 4 kertaa. Sillä näyttt ole
van tuossa puistossa eräässä pensaassa muiden varpusten kanssa 
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yöpuunsa. En ole ennen nähnyt varpusissa minkäänlaisia muun-. 
noksia. Kysymyksessä olevalla varpusella oli koko eturuumis 
muuttunut vaalean harmaaksi. Poskipeilit olivat hopean valkoi
set. Yläperä kokonaan ja siivissä osittain valkoista. Päälaella o1i 
myös valkoisi~ höyheniä. Yrjö Suo:zperä. 

Pitkähäntäinen metsämyyrä. ( Hypodaeus glareolus) i1 mestyi 
viime talvena, käytävistä päättäen, koko runsaasti Kerttusalo 
nimisen huvilani alueelle Padasjoella. jyrsivät m. m. erääseen pie
nempään rakennukseen itämään otettuja per u n o i ta. Pyy
dystin 2 kpl. Joukolla. En ole ennen tavannut Padasjoella. Touko
kuussa tavattiin Hämeenlinnan kaupungin puistossa 1 kpl. kuol-
leena. A. Th. Böök. 

Jäniksen väristä. Jokunen vuosi sitten ammuttiin Tampe
reen lähettyvillä joulukuun alkupuoliskolla talvipukuinen valkoi~ 
nen jänis. Jänis oli omituista kyllä tiine kantaen kohdussaan 5 
täysin keh:ttynyttä poikasta. Poikaset, jotka lähetettiin allekir
joittåneelle, olivat tavallist~n kesäpoikasten värisiä. 

A. Th. Böök. 

Anatomisia preparaatteja - 10 makroskoopista ja 100 mi kro
skoopista - on Helsingin Yliopiston anatomian professori tr. 
Yrjö .Kajava vartavasten valmistanut ja minun kauttani lahjoit
tanut Hämeenlinnan lyseolle - entiselle koululleen - luonnontie
teellisten kokoelmain kartuttamiseksi. Seurattava esimerkki! 

A. Th. Böök. 

Pääkalloperhonen. Hämeenlinnan lyseossa on Pääkalloperhon 
( Acherontia atropos) Suomessa sangen harvinainen t o u k k a. 
Toukka, jonka pituus on 110 mm, on harvinaista tummanruskeata 
lajia, epäselvillä vinoviiruilla. Sen löysivät aikoinaan peruna
maasta taiteilijaveljekset Carlstedt Ollilan talon maalta Sääks-
mäellä. A. Th. Böök. 

Punasen ahvenen ( Perca fluviatilis) sai elokuun 31 päivänä 
1924 nuorukainen Sven Savander onkiessaan Suomenveden perukassa 
n. s. Ponttoonisillan Linnansaaren puoleisen pään vieressä olevan 
laiturin luona. Ahven oli 17 cm pitkä, painoi 47 gr ja oli kauttaal
taan tummahkon oranssinpunainen, vatsapuoli hieman vaaleampi, 
peräevän seudussa vivahdus viheriään ja silmät mustat. Löytö 
säilytetään Viipurin Suomalaisen lyseon kokoelmissa. Samalla ker
ralla saivat mainittu Savander ja hänen kalastustoverinsa Alvar 
Loven kahdeksan muutakin ahventa, joilla millä missäkin kohti 
oli enemmän tai vähemmän punaista väriä. Martti V. Kurki. 
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Koira ottanut kyytiä metson selässä. Erään Punkaharjun 
1\ulennoisten isännän ollessa viime sunnuntaina puolivuotiaan, 
noin 3 kiloa painavan lintukoiransa kera Moijilla päin metsällä, 
tapasi koira kankaalla ukkometson. Metso ei liene säikähtänyt 
moista koiran pahaista, koska tämä oli päässyt hyökkäämään siihen 
kiinni. Metso oli lähtenyt lentämään, mutta koira ei ollut hellittä
nyt, vaan oli pysytellyt metson se1ässä. Metso oli l.entänyt noin 
100 m. muutaman metrin korkeudella ja saamatta eroa vainolaises
taan oli sitten laskeutunut maahan ja alkanut kamppailun koiran 
kera. · Se oli tiukka ottelu, jossa metson höyhenet vain pölläsivät. 
Lopulta sai koira metsoa kurkkutorvesta kiinni . . . Silloin päättyi 
metson vastarinta ja , koiran omistaja korjasi saaliin. Lahti. 

Muutamia kasvitietoja Karviasta. Köyhän kasvistonsa vuoksi 
on syrjäinen Karvia jäänyt vaille kasvitieteilijäin huomiota. Tus
kinpa lienee koko pitäjästä ainoatakaan p~inettua kasvitietoa ole
massa taikka näytteitä yleisissä kasvikokoelmissa. Senpä vuoksi 
lienevät tervetulleita erinäiset tiedot havainnoista, joita .etupäässä 
vii'me kesän retkillä olen Karviassa tehnyt. Paljon huomattavaa 
ei ole löytynyt ja siitäkin vähästä enin osa rajoitetuilla alueilla 
e t u p ä ä s s ä j o k i v a r s i 1 1 a. Kaikista allamainituista lajeista 
olen antanut näytteet Turun Suomalaisen .Yliopiston kasvikokoel-
miin.. · 

Lycopodium inundatum. Rastiaisjärven länsirannan keski
kohdalla n. 100 m2:n alalla järven laskun kautta syntyneellä vesi
jättömaalla hietapohjalla, joka keväisin on veden alla. 

Typha latijolia? Sarvelan kylässä Soutajan talon lähellä 
savikuopassa. . 

Milium effusum. Sarvelan kylässä Nummijoen länsirannalla 
Hautaniemen pohjoispuolella ojan suussa. juncus supinus Sarvelan 
kylässä Itäsen Kangasvainion luona olevass& savikuopassa. Samassa 
paika?sa kasvoivat muodot mf. uliginosa ja mf. fluitans. Gagea 
minima Sarvelan kylässä Karvianjoeh itäpuolisessa rinteessä Sar
viluoman talon kohdalla harmaita leppiä ja p:hlajia kasvavassa 
kosken äyräässä muutamien m2:ien alalla runs. Tästä n. puoli km 
pohjoiseen saman joen rannalla Rintalan huoneitten nurkalla. 
Välillä muutamin paikoin niukasti rannalla ja Riihimaan ja Haapa
kosken peltojen pientareissa. Karvian kylässä Karvianjärven itä
rannalla Alakarvian kohdalla peltojen järvenpuoleisessa pääte-
kohdassa. . 

Coeloglossum viride. Karvianjoen itärannalla Sarvelan ja Harjun 
talojen kohdalla ja edelleen etelään päin pitkin Karvian joen vartta. 
useissa paikoin. Myös Suomijoen pohjoisrannalla. Tavallisesti 
nuoressa lehtimetsässä ja avoimella rantapenkereellä. 

Alnus glutinosa. Rastiaisj ärven molemmilla rannoi11a, runsaam
min länsirannan keskikohdilla. Kärkimaassa Limpukkamäen itä
rinteessä suon reunalla. 
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Stellaria nemorum. Kanttin kylässä Karvianj oen itärannalla 
Kanttista n. puoli km etelään päin lehtimetsässä lähteisellä maa-
perällä. . 

Nymplzaea tetragona. Kanttin kylässä Karvianj oessa Pappilan 
eteläpuolella. . 

Anemone nemorosa. Kanttin kylässä Karvianjoen molemmilla 
rannoilla Suomijoen talon pohjoispuolelta Suomijoen. suuhun saakka 
runsaasti, siitä etelään päin harvemmassa vähän matkaa. Suomi
joen pohjoisella rantaäyräällä Suomijoen sillasta noin puolen km 
pituisella osalla itään päin. Kasvaa sekä metsäisillä että avoimilla 
rantapenkereillä. 

Cardamine amara. Samasc:;a paikassa kuin Stellaria nemorum. 
Ribes alpinwn. Muutamia pensaita Kanttin kylän metsässä 

Karvianjoen itäpuolella Pohjankankaan reunalla Kanttin etelä
puolella. Ennen kasvanut Nummijoen läns=rannalla Hautaniemen 
eteläpuolella Sarvelan kylässä. - Ribes rubrum. Muutamia pen
saita metsässä Karvianj oen varrella itäpuolella Pohjankankaan 
sivussa Kanttin kahden puolen. 

Potentilla anserina. Karvianj oen rannoilla Myllykosken ja 
Kanttin välillä. Maantien pientareilla Pohjankankaan kohdalla 
paikotellen. 

Latlzyrus vernus. Kanttin kylässä Karvianjoen rannoilla Mylly
kosken ja Kanttin välillä jyrkillä metsärinteillä. Suomijoen pohjois
rannalla Suomifoen sillasta Kiv:harjun kohtaan saakka samanlai
silla paikoilla kuin eräät edelliset. - Vicia silvatica. jyrkällä lehti
metsärinteellä Karvianjoen rannoilla Myllykosken ja Kanttin välillä, 
runsaammin länsirannalla. 

Cornus suecica. Sarvelan kylässä Sarvelan ja Riih:maan Kan
gasmäen itärinteessä paikoin 15\--20 yksilöä 1 m2:n alalla. Sarvelan 
ja Sarviluoman Soutajan niityn tien ja Lehtolan välisessä metsässä 
korpimetsäpaikalla. So ttajan talon itäpuolella olevassa metsässä. 
Kärpäsen niityn tien varrella Hautaveräjän luona. Kirkon kylässä 
Karvianjoen laskun luona Kirkkojärveen. 

Gentiana campestris. Sarvelan kylässä Sarviluoman ranta
äyräässä Sarviluöman talon kohdalla. Kanttin kylässä Karvian· 
joen länsirannalla Karhusaaren kohdalla. Kärkelän kylässä i\.är
kelän peltojen pientareilla Kärkiluoman varrella. 

Pedicularis sceptrum. Karvian kylässä Karvianj ärven itäran
nan pohjoisosassa alavalla rantaniityllä. Kärkelän kylässä Kärke
län peltojen p:entareilla Kärkiluoman varrella. Rastiaisjärven 
kaakkoisrannalla lähellä järvimäkeä runsaasti. Ämmäiän kylän 
länsipuolella Heponevalla. 

Tussilago farfarus. Kanttin kylässä Myllykosken länsirannalla 
pengerjyrkänteen alla parinkymmenen metrin pituisella alalla. -
Aclzillea ptarmica. Sarvelan kylässä Hakkoolan peltojen p:enta
reilla, Numm.joen rannoilla NiskaJan niittyjen kohdalla. Ämmäiän 
kylässä Lautamäen lähellä kydön pellon pientareella. Kosken 
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kylässä Hirvimäen itälaiteelia heinäisellä rinteellä. Kanttin kylässä 
Myllykosken länsirannalla jok.äyrään Iep:kon vieressä. 

A. Sarvela. 

Aivan valkokukkaisen, Galeopsis speciosa'n tapas:n viime kesänä 
Kuusjärven p.täjän Outokummun kylässä. Main=tussa kylässä 
kasvaa myöskin Ophioglossum vulgatum'ia. . Veli Räsänen. 

Ahomansikka, ( Fragaria vesca), ratapenkereeltä otettu, tuo
tiin kaun is tt kukkivana ja hedel m· ä kantavana Vti purin Suoma
laiseen lyseoon lokak'u.un 21 päivänä 1924. Myöhä:nen v:eras! 

Martti V. Kurki. 

Erään raidanverson kasvunopeus. Esimerkkinä si itä, kuinka 
nopeasti eri pajulajien versot, vardnkin kantoversot, voivat kasvaa, 
mainittakoon, että syyskuun alussa v. 1922 näytti maanvilj. Eemil 
Männikkö allekirjoittaneelle S a k k u 1 a n Kiviniemessä erään suon 
laidalta ottamansa 189 cm:n pituisen raidan (Salix caprea) kanto
verson. Tämän pituiseksi oli se kasvanut vain yhden vajaan kasvu
kauden kuluessa, sillä kanto, mistä se muiden samanlaisten keralla 
oli versonut, oli ollut ainoa jäänriös juuri edellisenä vuonna lähes 
maan tasalle poikkihakatusta raikasta. Mainittakoon tässä vielä, 
että verson tyviosan läp;mitta oli 1,6 cm. 

joskaan e·vät kaikki pajut ja muutkaan lehtipuut ja -pensaat 
verso läheskään aina yhtä nopeast i samanpituisiksi, saatamme 
kuitenkin edellämainitun perusteella helposti ymmärtää, miten 
maisemat lyhyessä ajassa voivat muuttua vallan toisennäkö:siksi, 
varsinkin monet näköjään avoimet, niittymäiset kohdat ennen pit
kää tiheiksi pensaikoiksi. Sehän on ilm:ö, minkä jokainen on saat-· 
tanut todeta, ellei muualla, niin ainakin viljelysmaiden ojavarsilla. 

Ilmari H iden. 

Pähkinäpensaan kaltainen koivu. Kesällä 1922 näyttivät vel
jekset .ALg. ja Alb. KaJonen allekirjoittaneelle S a k k ula n 
pitäj ässä Lapinlahden kylän luona omituisen, heidän huomiotaan 
herättäneen h i e s k o i v u n. Tämä, mikä kasvaa sekametsässä · 
kylän eteläpuolella, muistuttaa nim. ulkonäöltään ihmeteltävästi 

. pähkinäpensasta; sitäpaitsi herättää siinä huomiota se, että kuori 
on kauttaaltaan tummaa. Kuitenkaan ei mikään seikka viittaa 
siihen, että tässä olisi kyseessä hieskoivun ja vaivaiskoivun seka
sikiö, jota tosin tämä hieskoivun muoto kasvutavaltaan jonkun 
verran muistuttaa. Yhteisestä tyvestä (mitään kantoa ei ole ha
vaittavissa) lähtee laskujeni mukaan 13 läpimitaltaan yleensä 6-7 
cm:n vahvuista runkoa sekä sitäpaitsi nuoria vesoja. Rungot 
ovat v·saisia, mahdollisimman vääriä; useat niistä kääntyvät p1an 
enemmän tai vähemmän vaakasuoraan asentoon. Runkoj en haa
roja on lukuisasti; nämä mutkittelevat eri suuntiin, 'mutta eivät 
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nouse juuri paljoakaan ylöspäin (koko koivun korkeus on nim. 
vain n. 3 m); sensijaan pujottautuvat haarat toistensa Iomitse 
ulettuen sivuillepäin jopa 2,s-3,s m. jo n. 1 m:n korkeudella 
maasta ovat runkojen haarat ja näiden oksat sekaantuneet toisiinsa 
ikäänkuin verkostoksi; niiden lukumäärä tulee yhä suuremmaksi; 
niinpä laskin tällä korkeudella yksin sellaisia, joiden läpimitta on 
3-6 cm, olevan n. 24; ulompana ovat useimmat niistä taipuneet
vaakasuoraan asentoon. Ylempänä on yhä lukuisammin ohuempia 
oksia, joista useimmat ovat sivuillepäin ojentuneet, jotkut alas
kinpäin, mutta vain harvat ovat ylöspäin suuntautuneet. Kuten 
edellisestä lienee selvinnyt, eroaa tämä hi~skoivu vallan huomat
tavasti normaalisesta, joten ei ole ihmeteltävää, että se on voinut 
herättää paikkakunnan asukkaidenkin huomiota; nämä eivät ole 
kuitenkaan tavanneet ympäristössä toista edes samanlaista koivua. 

Mainittakoon tässä lopuksi vielä, että kesällä 1923 näin 2 
ainakin jossain määrin edellisen kaltaista pensasmaista puuta 
(myöskin hieskoivuja), mitkä kasvoivat toistensa läheisyydessä 
Pihkalanjärven luona Heinjoen pitäjässä (lk). 

Ilmari Hiden. 

KIRJALLISUUTTA 

0. Kyyhkynen: 0 h j ei ta kasvien k erä i 1 i j ö i II e. 166 s. W.S. 
O.Y. Porvoossa 1924. Hinta 12 mk. 

Nähdessään tuon tuostakin, miten alkeellista kasvien keräily useinkin 
on maassamme, herää kysymys, mistä tämä oikein johtuu, sillä onhan meillä 
jo v. 1911 ilmestynyt sellainen kaikki tärkeimmät kasvienkeräilyohjeet sisäl
tävä kirjanen kuin Selma & K. H. Hällströmin K o u 1 u he r b a r i o. Ainoa 
vastaus kysymykseen lienee se, etteivät oppilaat eivätkä aina edes opettajatkaan 
tunne tätä kirjasta tahi siinä esitettyjä ohjeita. joskin tämä kirjanen on mitä 
suositeltavin varsinkin alemmilla asteilla kouluissa, tarvitsevat kehittyneemmät, 
kasvienkeräilystä innostuneet . koululaiset ja vanhemmatkin henkilöt, kasvi
tiedettä lueskelevat ylioppilaat sekä kaikki oppikoulujen. opett'ajat laajempaa 
opasta, mikä käsittelisi joka puolelta ja enemmän yksityiskohtaisesti kaikki 
kasvienkeräilyyn kuulu.vat seikat. 

Tämän· tarpeen tyydyttää otsakkeessa mainittu teos nähdäkseni tavalla, 
mikä täyttää korkeimmatkin vaatimukset - jopa siinä määrin, että voidaan 
huoletta sanoa, ettei edes ulkomaisessa kirjallisuudessakaan ole tiettävästi · 
löydettävissä ainoatakaan tähän verrattavaa ohjekirjaa. Esimerkkinä kirjan 
sisällöstä mainittakoon luvut Harvinaisten kasvien etsimisestä ja löytämisestä, 
Kasvtlpaikkain laatu (kalkkisetldut j. n. e.), Oikea keräilyaika, Retkeilyt, 
l(asvien keräily, kuivaaminen ja säilyttäminen, l(asvienkeräi lijäin kirjalliset 
merkinnät y. m. Mutta vasta kirjaa lukiessaan voi jokainen täydelleen päästä 
selvyyteen siitä, kuinka paljon hyviä ohjeita kirjan itse asiassa pieneen sivu
määrään tosiaan!<in sisältyy. Että nämä ohjeet ovat käytännöllisiä ja todellakin 
menestykselliseen kasvien keräilyyn vieviä, siitä on varmana takeena se moni-
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vuotinen kokemus, minkä tekijä on saavuttanut retkeillessään keräi lytarkoi
tuksessa viimeisten parinkymmenen vuoden aikana - voidaanpa huoletta 
sanoa - enemmän kuin yksikään toinen kasvitieseen harrastelija maassamme. 
J<irja on luonnollises ti laadittu yksinomaan Suomen oloja silmälläpitäen, mikä 
ilmenee yksistään niistä. suuritöisistä lajiluetteloistakin, joita kirjassa on useam
piakin, ja joissa tekijä mainitsee mahdollisimman tarkkaan määrätynlaisilla 
kasvupaikoilla tavattavat kasvit, kuten esim. ehdottomat kalkkikasvit, muut 
kalkkia enemmän tai vähemmän suosivat kasvit, lehtokasvit, lehtoniittykasvit 
j. n. e. juuri kirjan alkuosa, missä tekijä käsittelee harvinaisten kasvien y. m. 
kasviryhmien löytämistä niiden kasvupaikkavaatimusten perusteella, ja mikä 
kieltämättä on vallan omaperäinen tutkielma, on yleensäkin ja tässä yhteydessä 

-erittäin jotain kerrassaan uutta, mikä jo yskistään tekee tämän kirjan muita 
· vastaavanlaisia monin verroin arvokkaammaksi. 

Erikoisesti · on mainittava kirjan kieli- ja tyyliasu, mistä tykkänään puut
tuu kaikki tieteellisen teoksen >>kuivuus·>; niinpä onkin esitys sujuvaa, alusta 
loppuun lukijaa kiinnostavaa ja siten toivottavasti myös lukijassa syvempää 
harrastusta herättävää. 

Edellä on puhuttu kirjan ansioista. Sensijaan ei sen puutteista voida puhua 
juuri lainkaan, sillä siksi monipuolisesti ja tyhjentävästi on teki jä aihettaan 
käsitellyt. Alkuosassa tosin herättää huomiota se jaoitus, mitä tekijä noudattaa 
luvussa J<asvupaikkain laatu (s. 21 ja seur.); siinähän puhutaan nim. ensin 
kalkkiseuduista, sitten korkeista vaaroista ja tämän jälkeen erikseen letoista; 
seuraavissa kappaleissa käsitellään lehtokasveja (otsake L e h d o t ja vastaava 
kasvupaikan määrittely puuttuvat!), savikkoseutuja (? = vastakohtana edel
li sille), vesiä ja merenrantalajeja (ei siis suinkaan rinnaste ttavia käsitteitä!). 
Lukijan on tällöin vaikea päästä se lvyyteen lopullisesta jaoituksesta samoin
kuin siitä, mitä tekijä tarkoittaa sav i k k oseuduilla, sillä luettelossa s. 37- 38, 
mainitaan paria poikkeusta lukuunottamatta, vain ravintorikkaiden vesien 
rannoille ominaisia ranta- ja vesikasveja (kuitenkin mainitaan s. 29 erikseen 
vedet!). Lukuun Oikea keräilyaika (s. 51 ja s.eur.) näkyvät taas sisältyvän 
kappaleet Uudet lajit, Sekamuodot ja I(riitilliset lajit, joiden paikka olisi 
atkeastaan toisessa yhteydessä. Että tekijän laat imissa lajiluetteloissa voi
daan joskus löytää ~oku virhe tahi puute, ei ole suinkaan ihmeteltävää, kun 
tiedetään kuinka monesta teoksesta tekijän on täytynyt tällåiset tiedot poimia 
(tärkeimmistäkin teoksista on kuitenkin Mela-Kajanderin Suomen J<asvio 
jo kohta 20-vuotias ja Hjeltin Conspectus Florae Fennicaen ensimmäiset osat 
jo yli 30 vuotta vanhoja). · · 

l(aiken edelläsanomani perusteella suosittelen mitä lämpimimmin opett. 
l(yyhkysen kirjaa kokon a i s u u d essaa n kaikille, jotka itsestään edes 
vähänkin harrastavat kasvienkeräilyä, samoinkuin SI..\OSittelen sen o s i t tai s ta 
lukemista kaikille kasveja keräämään määrätyille koululaisille, jotta heidän 
kesätehtävänsä suoritus edistyisi. j ohdunpa tästä vielä tekemään sen ehdotuk
senkin, että, koska kerran kasvienkeru.u on oppikouluissa pakollista, eikö myös 
sellaisen tärkeän keruuvälineenkuin ohjekirjan h a n k k i m i n e n olisi teh
tävä v ä 1 t t ä ·m ä t t ö myy d e k s i (»conditio sine qua non •>)? Opettajatkin . 
pääsisivät itse vähemmällä, kunhan vain opettaisivat oppilaitaan edes käy t-
t ä m ä ä n tällaista ohjekirjaa. Ilmari Hidt!n 
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Kokouksia. 

Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon vuosikokous 
pidettiin yliopiston maantieteellisellä laitoksella 14. I 1. 1925. Kokouksen aloi tti 
seuran r;uheenjohtaja, prof. j. 1. Li r o Juoma lla katsauksen seuran tähänasti
se n toimintaan ja viitaten tulevaisuuden suuntaviivoja. Tämän jälkeen luki 
sihteeri seur n vuosikertomuksen sekä rahastonhoitaja, kirjastonhoitaja y. m. 
virkailijat vuosiselostuksensa. Tilintarkastajien ehdotuksesta myönnettiin 
johtokunnalle ja rahastonhoitaja lle vastuuvapaus. 

Toht. K. E. K i v i r i k k o piti kuvin va laistun esitelmän 1 i n t u maa i 1-
m a n muut o k s i s ta F e non -S k a n d i a s s a viimeisten vuosikymme~ 

nien kuluessa. Si ihen oli antanut aihetta •>Suomen Luurankoiset», josta uusi 
painos ennen pitkää tulee ilmestymään. Edelleen oli prof. Jägerskiöld aikakaus
kirj assa •>Sveri ges natur•> julkaissut kirjoitelman niistä muutoksista, joita Skandi
navian lintumaailmassa on huomattu vastaavana aikana. j a aineisto, johon 
hänen tutkimuksensa noj autuu, on vielä paljon rikkaampi kuin mitä meillä on 
käytettävissä.. j oka tapauksessa voidaan todeta, että koko Fenno-Skandiassa 
puolen vuosisadan kuluessa on ollut havaittavissa samanlaisia muutoksia, ennen 
kaikkea lintulajien siirtymisiä yhä pitemmälle pohjoiseen ja uusien tulokkaitten 
maahan muuttoa. Monet laji t, jotka vielä 40 vuotta sitten eli niihin aikoi hin , 
jolloin •>Suomen Luurankoistem ensimmäinen painos ilmestyi, olivat perin 
harvinaisia ja kotiutuneet ain oastaan maamme eteläisissä ranni kkoseuduissa, 
ovat suu.resti lisääntyneet, tulleet yhä yleisemmiksi ja levinneet useita asteita 
pohjoisemmaksi. Mutta entisten lajien lisäksi on tullut uusia, jotka jo ovat ehti
nee t saada pysyväisen jalansijan jossakin sopivassa paikassa. j a tuskin tarvin
nee epäilläkään, etteikö niistäkin ajanpitkään tulisi yleisiä tai useammin tavatta
via asuld<aita . - Näistä mainittakoon eräitä esimerkkejä: Mustarastas, joka 
Keski-Europassa on yhtä . yleinen kuin räkättirastas meillä, on viime aikoina 
yhä useammin täällä näyttäytynyt ain a Vaasassa, Ka lajoella ja Oulussa saakka ~ 

mutta ei ainoastaan näyttäytynyt, vaan useampaan kertaan pesinytkin Lounais
Suomessa. Satakieli, kuhankeittäjä ja punavarpun en ovat Viipurin läänistä, 
johon ne erisin ilmestyivät, levinneent yhä pitemmälle pohjoiseen, luoteeseen ja 
länteen. Samoin vihreäkerttu, jonka omituista laulua en~en sai ihmetellä jos
kus tää ll ä etelässä; pesii nyt jo yleisesti Hämeen koivikoissa , jopa kauempana 
aina Kokkolassa saakka. K.ottarain en on viimeisinä aikoina hämmästyttävässä 
määrässä lisääntynyt ja levinnyt ensin pitkin Pohjanlahden rannikkopitäjiä 
Lappiin saakka sekä sittemmin koko isolle järvialueell e. Mustavaris (peltövaris) 
pe sir nyt suunssa yhdyskunnissa etupäässä Kokemäen laaksossa, mutta myös 
Mikke li ssä ja Isossa-Kyrössö saakka, ja ennen se oli vain satunnainen nähtävyys 
keväisissä varisparvissa. Ruskea suohaukka on uusi tulokas, joka pesii säännö 1-
li sesti esim. Äyräpään järven rannoilla. Yöpöllö pesii monin paikoin maamme 
eteläosissa. Noki kana, t öyhtöhyyppä ja · punasotka ovat nekin ripeästi lev iä
mässä pohjoista kohti; joka vuosi voidaan merkitä uusia löytöpaikkoja. ·Nautu
Jokki oli enn en harvoin nähty lintu tää l,lä etelässä, nyt on se Helsingin tava llisin 
lokki laj i, eikä ainoastaan täällä, vaan pitkin Pohjanlahden rannikkoa, jopa siellä 
tääl'lä sisl'maassakin. Samoin pikkulokki, joka suurin joukoin lentelee sinne 
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tänne ja pesin mihin sattuu, esim. 1920 Maanin ga lla Pohj ois-Savossa monisataisena 
parvena. - Vähitellen ovat lintulajit maahamme saapuneet kaikkina aikoina. 
Ehkä on täm ä jatkuvaa muuttoa ja etenemistä, jota on kestänyt jääkaudesta 
alkaen ja kestää vielä kauan, tai sitten ollaan menossa lämpöisemp.ää kautta 
kohden, joka ehkä kestää siksi kunnes jälleen alkava kylmempi aika keskeyttä 
etenemisen ja pakottaa lintuja jälleen vetäytymään takaisin. j otkqt todisteet 
viit taaavat siihen, että siirtymisiä edestakaisin on ollut ennenkin ja että lyhyem
män tai pitemmän ajan kestävät jaksot ovat seuranneet toisiansa. Monen 
lintulajin siirtymistä pohjoiseen selittää myös etenevä viljelys, mutta toisten 
lajien siirtymisten syyt jäävät edelleenkin hämärän peittoon. 

Painettavaksi ilmoi tettiin seuraavat tutkimukset: K. M e t s ä v a i n i o, 
Oulun seudun ta lvisiementäjät; 0. Ekma n, Uber einen Fall von stark abnor
men Herzlage eines erwachsenen Frosches; H. j ä r n e f e 1 t, Zur Limnologie 
ein iger Oewässer Finnlands. 

Seuran virkailijoiksi valittiin: puheenjohta jaksi prof. j. I. Liro, varapuu
heenjohtajaksi maist. I. Välikangas, . sihteeriksi dosentti U. Saalas, rahaston
hoitajaksi. toht. W. Krohn, kirjastonhaitajaksi dosentti G. Ekman, johtokunnan 
muiksi jäseniksi maist. Y. Wuorentaus ja toht. M. Kotilain en, eläintieteellisten 
kokoelmien hoitajaksi maist. N. Wappula, kasvitietee llisten kokoelmien hoita
jaksi yliopp. H. Porkka, tilintarkastajiksi kalastusneuvos P. Brofeldt ja mai st. 
W. Korvenkontio sekä varatilintarkastajiksi kalastusneuvos E. Hellevaara ja 
maist. T. j. Hintikka . 

. Uudeksi jäseneksi va li tti in yliopp. N. A. jokin en. 
Tervehdyssähkösanomia saapui kokoukseen Turun Eläin- ja Kasvitie

teelliseltä Seuralta sekä Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistykseltä. 
Kokousta seuranneessa illanvietossa ylioppilasta lolla pi t ivät puheita maist, 

Y. Vuorentaus ja prof. j. I. Liro. 

Kertomus Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seurun Vanamon toimin
nasta v. 1924. 

Ku luneena toimikautena on seura pitänyt, kuten edelli senäkin vuonna, 7 
varsinaista kokousta, nim. 4 kevätlukukaudella ja 3 syys lu kukaudella, sekä 
sitäpaitsi yhden ylimääräisen kokouksen. Keskimäärin on varsinaisissa kokouk
sissa ollut saapuvilla 23 jäsentä. Kokouspaikkana on ollu t Yli opiston Maan
t ietee ll inen laitos . Esitelmiä ovat pitäneet seuraava t henkil öt : ka lastusneuv.os 
P. Brofeldt, dos: 0. Ekman. prof. T. H. j ärvi, kalastusneuvos V. J ääskeläinen, 
toht. K. E. Kivirikko, maist. V. Korvenkontio, toht. M. Koti lainen, maist. 

S. Lilja, prof. j. 1. Liro, maist. V. A. Pesola (2 esitelmää) ja toht. j. 0. Sau li. 
Esite imien lukumäärä oli_ siis 12, niistä 7 eläin tieteel li siä, 4 kasvi tieteellisiä, 1 
aiheeltaan eläintiete elli s- kasvi tieteellinen. Matkakertomuksia ovat jättäneet 
yliopp. J. Hiden ja maist. A. Ulvinen, kokoelman suoma!. kasvinimiä metsän
hait. J. S. Tikka. Seuran asettama komitea on jättänyt seuralle ehdotuksen 
suomalaisen linnun nimistön uudistamiseksi. Pienempiä esityksiä ovat suoritta
nee t tai ottaneet osaa esiteimien johdosta virinneisiin keskusteluihin : V. Auer, 
E lsa Hahl, V. Heikinheimo, I. Hiden, T. j. Hintikka, · Y. Hukkinen, K. E. 
Kivirikko, V. KorvenkontiO, V. Krohn, j. r. L1ro, E. Merikallio, V. Pesola, 



54 Kokouksia. 

M. Puolanne, A. Rainio, u: Saalas, · K. Teräsvuori, H. Varen, J. A. Wecksell, 
Vuokko, Y. Vuorentaus ja I. Välikangas. Yhteensä on näiden esitysten lukumäärä 
ollut 50, esiin tyjien 21. Seuran· kokouksissa tai illanvietoissa ovat puheita pitä
neet J. l. Liro, G. Ekman, W. M. Linnaniemi ja V. A. Pesola. 

Lokakuun 5 p. toimeenpani seura senaattori A. 0. Kairamon kutsusta 
r e t k e i 1 y n hänen maatila lleen Ellilään, Hattulan pitäjässä. Perillä piti 
dosentti V. Auer esitelmän , puheita pitivät senaattori Kairamo ja maist. J . A. 
Wecksell. 

Kesän kuluesså on seurana o11ut onni kahdesti joutua läheiseen koske
tukseen maassamme vierai levien u 1 k o m a a 1 a i s t e n t i e d e m i e s t e n 
kanssa . Seura on näet ollut edustettuna niissä toimikunnissa, joiden tehtävänä 
oli järjestää unkarilaisten ja danzigilaisten retkeilijäin vastaanottoa ja matkoja 
Suomessa. Edustuskustannuksiin danzigilaisten vierailua varten oli Valtio
neuvosto myöntänyt seuralle 1 ,500 mk:n suuruisen avustuksen. 

Seuran »J u 1 kai s u j en >> sarjaan on vuoden kuluessa ilmoitettu painet
tavaksi seuraavat kirjoitukset: 1) V. Kro~n: Piirteitä Säkkijärven ja sen ympä
ri stön kasvistosta v. 1913 ja 1923. - 2) Sa: Uber die Flora und die Vegetation 
in Ulko-Tzmmio. - 3) T. J. Hintikka : Uber das Vorkommen von Helodea 
canadensis (L.) Rich. in Finland. - 4) Sa: Tuburcinia festucae-elatioris n. sp. -
5) Sa: Kasviteratologiset ti edonannot Suomen kasvitietee11isessä kirja11isuudessa 
vuoteen 1922 ast i. - 6) Sa: Pflanzenteratologische Mitteilun gen I - II I. 
7) G. Ekman: Ueber Explantation von Herzanlagen der Amphibien. - Näistä 
ovat n :ot 1, 3, 4, 5, ja 7 jo painetut. 

»V a n a m o n k i r j o j e m sarjassa on ilmestynyt 22 no:na J. 1. Liron 
>>T ärkeimmät tuhosienet>>, 2. painos 405 sivun laajuisena sekä 23 no:na K. E. 
Kivirikan »Eläintm täytt"minen ja säilyttäminen» Kustaimusosakeyhtiö Kirjan 
kustantc.m ~ na , 109 sivun laa juisena. Samaan sarjaan on myöskin hyväksytty 
T. J. Hintikan suorriennos Molischen teoksesta »Anatomie der Plfanzen.>> 

»Luonnon Ystävä>> on ilmestynyt 6-numeroisena, 164 sivun laa jui
sena . Sen toimitus on ollut entisissä tottuneissa 'käsissä: päätoimittajan tehtäviä 
on hoitanut toht. K. E. Kivirikko, t aloudenhoitajan y liopp. A. I. Rainio. 
Tilaushinta on ollut kuten edellisenäkin vuonna 20 mk. Lehden tilaajamäärä 
on ollut 425. Sitäpaitsi on jaettu 50 vapaakappaletta. Lehden tuottama tappio. 
on ollut 4,844:46. 

Kirjastonhoitajan, dös. G. Ekmanin laatiman kertomuksen mukaan on 
seu ran k i r j a s t o .vuoden kuluessa lisääntynyt 92 ulkolaisella ja 29 kotimaisella 
niteellä. Seuralta saamansa valtuuden nojalla on johtokunta lähettänyt etu
päässä ulkomaille 195 kpl. Annales Tom 1. 

Seuran varoista on myönnetty seuraavat t i e t e e 1 1 i s e t a p u r a h a t: 
metsänhoit. 1. Hildenille 800: - , maist. E. Merikallfo11e 600: - , leht. A. A. 
Parvelalle 500: - , yliopp. H. Roivaiselle t ,000: - , maist. V. Räsäselle J ,000: - , 
leht. E. W. Suomalaiselle 500: - . Yhteensä on siis myönnetty Smk. 4,400: - , 
niistä 1,900: - eläintieteellisiin ja 2,500: - kasvitieteellisiin tarkoituksiin. 

llahduttåvana seikkana voidaan mainita, että seura kuluneena vuonna on 

1 Laajempi vuosikertomus säilytetään käsin kerjoitettuna Vanamo-seuran 
arkistossa. 
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saanut me lkoista suuremman v a 1 t i on a v u s t u k sen kuin. aikaisemmin: 
40,000 mk. Längmanin rakastosta on saatu 1,500 mk. - - Sitävastoin on evätty 
anomus, jossa seura pyysi Alfred Kordel inin yleisestä edistys- ja sivistysrahastos
ta avustusta suomenkielisen yliopisto llisen eläintieteellisen oppikirjan valmis
telutöitä varten. - 11. IV kääntyi seuran johtokunta kirjelmällä Valtioneuvos
ton puoleen anoen vapaakirjeoikeutta. Tähän anomukseen ei kuitenkaan 
ole suostuttu. Kirjelmällä 9. 1 pyysi johtokunta Tieteellisten seurojen toimi
kunnalta samat oikeudet ja edut Tieteellisten seurain talossa kuin muilla seu
roilla on. Tätäkään anomusta ei ole ainakaan toistaiseksi ratJ(aistll myönteiseen 
suuntaan. 

· Seuran j o h t o kun ta on vuoden ku luessa kokoontunut 9 kertaa, nim. 
5 kertaa kevät- ja 4 kertaa syyslukukaudella. 

V i r kai 1 i jo i n a ovat olleet: puh.-joht.: prof. J. 1. Liro; v.-puh.-joht.: 
maist. J. A. Wecksell; siht.: dos. U. Saalas; rahaston hoit.: toht. V. J(rohJ1; 
kirjastonhoit.: dos. 0. Ekman; johtokunnan muina jäseninä: maist. Y. Vuoren
taus ja I. Välikangas; eläintiet kokoelmien hoit.: maist. j. Listo; kasvitiet. 
kokoelmien hait.: maist. V. Heikinheimo; tilintarkast.: kalastusneuvos E. 
Hellevaara ja toht. M. Kotilainen; v.-tilintarkast:: toht. V. Tolvanen ja maist. 
J. Lista. - Suoma!. kirjallisuuden edistämisrahaston toimikunnassa ovat 
seuraa edustaneet dos. 0. Ekman (vakinaisena) ja maist. j. A. Wecksell (vara
jäsenenä). 

Seuraan on kuluneena vuonna valittu 6 uutta jäsentä nim.: hammas
lääkäri, rouva Hulda Merikallio (15. 111), maist. neiti Hissu Orönblom (12. IV) 
mestänhoitaja Pekka Urho Sakari Tikka (17. V), apteekkari, maist. F. V 
Finnberg (17. V), fil. kand. Aarne Bertel Johannes Lassila (18. X) ja yliopp. 
Ilmari Fredrik Mikael Krohn (15. XI). - Vuoden lopussa oli seuran jäsenmäärä 
233. . 

Helsingissä tammikuun 23 p. 1925. 

Uunio Saalas 
Sihteeri 

Vanamo-Seuran tulot ja menot 1924 sekä taloudellinen asema 31. X 11. 1924. 

Tulot: 
Avustukset .. ............. · .......... . . · ..... ~ . . . . . . . . . . . . . . . 43 000: -
Jäsenmaksut ... . ...... . ..................................... · 1 100: -
Luonnon Ystävä, vanhat vuosikerrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236: -
Luonnon Ystävä 1924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 857: 43 
Annales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108: -
Korkoja ja osinkoja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 771: 49 --------

Menot: 
Seka~aisia ....................... . ........... : .............. . 
Luonnon Ystävä 1924 . ...... . ............................. . 

54 073:02 

2 913: 20 
19 937: 89 
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Annales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 090: 68 
Stipendit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 400: -
Osakkeitten arvon lasku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675: -
Memot tuloja pienemmät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 056: 25 

54 073:02 
Varat: 
Kassa: 

Käteistä ...... .. ... ....... .... ............ ... .. . 459:41 
Säästökassatilillä ............................. . 28 241: 19 28 700: 60 

Melan ralzasto: 
Osakkeita 78 a 355: - .. ........ . ............. . . 27 690: -
Säästökassati lill ä 11 001: 56 38 691: 56 

Topelius-ralzasto: 
Osakkeita 12 a 355 . . .. . ..... .. ......... . ....... . 4 260: -
Säästökassatilillä 11 98: 57 5458: 57 

Hirnin rahasto: 
Säästökassatilillä ........ . ........................ . . ... .. . . 352:84 

73 203:57 
Pääoma: 

Varat rahassa ja osakkeissa· • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 203: 57 

Helsingissä helmikuun 10 p. 1925. 

Toimitukselle lähetettyä kirjaJI isuutta. 

Väinö Krohn 
Rahastonhoitaj a. 

Aikakauskirjoja: Finlands jakttidskrift 1- 2; Nuori Voim a 1- 4; Orni s 
fennica 1; Puutarha 1- 2; Pyrkij ä 1- 2; Suomen kalastus lehti 1- 2; Tap io 
1-- 2; Trädgårdsod laren 1- 2. 

Kodin Lehti, jo toistakymmentä vuotta ilmestynyt kotiemme 
viikottainen huvi- ja hyötylukemista ilmestyy edelleen v. 1925. 
Kaikille sopiva, hauska ja huoliteltu lehden sisältö on sen tehnyt 
pysyväksi kotien ystäväksi ja varsinkin naisten suosi kiksi, se kun 
sisältää käytännö lisesti hyödyttävääkin lukemista. - J(ehoitamme 
tilaamaan. Tilaushinnat ilmoituksessa. 

Werner Söders tröm Osakeyhtiön kirjapainossa 1.!)25. 
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Uusi mielenkiintoinen keino · muurahaisyhteiskun= . ,.,. 

tien hävittämiseksi. 

Uunio Saalas. 

Muurahaiset ovat, suurin piirtein katsottuna, hyödyllisiä 
eläimiä, jotka tuhohyönteisten hävittäji ä tekevät ihmiselle suuria 
palveluksia, jopa siinä määrin, että eräitä laJeJa on paikateilen jo 
ammoisista ajoista saakka käytetty varsinaisina taisteluvälineinä 
tuholaisia vastaan. Tällaisena etupäässä hyödyllisenä muurahaisena 
voimme pitää esim. tavallista kekomuurahaistamme ( Formica 
rufa), monista muista puhumattakaan. Mutta useat muurahaiset 
saattavat tehdä vahinkojakin, toiset suuremmassa, toiset vähem
mässä määrässä. Niinpä ne esim. >>hoitelemalla>> kirvoja voivat 
välillisesti pahoin turmella kasveja. - Mutta varsinkin tropii
keissa on useita lajeja, jotka ovat luettavat todellisiin tuhohyöntei
siin. Erittäin kiusallisia ovat siellä esim. monet sellaiset lajit, joilla 
on tapana tunkeutua ihmisasuntoihin tai pesiytyä pysyväisesti 
niiden seinämiin. · 

Meidänkin maassamme on valitettavasti jo tavallansa kotiutu
nut muuan laji, jolla on viimeksimainitut ikävät tavat. Se on n. s. 
f a a r a o muurahainen ( Monomorium Pharaonis), pienen 
pieni, tuskin 2 mm:in pituinen punakeltainen muurahainen, jonka 
takaruumiin kärki on tummanruskea. Se on todellinen ihmisasunto
jen asukas, Joka rake1 taa pesänsä muurin halkeamiin, lattialautojen 
alle y. m. sellaisiin paikkoihin ja tunkeutuu huoneissa joka paik
kaan, hävittää ruokavaroja, antaa ihmiselle polttavia pistoja voi .. 
makkaalla myrkkypistimellään j. n. e. - jo v. 1881 mainitsee 
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0. M. R e u te r 1 sen esiintyneen Turussa eräässä leipomossa suun
nattomin joukoin ja tehneen siellä tavattoman paljon haittaa. 
Yritettiin tällöin jos jonkinlaisia keinoja sen hävittämiseksi, mutta 
mistään ei ol_lut apua. Prof. Reuter mainitsee lajin esiintyneen samoi
hin aikoihin Helsingissäkin. Hänen saamiensa tietojen mukaan 
se eli täällä eräissä leipomoissa, ja itse hän oli sen tavannut Maarian 
kylpylässä. Myöhemminkin laji on esiintynyt sangen runsaslukui
sena Helsingissä, ainakin vanhassa Seurahuoneessa, johon se on 
pesiytynyt, ja jossa se on muuttunut erittäin kiusalliseksi. 2 

Faaraomuurahainen on muuten luonteenomainen kosmopoliitti, 
joka on laajalle levinnyt. Ainakin Euroopassa se elää· yksinomaan 
ihmisasunnoissa . Niinpä se esim. monin paikoin Saksassa on esiin
tynyt suunnattomin joukoin sairashuoneissa, muuttuen todelliseksi 
>>maanvaivaksi >>. Tähän asti sitä on ollut miltei mahdoton hävittää, 
vaikka on yritetty monella eri tavalla. 

Aivan äsken on kuitenkin keksitty hyvin tepsivä keino sen tor
jumiseksi. Viime kesänä pidetyssä >>Deutsche Gesellschaft fi.ir 
angewandte Entomologie'm> kokouksessa , joka pidettiin Frankur
tissa (a. M.), ja johon allekirjoittaneellakin oli tilaisuus ottaa osaa, 
piti fil. toht. neiti Emmy K 1 i e n e b e r g e r ·mielenkiintoisen esi
tyksen siitä. 3 

Kyseessä olevan muurahaisen torjumiseksi on käyte tty erästä 
myrkytettyä sokeriseosta, jolle on annettu nimi a II i z o I. Tämän 
on varta vasten monien kokeilujen perusteella valmistanut >> Deutsche 
Gold- un Silberscheideanstalt»-nimincn frankfurtil ainen su urliike, 
jota saa mme kiittää monista muistakin keksinnöistä tuhohyönteis
torjumisen alalla. Mitä kaikkia aineita allizoli sisä ltää, ei valitet
tavasti ole julkisuudessa ilmoitet tu. Mutta millä tavoin sitä käyte
tään ja mihin sen vaikutus perustuu, ilmeni esitelmästä kyllin 
se lvästi. 

Kuten tunnettua eivät kaikki muurahaiset - ei edes kaikk i 
työmuurahaisetkaan - itse kerää ravin toa, vaan a · noasiaa,1 mää
rätyt yks_ilöt tekevät tämän. jos viimeksimain itut löytävät sopivaa 

1 Monomorium Pharaonis L., en ny fiende tili vår husro. Öfversigt af 
Finska Vetenskaps-societetens förhand lingar XXVI, 1883-74, 1-21. 

2 Vert. R. l( r o g e r u k sen tiedonantaa Hyönteisticteellisen yhdi styk
sen kokouksessa 21. XI. 1922. (Notu lae Entomologicae 111, 1922, s. 25.) 

s Vert. myös Verhandlun gen der Deutscher Gesellschaft fUr angewandte . 
Entomologie auf der vierten Mitgliederversamlung zu Frankfurt a . M. 1924, 
s. P3-85. 
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ravintoa, esim. jotakin makeata nestettä, nielevät ne sitä kupuunsa 
eli n. s. >>sos iaal iseen mahaansa>> paljon enemmän kuin itse jaksa
vat syödä. Sitten syöttävät ne tätä tovereilleen. Nämä taas jaka
vat saamastaan annoksesta edelleen nestepisaroita toisille, joten 
lopulta noiden muutamien harvojen irnemä neste tulee koko yhteis
kunnan - ei ainoastaan työläisten vaan myöskin koiraksien ja 
naaraksien - omaksi. Tämä on todettu kokeellisestikin, ainakin 
muutamista muurahaislajeista, tarjoamalla niille värjättyä ravin
toa ja tutkimalla sittemmin niiden suolistoa. juuri tähän muura
haisten ravinnonotto- ja -jakotapaan perustuu kyseessä oleva 
torjumismenetelmä. Kun aluksi sekoitetti in sokeripitoiseen pyynti
nesteeseen suhteellisen vahvaa myrkkyä, ei tästä ollu t toivottuja 
seu rauksia. Muurahaiset tosin sitä nielivät ja kuolivat lyhyessä 
ajassa, mutta toverit ol ivat toki niin viisaita ja varovaisia, että 
eivät enää uskaltaneet nesteeseen kajota, ja nii n se jäi tehotto
maksi. - Nyt ruvettiin aste asteelta laimentamaan myrkkyä; 
ja vasta kun päästi in si ihen, että muurahaiset eivät kuolleet ennen 
kuin korkeintaan 24 tuntia senjälkeen kuin olivat nauttineet 
allizo lia, saavutettiin toivottu tu los. Ennen kuolemaansa ol ivat ne 
muurahaisyksilöt, jotka itse keräsivät ravintoa, ehtineet - mitään 
pahaa aavistamatta - jakaa sitä Iukemattomille tovereilleen, ja 
vasta nyt alkoivat yhteiskunnan muutkin jäsenet toinen toisensa 
jälkeen kuolla. 

Aivan helpost i ei muurahaisyhteiskunta kuitenkaan tällä tavoin 
tuhoudu, jos se jossain paikassa on saanut lujan jalansi jan, vaan 
menetelmän käyttäminen vaatii lopu llisesti onnistuaksensa suurta 
huolell isuutta ja kärsivällisyyttä. 

Kokeilut suoritettiin ensin Frankfurtin Hygienisellä laitoksella,_ 
·sitten saman kaupungin suuressa sairashuoneessa, joissa molemmissa 
faaraomuuraJ1ainen jo kauan (_likaa oli tehnyt pahoja tuhoja. Edelli~ 

se llä laitoksella aloitett iin to rj um istyö joulukuussa 1922. Kuhun
kin rakennuksen 70:ään huoneeseen asetettiin n. 4 lasiputkea, jossa 
oli allizolia. Ne saivat olla paikoillaan · 2 päivää kerrallaan. Tämä 
uudistettiin kahden seuraavan kuukauden aika a joka toinen viikko 
sekä maalis- toukokuun aikana kerran kuussa. Aluksi vähenivät 
muurahaiset hitaasti, mutta vähitellen yhä nopeammi ja nopeam
min. Toukokuussa 1923 olivat muurahaiset hävinneet jäljettömiin 
koko laitoksesta. 

Aivan yhtä hyvin onnistuivat kokeet kaupungin sairaalassa. 
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Voimme siis täydellä syyllä pitää allizolia erittäin nerokkaasti 
keksittynä ja tähän asti saadun kokemuksen perusteella hyviJ! tep
sivänä muurahaisten hävitysaineena, jonka käyttö perustuu koko
naan näiden hyönteisten omituiseen ja miele kiintoiseen tapaan 
jakaa keräämäänsä· ravintoa toinen toiselleen. 

\ 

Huomioita Kristiinankaupungin ympäristön Iin:: 
nustosta. 

·.4. ]. Olander. 

Asuessani viim~ kesänä (1924) Kristiinasta koilliseen 5 km:n 
päässä sijaitsevan Storträsk-nimisen järven rannalla tulin kiin
nittäneeksi huomioni järven erikoislaatuiseen luontoon, se kun 
oleellisesti tarjoaa luonnontieteellisesti enemmän mielenkiintoa kuin 
seudun muut alueet. 

Yhteistä kaupungin ympäristöille on yleensä verraten hyvin 
säilynyt havumetsäkasvillisuus, ellei oteta lukuun seudun vilja
van maaperäalueen vanl~oja, harvakseen esiintyviä viljelmiä niit 
tyineen ja peltoineen. Näitä viljelmiä on myöskin tuon P. 2 km 
pitkän, leveimmästä kohdastaan 1/ 2 km leveän, lounaiskaakkoisee 
ilmansuuntaa kulkevan Storträskinkin luoteisrannalla, Suruton
nimisellä, kaupungin vuokratilamaalla. Sen sijaan tarjoaa varsin
kin v. m. ranta-alue, ollen matalanpuoleista, järven rantaviivan 
ja siitä 100- 3QO metrin päässä kohoavan, paikateilen jyrkkärintei
s n, kållioisen ja sorakurupuisen harjanteen välinen maa, entisenä 
merenpohjana hyviä edellytyksiä kasvillisuudelle. Tällä alueella · 
on huomattavimpana puulajina kuusi; mänty taasen kasvaa rin
teillä ja itse harjulla. Alavalla kosteikkoalueella, mikä lähinnä 
on mustikkatyyppiä, kasvaa kuusen rinnalla vanhoja haapoja, 
koivua, leppää ja tiheää paju-, haapa-, leppä- ja koivunäreikköä. 
Verrattuna seudun merenrantakasvillisuuteen on Storträskin >>järvi
alue>>, jonka erottaa merestä vain n. kilometrin levyi en matala 
moreenikannas, suojaavan metsän sitä ympäröidessä, tociella ihmis
asutusta vähemmän vierovan linnuston oikea eldorado. 

Tahtomatta tällä kertaa tarkasti selostaa mainitun alueen koko 
lintumaailmaa. mainitsen siitä vain joitakin erikoisuuksi~. 
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Suruttoman-t ilan korpimaisen hakamaan vanhoissa haavoissa 
pesii palokärki ( Dryocopus martius) niin yleisenä, että ha-suuruisella 
alueella esim. tapasin 9 pesää, jqtapaitsi· isontikan (Dryobåtes 
major) pesiä löysin 3 kpl. sekä pikkutikan ( Dryobates minor) alueella 
asustavana. Samassa metsikössä oleili 2 sepelkyyhkypariskuntaa 
(Columba palumbus), joista tois.en pesän löysin yhdessä koululai
sen H. Vendelinin kanssa kuusen oksalta. Tämän pesänpohja oli 
niin hatara, että alkukehitystilassa olevat munat olivat pudonneet 
maahan, joten se rakensi pesänpohjan tiiviimmäksi munien siihen 
jälleen kaksi munaa. - Il taisin heinä- ja elokuulla kuulin keh
rääjän (Caprimulgus europaeus) ahkersati hyrräävän harjun rin
teillä. Erikoista melua pitivät sekametsässä räkättirastaat. Lukui
sat pesälöydöt sekä lentotaitoaan harjoittelevat poikaset todistivat 
niiden pitävän itseään seudun itseoikeutettuina valtiaina. Siihen 
viittaavat niiden haara- ja räystäspääskysten ja västäräkkien kanssa 
tekemät yhteishyökkäykset varpushaukkoja, käkiä, variksia ja 
mehiläishaukkoja vastaan, milloin nämä lähestyivät pesimäpaik
koja. Runsaslukuisina esiintyvistä, pesivistä laululinnuista mainit
takoon vielä seuraavat lajit: leppälintu, harmaa- ja kirjosieppo 
( Muscicapa-lajit), lehto- ja harmaakerttu (Sylvia), pajulintu ( Phyl
loscopus trochilus) 4 pesää puiston nurmikossa, sekä kosteassa kuu
sikkohakamaassa tiltaltti ( Ph. collybita abietina). Samoin pesivinä 
peippo ( Fr. coelebs) keltasirkku ( Emberiza citrinella) sekä alueella 
usein tavattava punatulkku ( Pyrr/7. rubicilla) (jonka pesiä en kui
tenkaan löytänyt), punarinta ( Erith. rubecula) ja puukiipij ä ( Cer
thia familiaris). 

Erikoista huomiota herättivät ed. mainitut haukkapariskun
nat ( Pernis aprivorus) (2 paria), joiden usein näin ilmassa liitelevän. 
Koululaisen H. Vendelin'in kautta sain tarkemmin tietää toisen 
pesimispaikankin. Luullen näitä lintuja kanahaukoiksi m. m. 
siitä syystä, että yksi niistä oli kerran hänen nähtensä siepannut 
>>Suruttoniam> kanalasta kukonpoikasen, ampui hän uroslinnun sen 
pesän lähettyviltä 10 p. elok... Tarkastettuani lintua, huomasin sen 
mehiläishaukaksi. Tiedustelujeni nojalla tulin siihen tulokseen, 
että mehiläishaukkoja on ainakin vuodesta 1922 oleskellut ja pesinyt 
Storträskin alueella. Pesä si jaitsi . tilan päärakennuksesta 500 m. 
päässä, n. 25 m. korkeassa vanhassa palokärkien koloamassa, vialli
sessa kuusessa, 10 m. maasta. Pesä 1ainekset olivat kuusenrisuja 
sekä pesär reunustuksena ja . koristuksena tuoreita, vehreitä koi-: 
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vun ja haavan oksia, jolloin sen laa juus kokonaisuudessaan ol i 30 cm. 
V:n ja allekirj oittaneen käydessä pesällä 16/8 ol ivat poikaset vielä 
puolikasvuiset, täyd. valkeat, paitsi t ummakärkisiä si ipisu lkia. 
Poikasten pääasiaUisimman ravinnon näytti muodostaneen ampiais
ja kimalaispesien sis:l.l!ys, päättäen pesCissä ja puun juurella maassa 
tavattavista lukuisista ampiais- ja kimalaispesien jätteistä. Tar-
kastaessamme pesää 22/8 kohtasi meitä pesällä surullinen näky: 
toinen poikasista oli kuolleena, toinen tuskin hengissä. Hyönteis
pesien jätteet oli syöty kokonaan, jota paitsi eloon j ää yt poikanen 
oli syönyt toveriaan. Kaikesta päättäen ei emo e 1ää ollut käynyt 
pesällä sen jälkeen kun uros oli amm uttu. Lopetimme toisenkin 
melkein liikuntokyvyttömän poikasen elämän. 

Paitsi näitä huomioita alueen linnustosta herättää >>Sto rträskin 
järvialu e>> mielenkiintoa sen kautta, että se näyttää olevan monen 
lintulajin kokoontumispaikkana ilmoj en käydessä koleiksi ja muutto
ajan lähestyessä. Niinpä esirn . pääskyse t parvei livat useimpien 
satoj en yskilöide.n suurui&issa parvissa järven kaislikkojen ja 
metsikköjen yllä elok. lopussa. Eikä yksin tämä alue, vaan myös
kin Tiukanjoen suisto on kahlaajien ja vesilintujen mielialueena 
samoinkuin eräät rauhaisat poukamat. Mutta niistä toiste. 

Suomen lintujen uusi nimistö .. 

Einari Merikallio. K. E. Kivirikko. · 

Viime vuoden L. Y:sså (N:t 1 ja 2) oli maist. E. Merikallion 
esittämä ehdotus uudeksi suomalaiseksi lintujen nimistöksi. Mai
nittu ehdotus joutui sittemmin >>Vanamon>> asettaman toimikunnan 
käsiteltäväksi, tullen se muutamin muutoksin hyväksytyksi. Uusi 
nimistö on jo otettu käytäntöön Suomen Lintutieteellisen Yhdis
tyksen julkaisemassa aikakauslehdessä Ornis Fennica'ssa, samoin
kuin tässäkin lehdessä, ja tullaan sit1 myös k1ytn m·1än valmis
teilla olevassa, toht. K. E. Kivirikan toimittamassa >>S uomen Luu
rankoisten>> uudessa painoksessa. 

Koska uudistettu nimistö ei t äysin käy selväksi viime vuonna 
tässä lehdessä olleesta ehdotuksesta ja koska lisäksi on suotavaa, 
että käytäntöön otettu nimistö jo nyt mahdollisimman laajoissa 
piireissä tulee tunnetuksi ja kC\ytäntöön otetuksi, julkaisemme 
sen tässä kokonaisuudessaan. Hylj ätyt nimet on mainittu sulkujen si
sä llä. Tällöin ei pieniä oikeinkirjoitusuudistuksia ole otettu huomioon. 
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Tieteellisen (vieraskielisen) linnunnimistönkin alalla on viime 
aikoina ollut suuri a mullistuksia. Nyt mukaan liitetty tieteellinen 
nimistä on Hartert'in, ja se tullaan ottamaan k1ytäntöön >>Suo
men Luurankoisten>> uudessa painoksessa. 

Kutarastas (rosorastas) Turdus 
viscivorus L. 

Laulurastas T. philomelos Brehm 
(T. musicus auct. errore!) 

Mustakaularastas T. ruficollis 
atrogularis Temm. 

Punasiipirastas T. musicus L. 
(T. iliacus auct.) 

Räkättirastas T. pilaris L. 
Sepelrastas T. torquatus L. 
Mustarastas T. merula L. 
Satakieli Lusc inia luscinia (L.) 
Sinirinta (s-satakieli) Luscinia 

svecica (L.) 
Valkotäpl ~-sinirinta (v-satakieli) 

L. svecica cyanecula (Wolf) 
Punarinta (p-satakieli) Eritha-

cus rubecula (L.) . 
Musta-leppälintu Plwenicurus oc

hruros gibraltariensis (Gm) 
(t ithys auct. errore!) 

Leppälintu Ph. phoenicurus (L.) 
Kivitasku Oenantfle oenanthe (L.) 
Pensastasku Saxicola rubetra 

(Bechstein). 
Mustapääkerttu Sylvia atricapilla 

(L.) 
Lehtokerttu S. borin (Bodd.) (S. 

hortensis auct. errore!) 
Kirjokerttu (kirjarinta-k.) S. ni

soria (Bechstein). 
Harmaakerttu S. communis La

tham. 
Hernekerttu S. curruca (L.) 
Vihre 3kerttu Phylloscopus sibi

latrix (Bechstein). 
Pajulintu (uunilintu) Ph. tro

clzilus (L.) 
Pohjan-pajulintu (p. uunilintu) 

Ph. borealis (Blasius). 
Tilttaltti (tynnyrilintu) Plz. col

lybita abietina (Nilss~)I1). 

Ku ltarinta Hippolais icterina 
(Vieillot) 

Ruokokerttu (kaislak.) Acroce
phalus sc/zoenobaenus (L.) 

Viitakerttu A. dumetorum Blyth. 
Sirkkakerttu Locustella naevia 

(Boddaert) 
Virtakerttu L . .fluviatilis (Wolf) 
Rautiainen Prunella modularis 

(L.) 
Peukaloinen Troglodytes troglo-

dytes (L.) 
Koskikara Cinclus cinclus (L.) 
HippiJinen Regulus regulus (L.) 
Pyrstöt iainen Aegithalos cauda-

tus (L.) 
Talitiainen Parus major L. 
Mustatiainen P. ater L. 
Sinitiainen P. caeruleus L. 
Lapintiainen P. cinctus Boddaert 
MetsHiainen (hömöt.) P. atri-

capillus borealis Selys 
Töyhtötiainen .P. eristatus L. 
Pähkinänakkeli Sitta europaea L. 
Siperian -pähkinänakkeli S. e. 

uralensis Glog. 
Puukiipijä Certhia familiaris L. 
Töyhtökiuru (t. -leivonen) Gale

rida cristata (L.) 
Metsäkiuru (m. -leivonen) Lul

lula arborea (L.) 
Kiuru eli leivonen (pelto!.) Alau

da arvensis L. 
Tunturikiuru (tunturi!.) Eremo

plzila alpestris flava (Gm) 
Arokiuru (arol.) Melanocoryplza 

calandra (L.) 
Västäräkki (valkea v.) Motaci lla 

alba L. 
Keltavästäräkki M. flava L. 
Pohjan-keltavästäräkki M. flava 

thunbergi (Billberg) 
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Harmaavästäräkki M. boarula L. 
Luotokirvinen Anthus spinoletta 

littoralis Brehm 
Kangaskirvinen Antlzus campe

stris (L.) 
Niittykirvinen A . pra{ensis (L.) 
Tunturikirvinen A. cervina (Pal

las) 
Metsäkirvinen A. trivialis (L.) 
Pulmunen Plectroplzenax nivalis 

(L.) 
Lapinsirkku Calcarius lapponica 

(L.) 
Harmaasirkku Emberiza calandra 

L. 
Keltasirkku E. citrinella L. 
Idän-keltasirkku E. c. erythroge

nys Brehm 
• Peltosirkku E. hortulana L. 

Kultasirkku E. aureola Pallas 
Pajusirkku (kaislas.) E. sclweni-

clus (L.) 
Pohjansirkku E. rustica Pallas 
Vähäsirkku E. pusilla Pallas 
Iso-käpylintu Loxia pytyopsitta-

cus Borkh. 
Pikku-k .. pylintu L. curvirostra L. 
Kirjosiipi-käpylintu L. leucoptera 

bifasciata Brehm 
Taviokuurna Pinicola enucleator 

(L.) 
Punatulkku Pyrrhula pyrrhula 

(L.) 
Punavarpunen Carpodacus ery-

thri na (Pallas) 
Varpunen Passer domestica (L.) 
Metsävarpunen P. montana (L.) 
Nokkavarpunen Coccothraustes 

coccothraustes (L.) 
Peippo (peipponen) Fringilla coe

lebs L. 
J ärripeippo (h ti rk ;! peipponen) Fr. 

montifringilla L. 
Vihre .. peippo (v-nen) Chloris ch/o

ris (L.) 
Vihre ~· varpunen Carduelis spinw; 

(L.) 

Tikli C. carduelis (L.) 
Urpiainen C. linaria (L.) 
Isqurpiainen (Holböllin u.) C. 

L holboelli (Brehm) 
Siperian-urpiainen C.lwrnemanni 

exilipes (Coues) 
Hemppo C. cannabina (L.) 
Keltanokka-hemppo C. flaviro-

stris (L.) · 
Keltahemppo Serinus serinus 

(L.) 
Kottarainen (mustak.) Sturnus 

vu lgaris L. 
Punakottarainen Pastor roseris 

(L.) 
Kuhankeittäjä Oriotus orialus 

(L.) . 
Varis Corvus cornix L. 
Nokivaris (mustavaris) C. corone 

L. 
Korppi C. corax L. 
Mustavaris (peltovaris) C. frugi

legus L. 
Naakka Coloeus monedula (L.) 
Vaaranaakka C. dauricus (Pal

las) 
Harakka Pica pica (L.) 
Pähkinähakki (p-nen) Nucijraga 

caryocatactes (L.) 
Kapeanokka-pähkinähakki N. c. 

macrorhynchos Brehm 
Närhi Garrulus glandarius (L.) 
Kuukkeli (kuusanka) Perisoreus 

infaustus (L.) 
Lapinharakka, isolepinkä inen 

Lanius excubitor L. 
Pikkulepinkäinen (pienempi L) 

L. collurio L. 
Harmaasieppo (h. paarmalintu) 

Muscicapa striata (Pall .) (M. 
grisola auct.) 

Kirjosieppo (mustan kirjava paar
malintu) M. atricapilla L. 

Pikkusieppo (punarinta paarma
lintu) M. parva Bechstein 

Tilhi Bombycilla garrulus (L.) 
Haarapä~sky H irundo rustica (L.) 
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Aasian-haarapääsky H. daurica 
(L.) 

Törmäpääsky Riparia riparia (L.) 
Räystäspääsky Delichon urbica 

(L.) 
Kehrääjä Caprimulgus europaeus 

L. 
Tervapääsky Apus apus (L.) 
Sininärhi Coracias garrulus L. 
Kuningaskalastaja (k. eli jää-

lintu) Alcedo atthis ispida (L.) 
Mehiläissyöjä Merops apiaster L. 
Harjalintu Upupa epops L. 
Palokärki Dryocopus martius (L.) 
Harmaatikka (h-päinen t.) Pi-

cus canus Gm. 
Isotikka Dryobates major (L.) 
Valkoselkätikka Dr. leucotos 

(Bechstein) 
Pikkutikka Dr. minor (L.) 
Idän-pikkutikka Dr. m. kam

tsclzatkensis (Malherbe) 
Kolmivarvastikka Picoides tri-

dactylus (L.) 
Käenpiika Iynx torquilla L. 
Käki Cuculus canorus L. 
Sinihaukka Circus cyaneus (L.) 
Vaalea-suohaukka C. macrourus 

(Gmelin) 
Rusko-suohaukka (ruskea s.) C. 

aeruginosus (L.) 
Muuttohaukka Falco peregrinus 

Tunstall 
Nuolihaukka F. subbuteo L 
Tunturihaukka F. rusticolus L 
Grönlannin-haukka F. r. candi-

cans Gm. 
Ampuhaukka (poutahaukka) F. 

columbarius aesalon Tunstall. 
Punajalkahaukka F. vespertinus 

L. 
Tuulihaukka (tornihaukka) F. 

tinnunculus L. 
Varpushaukka Accipiter nisus (L.) 
Kanahaukka A. gentilis (L.) 
Mehiläishaukka Pernis apivorus 

(L.) 
Luonnon Ystävä 3 - 2 

Rusko-haarahaukka Milvus mi
grans (Bodd.) 

Kuningas-haarahaukka M. mil
vus (L.) 

Hiirihaukka Buteo buteo (L.) 
Idän-hiirihaukka B. b. zimmer

mannae Ehmcke 
Piekana (p-haukka) B. Lagopus 

(Brunnich) 
Kotka eli kokko (maakotka) 

Aquila chrysae'tos (L.) 
Pikku-kiljukotka A. pomarin.a 

Brehm 
Iso-kiljukotka A. clanga Pallas. 
Käärmekotka Circae'tus gallicus 

(Gm.) 
Merikotka H aliaeetus albicilla 

(L.) 
Kalasääski Pandion haliae'tus 

(L.) 
Hanhi-korppikotka Gyps fulvus 

(Hablizl) 
Sarvipöllö Asio 'otus (L.) 
Suopöllö A. flammeus Pontopp. 
Huuhkaja (iso h.) Bubo bubo (L.) 
Tunturipöllö Nyctea nyctea (L.) 
Hiiripöllö (hiiriäispöllö) Surnia 

ulula (L.) 
Varpuspöllö Glaucidium passe

rinum (L.) 
Tarhapöllö (helmip.) Aegolius 

tengmalmi (Gmelin) 
Lapinpöllö Strix nebulosa lappo-

nica Thunb. 
Viirupöllö Str. uralensis Palla"s 
Yöpöllö (kissapöllö) Str. aluco L. 
Sepelkyyhky (s-nen) Columba 

palumbus L. 
Uuttukyyhky (metsäk-nen) C. 

oenas L. 
Kesykyyhky (k-nen) C. Livia 

domestica (L.) 
Turturikyyhky (t-nen) Strepto

pelia turtur (L.) 
Pyy (tavallinen p.) Tetrastes bo

nasia (L.) 
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Metso Tetrao urogallus L. 
Teeri (teiri) Lyrurus tetrix L. 
Riekko (metsäkana) Lagopus la-

gopus (L.) 
Kiiruna L. mutus Montin 
Korpimetso Lyrurus tetrix x Te

trao urogallus 
R iekkoteeri (r-teiri) L. tetrix x L. 

lagopus 
Pyyteeri (p-teiri) L. tetrix x T. 

bonasia 
Riekkometso T. urogallus x L; 

lagopus 
Riekkopyy T. bonasia :< L. Lago

pus 
Turkinpyy (peltopyy) Perdix per

dix (L.) 
Viiriäinen Coturnix coturnix (L.) 
Metsästysfasaani (jalof.) Phasia

nus colchicus L. x Ph. torquatus 
L. 

Hietakana Syrrhaptes paradoxus 
(Pa1las) · 

Isotrappi Otis tarda L. 
Pikkutrappi 0. tetrax L. 
Kaulustrappi Chlainydotis undu-

lata macqueenii (Gray) 
Kurki Megalornis grus (L.) 
Nokikana Fulica atra L. 
Liejukana Gallinula chloropus (L.) 
Ruisrää kkä Crex crex (L.) 
Kaislarääkkä Porzana porzana 

(L.) 
Rantakana Rallus aquaticus L. 
Aavikkokahlaaja Cursorius gal

licus (Gm.) 
Töyhtöhyyppä Vanellus vanel

lus (L.) 
Ran.takurmitsa Squatarola squa

tarola (L.) 
Kapustarinta (tunturikurmitsa) 

C Jzaradrius apricarius L. 
Ker~ kurmitsa Ch. morinellus L. 
Tylli (t-kurmitsa) Ch. hiaticula L. 
Pohjantylli Ch. hiaticula inter-

media 

Pikkutylli (p-kurmitsa) Ch. du
bius curonicus Gm. 

Karikukko (luotolainen) Arenaria 
interpres (L.) . 

Meriharakka (rantah.) H aema
topus ostralegus L. 

Ve ipä:'sky (kaitanokka-vesi-
pääskynen) Phalaropus loba
tus (L.) 

Leveänokka-vesipääsky (1-nen) 
Phalaropus fulicarius (L.) 

J änkäsirriäinen (leveänokkainen . 
tiivi)Limicola falcinellus(Pont.) 

Pitkänokkasirriäinen Calidris fer
ruginea Brilnn'ch 

S os1rriäinen C. alpina (L.) 
Merisirri äinen C. mariilma (Brun

nich) 
Pikkusirriäinen C. minuta (Leis

ler) 
Kangassirriäinen E. temminckii 

Leisler 
Rantasirriäinen C. canutus (L.) 
Hietasirriäinen Crocethia alba 

(Pall.) 
Mustaviklo (m-a) Tringa erythro

pus (Pall.) 
Metsäviklo (harmaajalka-v.) Tr. 

ochropus L. 
Punajalkaviklo (p-a) Tr. totanus 

(L.) 
Liro Tr. glareola L. 
Valkoviklo (valkea-vikla) Tr. 

nebularia (Gunn.) 
Rantasipi Tringa hypoleucos L. 
Suokukko (suokulainen) Philo

machus pugnax (L.) 
Rantakuovi (harmaa r.) Terekia 

cinerea (Gtildenstädt) 
Mustapyrstökuovi Limosa limosa 

(L.) 
Punakuovi Limosa lapponica (L.) 
Isokuovi Numenius arcuata (L.) 
Pikkukuovi N. phaeopus (L.) 
Lehtokurppa Scolopax rusticola 

L. 
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Heinäkurppa Capella media 
Lath. 

Iso-taivaanvuohi C. gallinago 
(L.) 

· Pikku-taivaanvuohi Lymnocryp
tes minimus (Bri.inn.) 

Harmaahaikara Ardea cinerea L. 
Kaulushaikara Botau.rus stella-

ris (L.) . 
Kattohaikara (valkea tuonen

kurki) Ciconia ciconia (L.) 
Mustahaikara (m. tuonenkurki) 

C. nigra (L.) 
Mustaiibis Plegadis jalcinellus 

(L.) 
Kapustahaikara Platalea leuco-

rodia L. · 
Flamingo Phoenicopterus ruber 
· antiquorum Temm. 

joutsen (iso j.) Cygnus cygnus 
(L.) 

Pikkujoutsen C. bewickii Yarrell 
Kyhmyjoutsen C. olor (Gmelin) 
Metsähanhi (iso hanh ') Anser fa-

balis Latham 
Lyhytnokkahanhi A. bracfly-

rflynchus Baill. 
Merihanhi (harmaa h.) A. anser 

(L.) 
Iso-kiljuhanhi A. albijrons (Sco

poli) 
Kiljuhanhi (pieni k.) A. erythro

pus (L.) 
Valkoposkihanhi (valkeap.) 

Branta leucopsis (Bechstein) 
Sepelhanhi Br. bernicla (L.) 
Punakaulahanhi (p-nen h.) Br. 

ruficollis (Pallas) 
Ristisorsa Tadorna tadorna (L.) 
Ruostesorsa Casarca ferruginea 

(Pall.) 
Lapasorsa Spatula clypeata (L.) 
Lörppösorsa Anas strepera L. 
jouhisorsa A. acuta L. 
Haapana A. penelope L. 
Sinisorsa A. platyrhyncha L. 

Heinätavi A. querquedula L. 
Tavi (tavallinen t.) A. crecca L. 
Tukkanarsku (jouhisotka) Ny-

roca fuligula (L.) 
Lapanarsku (tunturisotka) N. 

marila (L.) 
Punanarsku (p-sotka) N. ferina 

(L.) 
Ruskonarsku (ruskea s.) N. ny

roca (Gtildenstädt) 
Pilkkasiipi Oidemia fusca (L.) 
Mustalintu (merilintu) 0. nigra 

'(L.) 
Valkoniska-mustalintu (v-meri!.) 

0. · perspicillata (L.) 
Telkkä · eli sotka (selkätelkkä) 

Buceplzala clangula (L.) 
Islannin-telkkä B. islandica 

(Gmelin) 
Aili Glangula hyemalis (L.) 
'Virta-aili Histrionicus histrioni
. cus (L.) 
Stellerin-alli Polysticta stelleri 

(Pallas) 
Haahka Samateria mollissima (L.) 
Pulskahaahka S. spectabilis (L.) 
Isokoskelo Mergus merganser L. 
Tukkakoskelo (pikkuk. eli t.) 

M. serrator L. 
Uivelo (herna) M. albellus L. 
Pelikaani Pelecanus onoerotalus L. 
Merimetso Phalacrocorax carbo 

(L.) . 
Karimetso P/1. graculus (L.) 
Suula Sula bassana (L.) 
Räyskä (raukutiira) Hydroprogne 

tschegrava· (Lep.) 
Kalatiira Sterna hirundo L. 
·Lapintiira St. paradisaea Bri.inn. 
Pikkutiira St. albifrons Pall. 
Mustatiira Hydrochelidon nigra 

(L.) 
Pikkukajava (kolmivarpainen 

lokki) Rissa tridactyla (L.) 
Valkolokki (valkeat.) Pagoplzila 

eburnea (Phipps) 
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Pikkulokki Larus minutus Pallas 
Naurulokki L. ridibundus L. 
Kalalokki L. canus L. 
Harmaalokki L. argentatus Pon-

topp. 
Isolokki L. hyperboreus Gunne

rus 
Grönlannin-lokki L. glaucoides 

(Meyer.) · 
Merilokki L. marinus L. 
Selkälokki L. fuscus L. 
Idän-selkälokki L. affinis Rein-

hardt 
Leveäpyrstökihu (l. räiskä) Ster

corarius pomarinus (Temminck) 
Suippopyrstökihu (s. räiskä) St. 

parasiticus (L.) 
Tunturikihu (t-räiskä) St. longi

caudus (Vieillot) 
Isokihu (i. räiskä) St. skua 

(Brtinnich) . 
Myrskylintu Fulmarus glacialis 

. (L.) 

Myrskypääsky (m-nen) Oceano
droma leucorrhoa (Vieillot) 

Silkkiuikku (s-kuikka) Podiceps 
eristatus (L.) 

Härkälintu (harmaakurkku-
uikku) P. griseigena (Bodd.) 

Mustakurkku-uikku P. auritus 
(L.) 

Etelänuikku P. nigricollis Brehm 
Pikku-uikku P. ruficollis (Pall.} 
Mustanokkakuikka (m. jääk.} 

Colymbus immer Briinn. 
Valkonokkakuikka (vaalean. 

jääk.) C. adamsii Gray 
Kuikka C. arcticus L. 
Kaakkuri C. stellatus Pontopp. 
Etelänkiisla Uria troille (L.) 
Pohjankiista U. Iomvia (L.) 
Riskilä (r: eli punajalka-kiisla) 

U. grylle (L.) 
jääkyyhky"(j-nen) Plotus alle (L.) 
Lunni Fratercula arctica (L.) 
jura (ruokki) Alca torda L. 

Lapinvatukan oikeus itsenäisen lajin nimeen. 
Ilmari H iden. 

Luonnon Ystävän viime vuosikerrassa (s. 149-151) mainitsee 
maist. V. R ä s ä n e n löytäneensä lapinvatukan ( Rubus castoreus
Laest.)I Simosta ja pitävänsä sitä itsenäisenä lajina erinäisten 
seikkojen nojalla, joista tärkein kaikesta päättäen olisi kukista 
lähtevä voimakas tuoksu, mikä taas · puuttuu sekä mesimarjan että 
lillukan kukista. Nykyaikainen perinnöllisyystutkimus saattaa 
kuitenkin esittää lukuisia esimerkkejä siitä, että sekasikiöillä voi 
esiintyä yksi tahi useampiakin sellaisia ominaisuuksia, mJtkä näyt
tävät kokonaan puuttuvan kantalajeilta. Miksipä ei siis samoin 
mesimarjan ja Iillukan sekasikiön kukat voisi olla paremmantuok
suisia kuin kummankin kantalajin? Samoin ei voida myöskään 

1 Ks. A. j. Me 1 a, Suomen koulukasvio, 1899, s. 105 sekä Me 1 a- Caj a n-
d e r, Suomen kasvio, 1906, s. 335; vrt. Ne u m a n-A h 1 f v en g r en, Sveriges. 
flora, Lund t 901, s. 397. 
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lainkaan ihmetellä sitä, että lapinvatukan hedelmistä vuorostaan 
kokonaan puuttuu mesimarjan hedelmille ominainen aroomi. Se 
seikka taas, että maist. R. on tavannut lapinvatukan hedelmällä, 
johtuu siitä tunnetusta tosiasiasta, että, kuta läheisempiä keskenään 
risteytyvät lajit ovat, sitä enemmän fertilejä niiden sekasikiöt 
yleensä ovat. Se, että mesimarja ja lillukka ovat kieltämättä hy
vinkin läheisiä ·lajeja, ilmenee yksistään jo niiden tunnetusta tai
pumuksesta muodostaa aina tilaisuuden sattuessa keskenään seka
sikiöitä. Niinpä onkin juuri Rubus arcticus saxatilis Suomen, var
sinkin Pohjois-Suomen yleisimpiä sekasikiöitä.1 Sen sijaan ovat 
mesimarja ja vaa.rain paljoa vieraampia toisilleen, mikä ilmenee 
jo siitäkin, että vaikka ne monasti kasvavatkin lähekkäin, on 
niiden sekasikiö ( R. arcticus x idaeus) tavattu luonnossa vain 
kahdesti koko Suomessa ja samalla koko maailmassa. Se, että 
niiden keinotekoisenkin sekasikiön hedelmät jäävät kehittymättä, 
lienee edellisen perusteella itsestään selvää. Se taas, että lapinvatu
kalla on vieläkin vähemmän hedelmyksiä kuin lillukalla, on juuri 
ilmeinen lisätodiste sen hybridogenisesta luonteesta. Se seikk.a, 
että maist. R:n Kivalosuolla tapaama Iapinvatukka eroaa jossain 
määrin hänen muual1a löytämistään vastaavista muodoista, johtuu 
nähdäkseni taas siitä, että sekasikiöt yleensäkin ovat hyvin vaih
televia ominaisuuksiltaan eikä suinkaan vähimmin Rubus arcticus x 
saxatilis, minkä äärimmäisyysmuodot ovat f. subarcticus2 ja f. 
subsaxatilis2 ; sitäpaitsi eroitetaan siitä väliHäviä muotoja, mitkä 
tunnetaan yhteisellä nimellä f. medius2 • Se taas, että main. lapin
vatukka ei suinkaan kasva yksikseen, vaan että sen löytöpaikalla 
esiintyy ainakin toinen kantalajeista, selviää jo maist. R:n 'kirjoi
tuksesta. Lapinvatukkaa ei kuitenkaan voida missään tapauksessa 
syntynsä puolesta edes verratakaan alsikeapilaan, koska maist. 
R:n mainitsema käsitys alsikeapilan synnystä on jo vanhentuneena, 
korkeintaan 1700-luvulle kuuluvana hylätty. 

Ainoana vastauksena maist. R:n tekemään kysymykseen 
Luonnon Ystävän palstoilla voidaan näin ollen pitää sitä, että 
- varsinkin, kun mitään viljelyskokeita ei ole tehty - ei ainakaan 

1 J<s. H j. H j e 1 t, cnspectus florae fennicae V, s. 63 - 69. - Sekasikiön 
esiintymisestä Skandinavian maissa ks. paitsi jo main. Sveriges floraa myös 
C. A. M. Li n dm a n, Svensk fanerogamflora, Stockholm 1918, s. 321 ja B 1 y t t
D a h 1, Haandbog i Norges flora, K:ristiania 1906 s. 432. 

2 J<s. Ne u mann-A h 1 f v en g r en, Sveriges flora, s. 397. 
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toistaiseksi ore vielä esitetty mitään todella päteviä syitä sen puo
lesta, että lapinvatukka ansaitsisi itsenäfsen lajin nimeni, joten 
maist. R:n löytääkin on pidettävä vain yhtenä sekasikiön R. arcticus 
x saxatilis monista muodoista (tosin kyllä niistä fertilisimpänä). 

Kertomus Turun Eläin=- ja kasvitieteellisen Seuran perusta~ 

misesta ja toiminnasta ensimmäisenä toimivuotena .19 2 ~. 

Pian sen jälkeen kuin oli tullut tunnetuksi päätös pentstaa biologiset 
oppituoli t syntymässä olevaan Turun SLtomalaiseen y liopistoon, heräsi aivan 
itsestään Vanamo-seuran 'helsinkiläisten jäsenten piirissä ajatus : >>kohtapa · 
siis syntyy Turkuun toinen VanamO.>> Täten syttyi miltei se lviönä ajatus luoda 
Turku.un uu.den korkeakoulqn heimoihin yhdistys, joka varsinkin Lounais
Su.omessa edistäisi biologisia harrastuksia ja tutkimuksia. J a kun Turun 
yliopistosta oli tullltt todellisuus ja eläin- ja kasvitieteen opetus täällä alka
nut, pohdittiin näiden aineiden opettajiston parissa usein aijetta eläin- ja 
kasviiteteellisen seuran perustamisesta Turku.un. Yliopiston ensimmäinen 
toimivuosi monine alkuaherruksin een sitoi kui tenkin opettajiston voimat 
siinä määrin, että aikomu.ksen toteu.ttaminen lykkääntyi. Mu.tta jo ylio
piston toisena lu.ku.vu.otena se tuli kiinteästi puheeksi. Ku.n myös biologisia 
aineita opiskelevien ylioppilaiden parissa oli huomattavissa harrastusta asiaan 
ja oppikoulujen Iu.onnon historian opettajat lupasivat kannatustaan, oli täysi 
syy tehdä aikeesta tosi. Joulukuun 2 p:ksi 1923 kutsuttiin asiaa harrastavia 
henkilöitä kokoukseen yliopiston hyönteistieteelliseen museoon. Asiasta ilmoi
tettiin suullisesti ja sitäpaitsi yliopiston ilmoitustaultllle pannulla kehoituk
sella, jonka olivat allekirjoittaneet prof. V. M. Linnaniemi, toht. E. Vainio, 
maist. K. j. Valle ja tämän kertomuksen laatija. 

Kokousku.tsu.a nou.datti 24 Iu.onnonystävää. Kokou.ksen avasi prof. 
V. M. Linnaniemi tehden lyhyesti se lkoa aikeesta perustaa Turkuu.n eläin 
ja kasvitieteellisiä harrastuksia vaali va yhdistys. Kokous, jonka puheenjohta
jaksi valittiin kokouksen avaaja ja sih teeriksi allekirjoittanut, katsoi tällaisen 
seuran kaikinpuolin suotavaksi, ja päätett iin seura yksimielisesti heti perus
taa. Nimeksi sovittiin samalla: >>Tu.ru.n Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura. ') 
Paljon puheenvuoroja käytettiin tämän jälkeen vi rinneessä keskustelussa Seu
ran monipuolisesta tarkoituksesta ja toiminnan järjestämisestä. Keskustelu 
oli evästystä toimikunnalle, joka vali ttiin laatimaan ehdotusta uuden seuran 
säänn öiksi. Kokouksen osanottajat liittyi vät kaikki Seuran perustaja-jäseniksi, 
ja lähipäivinä kokou.ksen jälkeen ilmoittautui muutamia asianharrastaj ia li sää . 
Seuran perustajajäseniä tuli tämän mukaan olemaan 30: kaupun gin vo uti 
N. Aschan, y liopp. E. Domander, toht. A. Ensiö, maist. Ellen Henriksson, 
y liopp. I. Hi den, yliopp. E. Hietikko, hammaslääk. 1. Juvelius,. ylioppilaat 

4 Ks. myös kaikkia edellä main. teoksia. 
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M. Kangasniemi, L. E. Kari, Esteri Laine, V. Laine, E. Laurikainen, prof. 
V. M. Linnaniemi, yliopp. Heiiin Nurmi, prepar. V. Pekkala, johtajatar rva 
Maija Per6n, maist. U. H. Puranen, leht. A. Rantaniemi, toht. Th. Renvall , 
maist. S. Siinto la, toimitt. E. Suova, leht. J. K V. Tuominen, toht. E. Vainio, 
maist. J<. J. Valle, maist. rva Suoma Valle, toht. 0. Wellenius, yliopp. V. Wester, 
leht. D. A. Wikström, yliopp. J. Viikki sekä alle)<irjoittan ut. 

jouluk. 15 p:nä pidetyssä toisessa kokou.ksessa hyväksyttiin Seuralle . 
säännöt sääntötoimikunnan ehdotuksen pohjalla. Näiden sääntöjen mukaan 
Seura pyrkii herättämään ja ylläpitämään eläin- ja kasvitiete~llisiä harras
tuksia, edistämään tutkimusta biologisten tieteiden aloilla sekä toimimaan 
Turu.n Suomalaisen Yliopiston eläin- ja kasvitieteellisten kokoelmien kartutta
miseksi; näiden yleisten päätehtäviensä ohella Seura omistaa erikoistehtä
väkseen Lounais-Suomen eläin- ja kasvimaailman tutkimisen. jäsenikseen 
Seura valitsee henkilöitä, jotka harrastavat sen tarkoituksia. jäsenmaksu on 
kertakaikkineo 50 mk opiskelijoilta ja heihin verrattavil ta, 100 mk muilta. 
Seuran asioita hoitavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahaston
hoitaja sekä johtokunta, jonka mu.odostavat ·mainitut virkailijat ynnä kaksi 
muuta varta vasten valittua jäsentä. Kokouksia on ainakin 3:sti yliopisto llis
ten lukukausien aikana. Vuosikokous pidetään helmikuussa. 

Samassa kokouksessa, jossa säännöt hyväksyttiin, valittiin Seuralle 
toimihenkilöt ensimmäistä toimi vuotta, 1924, varten: puheen johtajaksi prof. 
V. M. Li n n a niemi, varapuheenjohtajaksi leht. D. A. W i k s t r ö m, sih
teeriksi a II e k i r j., rahastonhoitajaski yliopp. L. E. Kari, johtokunnan 
lisäjäseniksi leht. j. K. V. Tuomi n en ja maist. K. J. V a II e; tilintarkasta
jiksi valittiin toht. A. Ensi ö ja toimitt. E. Suo v a, vatalle rva S uoma 
V a II e. - Toiminta .:ai nyt lähteä hakemaan uomiansa. 

jo mainituissa joulukuun kokouksissa oli Seuralla biologisten yhdis
tysten tavanmu.kaista pienempää kokousohjelmaa: eläin- ja kasvitieteellisiä 
tiedonantoja, demonstratioita, kirjaselostuksia y. m. s. Eläintieteellisiä aiheita 
(4) käsittelivät hrat Linnaniemi ja Valle, kasvitieteellisiä (7) hrat Hiden, Kari, 
Vainio ja allekirj. 

Toi m i vuoden 1 9 2 4 a i k .a n a on kokouksia pidetty 7; sitäpaitst 
toimeenpantiin kevätretkeily helatorstaina Taattistenjärvelle Merimaskussa. 
Kokouksissa, jotka kaikki on pidetty yliopiston hyönteistieteellisessä museossa, 
on ollut keskimäärin 18 (12-23) osanottajaa. Kokousohjelmistona on ollut 
37 esitystä, joista 17 eläin- ja 20 kasvitieteellisiä. Edellisiä ovat esittäneet: 
Linnaniemi, Pekkala, Per6n, Renvall, Siintola, J<. J. Valle ja Wikström sekä 
Seuran vieraana toht. U. Saalas; kasvitieteellistä ohjelmaa ovat suorittaneet: 
Kari, Linnaniemi, Nurmi, Vainio, K. j. Valle .sekä allekirj. Esitel111iä tai nii
den luontoisia pitempiä esityksiä on ollut kaikkiaan 15, seuraavista aiheista: 
Lu mieläimistöstä Ruissalossa kevättalvella 1924 (V. M. Linnaniemi); Miinoista 
Pu oJalanpuiston rmsaissa (samoin); Eräistä Niilin nilviäisistä ja kaloista 
(V Pekkala); Piirteitä Sudan in linnustosta (samoin); J;:läintieteilijä Herluf 
w·nge in memoriam (Th. Renvall); Puuainesta tuhoavista kovakuoriaisista 
U.i Saa las); Reliktiäyriäisistä (K j.-Valle;) Suomen lummelajeista (samoin); 
Suomtn Viola-lajeista (samoin); järvien happisuhteiden tutkimisesta ja vai
k u tul<sesta pohjan ja syvänveden eläimistöön (samoin); Korvamaneetista 
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Houtskärissä (D. A. Wikström); Sveitsin metsätyypeistä ja varsinkin niiden 
biologisesta spektristä (allekirj.); Turun talvisiementäjistä (samoin); Kasvu
kauden aikaisuudesta Lounais-Suomessa vv. 1750- 1923 (samoin); Kasvistol
lisesta tilastotyöstä Suomen kartaston uutta painosta varten (samoin). Pienem
mistä esityksistä ansaitsevat erityisen maininnan monet toht. E. Vainion 
tiedonannot ti"eteelle uusista suomalaisista jäkälälajeista. Kokousten ohjelma
puolesta saanee vielä tulla mainituksi, että kokoukset tavallisesti ovat päätty
neet kahvikuppien tai teelasien ääressä. 

Seuran taloudellisesta tilasta on kerrottavissa, että rahastonhoitajan 
antamien tietojen mukaan on tuloja vuoden 1924 kuluessa ollut, pääasiassa 
jäsenmaksuista, Smk. 1647: 41. Menoja on ollut Smk. 272: 20, joten säästö 
tälle vuodelle on Smk. 1375:21. 

Uusia jäseniä on Seuraan liittynyt vuoden ku.Iuessa 12: metsänhait. 
Tauno Saarinen, maisterit Hilma ju.hakkala (Salo) ja Saima Uotila (Loimaa), 
joht. Ossian Gauffin, yliopp. Heikki Roivainen, maist. Aukusti Sarvela, yli
oppilaat Olavi Htllkkonen, Anna-Liisa Jakobson, Sievä Roito ja Aune Vesala, 
maist. Martta Koskinen (Naantali) ja yliopp. Erik Sjöstedt. Koko jäsenluku 
on, kun yksi jäsen on ilmoittanut eroavansa, tällä haavaa 41. 

Kulunut toimintakausi on kokonaisuudessaan liian lähellä, jotta voi
simme siitä ja sen aikaansaannoksista mitään kantavampaa arvostelua antaa. 
Varmana voinee pitää, ettei Seuran ensimmäinen vuosi ole kulunut jalkiä jät
tämättä. jo pelkällä olemassaolollaankin Seura on sekä omassa piirissään että 
toivottavasti hieman sen ulkopuolellakin elvyttänyt ja herättänyt mielen
kiintoa harrastuksiin biologisten kysymysten aloilla. Kokouksissa kuultu 
ja nähty ja niistä kerrottu varmasti vähitellen itää, keräilyihin, pikku havain
toihin ja tutkimuksiin kannustaen. 

Kun ajattelee toimintaa eteenpäin, on jokaiselle ilmeistä, että se vielä 
monet vuodet tulee olemaan vaatimatonta. Tähän sitoo Seuraa toimivien voi
mien vähäisyys ja varojen niukkuus. Pääosa toiminnasta tulee epäilemättä 
kohdistumaan tieteellisiin ja tieteellisluontoisiin esityksiin kokouksissa. Toi
vottavaa olisi, että yleisiä biologisia kysymyksiä saataisiin kokouksissa entistä 
enemmän valaistuksi. Tieteen uusimpien rientojen selostaminen biologian 
St(Urien probleemien aloilta varmaan olisi erikoisen tervetullutta ohjelmaa m. m. 
Seuram me monille pedagogijäsenille. · 

Mutta halukkaasti näkisi Seuramme mahdollisimman pian saavan aikaan 
myös !otakin, joka voitaisiin esittää valmiina konkreettisena tuloksena toi
minnastamme. Tehtävistä, joiden alalla verraten nopeasti, melko rajoitetuin
kin työvoimin ja ilman mainittavia varoja voitaisiin saada hyvin tuntuvaa hyö.: 
tyä aikaan, sallittanee tässä måinita Lounais-Suomen, kenties parhaiten aluksi 
vain Varsinais-Suomen ja siitä lähinnä Turun tienoon, kasvistollisten ja eläi
mistöllisten arkistojen valmistaminen. Kuvittelen arkistoja korttijätjestelmän 
mukaisina tietoaartehistoina, jonne tarkoin kootaan kirjallisuus- ja kokoelma
tiedot ja karsien myös kirjeeliisiä ja suullisia tiedonantoja. Aluksi olisi epäile
mättä syytä rajoittua putkilokasvistoon j~ luurankoiseläimistöön. Tällaisten 
tietokokoelmien olemassaolo ja käytännöllisesti järjestetty käyttömahda lli
suus varmasti paljon vilkastuttaisi toimintaa luonnon ystävien parissa Turun 
tienoilla. Yhtenä tärkeimmistä sysäyksistään tutkimuksen hyväksi arkistot 
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todennäköisesti vaikuttaisivat sen, että Varsinais-Suomen sisämaa, joka jo 
muutamien kilometrien päässä Turusta on sekä kasvistollisesti että eläimistölli
sesti maamme vähiten tunnettuja seutuja, alkaisi kiinnittää huomiota ja tulisi 
tutkituksi. Ilman epäilystä arkistot ennen pitkää antaisivat sekä va laistusta 
että aihetta yksityiskohtaisiin tutkimuksiin. Seuramme täten nopeast i. koituisi 
tehokkaaksi avustajaksi lempilapsemme Turun yliopiston toiminnalle suoma
laisen tieteen työvainiolla. 

Turussa .helmik. 21 p:nä 1925. 

K. Linkola, 
Seuran sihtee1 i. 

Tietoja rapukantamme nykyisestä til.asta olisi ke.o' 
rättävä. 

Vesiemme raputuotanto oli ennen viimeistä suurta rapurutto
kautta melkoisen suuri. Rapujen vienti ulkoinaill.e nousi tällöin 
noin 10- 15 milj. kappaleeseen vuosittain. Mutta rapuru ton hävi
tettyä vuosina 1907-8 ja muutamina vuosina vie lä sen jälkeenkin 
rapukannan miltei sukupuuttoon suuresta osasta maamme rapu
rikkaimpia ve$istöjä aleni raputuotanto ja rapujen vienti äkkiä 
ja loppui viimeksimainittu vuonna 1918 kokonaan. Se kansan
taloudellinen tappio, joka näin johtui rapukanta mme häviöstä, on 
niinmuodoin ollut erittäin suuri. 

Koska rapuruttovaaraa maassamme nykyään ei enää liene 
olemassa, on täysi syy ryhtyä tarmokkaisiin toimen pi teisiin rapu
kantamme elvyttämiseksi m. m. rapuistutuksien avulla. Maatalous
hall ituksen kalatalousosasto onkin ryhtynyt tätä tarkoittaviin 
toimenpiteisiin ja on varsinkin maatalousseurojen välityksellä useita 
rapuistutuksia jo toimitettukin, mutta kohtaa tämä työ erikoisia 
vaikeuksia sen kautta, että tietomme rapukannan nykyisestä tilasta 
valitettavasti vielä ovat varsin puutteelliset. Allekirjoittanut on 
· entakia äskettäin ·ki ertokirjeell ä kääntynyt m. m. useimpien 
luonnont ie teen opettajien pu.oleen pyynnöllä, että nämä hyväntah
toisesti avustaisivat minua rapukantamme tilaa koskevien tietojen 
hankinnassa. Olenkin jo saanut muutamilta opettajilta erittäin 
runsai ta ja mielenkiintoisia ti etoja. He ovat ni mittäin antan~et 
oppi Ia ansa luonnontieteen tunnilla paperille merkitä niiåen vesien 
mmet, missä varmasti tietävät rapuja nykyään löytyvän tai puut
tuvan ja siten ovat saaneet kootu'ksi runsaasti arvokkaita tietoja. 
jos muiltakin opettajilta vtelä saisin yhtä auliisti vastauksia ja 
jos muutkin tämän lehden lukijoista lähettäisivät sarnantapaisia 
tietoja, saa taisiin tällä tavalla helposti kootuksi harvi · aisen mielen
kiintoinen ainehisto rapukantamme nykyisestä tilasta. Niili hen
kilöille , jotka haluavat minulle (osoitteella Helsinki, Maatalous
hallituksen kalatalousosasto) lähettää rapua koskevia tietoj a, pyy
täisin vielä huomauttaa, että kaikki vähäpätöisimmätkin tiedot 
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pienistä lammeista ja puroista sekä yksityisistäkin paJkoista suu
remman vesistön varrella ovat tervetulleita, ja erikoisesti tahdon 
painostaa sitä seikkaa, että tiedot vesistä, missä rapua ei löydy 
(rapua tiettäväst i ei koskaan ole löytynyt tai on sen rapurutto hävit
tänyt), ovat yhtä tärkeitä kuin tiedot ravun löytymisestäkin jos
sain vesistössä. Olisi suotavaa, että tiedot saataisiin kootuiksi 
ennen tulevan kesän ravustuskauden alkua. 

P. Brofeldt. 

Pieniä tietoja. 
Mäyrän ( Meles taxus) pesälle satuin viime juhannuksena ret

keilless ~ ni Eräjärven Eräpyhän vuorella. jotenkin tiheäss1 kuusi
kassa oli vähäinen aukeama, jossa maanpinta näytti hieman talla
tulta ja herätti siten huomiotani. Silmäilin seutua tarkemmin ja 
Iöysinkin heti useita kuoppia maassa. Monet näyttivät vanhoilta, 
toiset taasen osoittivat selviä liikenteen merkkej ä. Ne olivat sel
väs tikin mäyrän pesäkoloja, yhteensä 5-6 kpl. Omituista oli, 
että pari suurinta oli kaivetty aivan tasaiseen kenttään ilman 

Kuva 1. Mäyrän pesäpaikka Erä
järvellä Eräpyhän rinteessä 1924. 

Kuva 2. Mäyrän pesäpaikka. Ko
lon suulla tukko lampaan karitsan 

villoja. 

mitään kumpua tai rinnettä. (Vrt. kuvaa 1.) Käytävä jatkui syvälle 
hiekkaiseen maahan verrattain jyrkässä kulmassa. Erään pes1-
aukon suulla oli nahkanpalasia ja valkeita karvatukkoja - jät
teitä 1 a m p aan karitsa s ta (kuva 2.). Voipa siis m1yräkin 
joskus näyttää oikean petoeläinluonteensa! (Atavismiakor~) -
Tapasin myöhemmin seudun asukkaita ja sain kuulla, että mai
nittu paikka on jo miespolvia tunnettu mäyrien asumana, oikeinpa 
>>mäyräkylänä>>. Olivat myöskin vakuutettuja, että lampaankarit
soja on ennenkin kadonnut mäyrien pes 3.kuntaan. 

E. Kärki. 



Pähkinähakki
nen ( Nucifraga ca
ryocatactes) on jok
seenkin yleinen ke
sällä Houtskarissa, 
eikä aivan harvi
nainen Korppoossa
kaan. Ensimmäisen 
kerran tapasin sen 
Houtskarissa 6. 
IV. 1919. Yksilö 
oli paksunokkaista 
muotoa (N. c. caryo
·Catactes). Kesän ku
luessa näin vielä 
useita kertoja päh
kinähakkisia. Seu
raavina kesi nä 
(1920- 1922), jol
loin asuin toisessa 
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paikassa samassa pi- Pähkinähal<kinen. Ylempi kapeanokkainen, alempi 
täjässä, näkyi niitä paksunokkainen muoto. 

melkein joka päivä . 
ja kuuli jo kaukaa niiden J:lelposti tunneHavan äänen. Heinä- ja 
elokuussa näki niitä lentelevän parvissa, joissa oli noin 2- 9 
lintua, usein sangen korkeallakin. Pähkinäpensaita kasvavissa 
paikoissa oleskeli pähkinöiden valmistuessa suuret parvet päh
kinähakkisia. Elokuun lopulla 1922 ammuin tä llaisesta paikasta 
yhden linnun, jolla oli kuvussaan ja kurkussaan useampia eheitä 
pähkinöitä. On hyvin luultavaa, että laji myös pesii Houtskaris
sa, koska niitä oleskelee sie llä koko kesän ja useimmiten näkee 
niitä 5- 7 lintua käsittävissä parvissa. Sen aikaisen pesi misen 
tähden en kuitenkaan ole voinut löytää sen pesää, sillä olen tul
lu t sinne vasta kesäkuun alussa, ja kirjallisuudessa mainitaan sen jo 
pesivän huhtikuussa. 

Huomattavaa on, että Houtskarissa myös tavataan kapea"' 
nokkaista muotoa (N. c. macrorhynchus). Elokuun lopulla 1921 
ammuin nimittäin yhden yksilön tätä lajia. 

Myöskin Houtskarin naapuripitäjässä Korppoossa tavataan 
pähkinähakkista, niinkuin >>Suomen luurankoisissakim> mainitaan, 
Kesällä 1923 ja 1924, jolloin asuin mainitussa pitäjässä, näin ja 
kuulin niitä hyvin usein. 18. V 1 II 1923 ammuin yhden yksilön 
paksunokkaista muotoa, joka on täytettynä Turun suomalaisen 
lyseon kokoelmissa. Korppoossa ei pähkinähakkinen kuitenkaan 
näytä olevan läheskään niin yleinen kuin Houtskarissa. 

D. A. L. Wikström. 
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Valkea västäräkki ( Motacilla alba) esiintyi Porvoossa viime 
syksynä suurin joukoin aina lokakuun 15 p:ään saakka, j.olloin 
ensimmäinen huomattavampi pakkanen ja pieni lumisade paikka-· 
kunnalla sattui. Yllämainittuun päivaän saakka näki niitä säännöl
lisesti päivittäin noin 15-20 kpl parvissa kaupungin kauppatorilla 
varisten ja varppsten seurassa. Kun västäräkkien joukkoesiintyt:ni
nen usean viikon aikana keskellä kaupunkia - kaupungin ulko
puolella en niitä enää samaan aikaan nähnyt -herätti huomiotani, 
se · kun ei liene aivan tavallista, päätin ottaa selvää, mikä tähän 
voisi olla syynä. Panin merkille, että västäräkit tavallisesti oles. 
kelivat ja puuhailivat paljon niillä kohdin toria, joissa aamupäivin 
oli lihakauppiaiden pöydät. Kun sitte lähemmin tarkastelin toria, 
niin huomasin siinä erikoisesti juuri viittaamillani kohdilla runsaasti 
lihamurusia, enkä lainkaan hyönteisiä, joita oikeastaan odotin 
näkeväni. Kiinnitettyäni erikoisesti huomioni muutamien lintujen 
syöntiin, saatoinkin todeta niiden todella nokkivan valkeita lihan
ja talinmurusia ja mahdollisesti mukana leivänmurusiakin. Epäi
lemättä tämä vahva ruoka oli omiaan kokoamaan ruumiiseen 
runsaammin ravintovarastoja edessäolevaa muuttomatkaa vasten. 
Samalla se osoittaa miten lintu voi aikojen kuluessa myöhästyttää 
yhä enemmän muuttoaikaansa, vieläpä jäädä maahan yli talvenkin, 
jos se on kyllin kakseliäs ja häikäilemätön ruuan etsinnässä, kuten 
esim. pakkastiainen. 

Kaikki näkemäni linnut olivat l<uluneen kesän poikasia. 
]. Seppä. 

Merkintöjä muuttolintujen saapumisesta }{äpylään. Kuluneena 
kevännä 1924 tein seuraavat merkinnät muuttolintujen saapumi
sesta KäpyJään ja Oulunkylään: Alauda arvensis 9. IV, lukuisasti; 
Fringilla coelebs 9. IV, monia kappaleita; Sturnus vulgaris 8. IV, 
useita kappaleita; Motacilla alba 16. IV, lukuisasti; Anthus pratensis 
16. IV, useita kappaleita; Turdus musicus 11. IV; Turdus iliacus 
10. IV; Alauda arborea 19. IV, yksi kappale Taivaskalliolla; Nume
nius arcuatus 20 .. IV, Erithacus rubecula 26. IV; Anas boschas 28~ 
IV; Sax:cola oenanthe 27. IV, 2 kpl; Budytas flavus 2. V, 2 kpl;. 
Phylloscopus trochilus 6. V, 2 kpl; Phylloscopus sibilator 13. V; 
Lusci ia phoenicurus 8. V, 5 kpl; Pratincola rubetra 10.V; Embe
riza hortulana 8.V, 2 kpl; Cuculus canorus lO.V, laulua eri puolilta; 
lynx torquilla 9. V; Hirundo urbica 11. V, useita; Hirundo rustica 
10. V useita; Lanius collurio 11. V; Sylvia hortensis 27.V; Sylvia 
curruca 11.V;.Sylvia cinerea 12. V, useita; Cypselus apus 19.V, useita; 
Musc 'capa atricapilla lO.V; Hypolais hypolais 27. V. 

]. Seppä. 

Vihreäkerttu Käpylässä. Keväällä 1924 ilmestyi jälleen Vihreä
kerttu ( Ph. sibilatrix) Käpylän pysäkin viereiseen metsikköön, jossa 
koivut ja haavat r unustavat kaueampaa laaksoaukeamaa. En-
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simmäisen kerran kuulin sen toukokuun 13 pnä (edellisenä vuonna 
14.5.) odotellessani mainitulla pysäkillä junaa. Metsikkö, jossa 
se piti majaa, on laiturista noin 100 m etäisyydellä, mutta hälinästä 
huolimatta kuului sen tutunomainen sirkutus varsin hyvin tuon 
matkan. Viikonpäivät se piti siellä erittäin virkeää elämää yllä 
pitkin päivää. Tuon tuostakin se kohosi lentoon samaan tapaan 
kuin metsäkirvinen laulaen säettään: sip-sip-sip-sip-si-si-si-si-. Mut
ta istui pian jälleen koivun tai haavan oksall.e, jossa kertasi sitte 
useaan ·kertaan saman ajatuksen. Toisinaan se päästi kimakan 
tjuu tai tjui-huudon pitkänä rivinä, mikä ääni muistutti soinniltaan 
hömötiaisen keväistä kiimahuutoa. Lento muistutti paljon harmaan 
paarmalinnun lentoa, ja hyönteisiä se sieppasi puiden rungolta ja 
oksilta samaan tapaan kuin paarmalintu. 

Retkeillessäni myöhemmin keväällä Oulunkylässä, tapasin 
kesäkuun 17 p:nä pesivän parin täällä sekametsäisen mäen rinteellä. 
Hautova naaras oli · varomaton ja lensi pesään minun istuessani 
siitä vain 6-7 m päässä. Kun lähestyin pesää, ei emo aika ut 
lähteä siitä pois, vaikka koskettelin pesää ympäröiviä mustikan
varpuja. Lopulta se kuitenkin pa'rkuen jätti kuivista heinistä tehdyn 
ja muutamilla jouhilla sisustetun kotinsa aarteineen nähtäväkseni. 
Pesässä oli 7 mustanruskeapilkkuista, vahvasti haudottua munaa. 
Todennäköisesti oli Käpylän keväinen laulaja toverin Iöydettyään 
siirtynyt tänne hiukan rauhallisemmalle paikalle uutta sukupolvea 
kasvattamaan·. Erikoisen yleinen ei se ainakaan Käpylän lähistöllä 
tunnu olevan, sillä tämä oli ainoa pari, jonka siellä kesän kuluessa 
tapasin. · }. Seppä. 

Havaintoja tiklistä ( Acanthis carduelis) Savo.nlinnan tienoilta. 
Seuraavat havainnot ovat tehdyt joko Savo linnan kaupungissa 
tai aivan lähellä sitä. Sulkumerkeissä mai itut havaintojen teki· 
jät ovat lyseolaisia. 

V. 1910. 25/X 1 2 lintua (E. j. B-n). Tämä on ensimmäinen, 
tunnettu tiklihava_into Sa-maakunnasta. - 1916. 29/ I 3 lintua 
(S. Turunen ja j. Hällström). 1920. 4/ II I pieni parvi (Räisä 1en). 
1921. 26/lll 1 lintu (Ilmari Paasio). 1921. 20-21/XII 5-6 lintua 
(Aulis Miettinen). 1922. 12/1 1 lintu (A. Päiviö Kuusisto). 1924.· • 
16jl 1 lintu (A. P. K.). 1924 18/ 1 5 lintua (A. P. K.). 1924 helmi
kuun alkupäivinä 3 lintua (Eero Muhonen). 1924. 14/ 11 5 lintua 
(1. Paasio ja A. P. K.). 1924. 22/XII 1 lintu (1. Paasio). 1925. 
29/ I 1 lintu (A. P. K.). 

C. Ph. Lindfors ei mainitse tiklistä mitää teoksessaan >>S ul
kava Sockens fåglan> (Meddel. of. Societas pro Fau a et Flora 
fennica 15 v. 1886) 

Lieneekö tikli siis yleistynyt Sa-maakunnassa? Siltä tuntuu, 
sillä olisi kai Lindfors tikliä tavannut edes joskus, jos lintu olisi 
suunnilleen samalla lailla esiintynyt Sulkavalla vv. 1869- 1885, 
kuin nykyään lähellä Savonl.innaa. 
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Savonlinnan seuduilla on tikli siis viime vuosina esiintynyt 
satunnaisena kiertolintuna marraskuusta maaliskuuhun asti. 

A. Päiviö Kuusisto, 
lyseolainen. 

Ankeriaan esiintymisestä Sisä-Hämeessä. Luopioisten pitäjään 
kuuluvasta jouteselästä, mikä on Mallasveden yhteydess1, on viime 
vuosina saatu m. m. seuraavat ankeriaat ( Anguilla vulgaris): 
1921 suuri n. 103 cm pitkä kala, 1922, pienempi n. 75 cm, 1924, 
1.5 kg painoinen, 85 cm p. kala. Kaikki ovat tarttuneet siimaan. 
Kouvalanjärvestä, mikä on jo kymmeniä vuosia myllysulun eris
tämä edellisestä vesistöstä, saadaan yhä edelleen ankeriaita. Niinpä 
1921 oli saatu 3- 4 kpl. 1923 ainakin 2 yksilöä, toinen n. 75 cm ja 
toinen n. 70 cm. Mainittakoon ettei väestö tällaisia >>kää rmekaloja >> 
ole suin kaan halukas syömään. 

E. K-i 

>>:Kissoja>> Jehdellisessä pajussa syksymyöhällä. Viime marras
kuun lopussa (1924) nähtiin Hangon Uuden kansakoulun aidan 
v· eressä 7:nnen li njan varrella kasvavissa kiiltolehtisissä paj uissa 
(Salix phylicifolia) vastapuhjennei ta kukintosilmuja eli n. s. ki s
soja v:elä V1hreiden lehtien hangoissa. 

joh. Kaikko. 

Kokouksia. 
Suomalaisen Eläin- ja KasvitleteeJJisen Seuran Vanamon kokous 21. 111. 1925. 

Aluksi pu.heen,iohtaja, prof. j. I. Li r o lausui seuran jäsene t tervetul
leiksi kokoukseen ja ilmoitti samalla, että opetusministeri, jakaessaan tämän 
vuoden ylimääräisen valti oavustuksen tieteellisten seuroj en kesken, on mää
ränn yt Vanamolie 22 000 mm kkaa, joten seuramme valtion avustus tänä 

• vuonn a on 62 000 mk. Tämä va ltion avustus on - lausui puheenjohtaja -
todistuksena siitä, että seu ramme työ kansallisen kulttuurin alalla on saanut 
sen tunnustuksen mikä si ll e tulee, ja Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen 
Seura Vanamo merkitsee ki ito llisena tämän asiakirjoihinsa. 

Tämän jälkeen piti tr i M. Koti 1 a in e n esitelm än metsärajaprob· 
lecmista. Esite lmänpitäjä selost i ensin metsärajakäsitteen kehitystä ja nii tä 
va ikeuksia, joita yhä edelleen on olemassa metsärajaa eksaktisesti määrät
täessä, ja iirtyi sitten selostamaan tutkimuksia, jotka koettavat selittää metsä
rajan aseman riippu vaisuutta sen kot keuteen vaikuttavista tekijöistä. Syy
peräisyyttä silmälläpitäen on metsäraja jaoiteltu (Scht öterin ja Friesin mukaan) 
lu onnolliseen (luonnonvaraiseen) ja keinotekoiseen metsärajaan; luonnolli
set metsärajat ovat syypet ältään klimaattisia, orografisia ja eko logisia. Näistä 
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on tärkein klimaattinen metsä raja, orografisella ja ekologise lla metsä1 ajalla 
on vain paikallinen merkitys. ·- Aikaisemmin koetettiin löytää jokin tatkai
seva klimaattinen tekijä, josta metsärajan korkeus riippuu. Täll aisista mai
nittakoon tuulisuhteet (edafisest i mahdollisessa vyöhykkeessä tosiasiallisesti 
ratkaiseva merkitys, esim. Kairamon tutkimukset), kasvukauden pituus, sen 
lämpösumma (Ke1n er, Sendtner), keskilämpö, heinäkuun keskilämpö, sade
määrä j. n. e. Brochmann-j erosch osoitti tutkimuksillaan (1 919), että mikään 
yksityin en klim aatt in en tekijä ei kuitenkaan määrää metsärajaa , vaan 
sen määrää tekijöiden resultantti, ilmaston yleis luonne, Klimacharakter. 
Brochmann-jeroschin mukaan on Sveitsin Keski-Alpeilla metsärajalla pie
nempi keskilämpö kuin alppi en reunaosissa, joissa se on suurempi. Tästä hän 
tekee sen johtopäätöksen, että kontinentaalisessa ilmastossa puut vaativat 
vähemmän lämpöä kuin maritiimisessa ilmastossa. Tengwallin mqkaan on 
kuitenkin asianlaita Skandin aviassa päinvastainen ; kontinentaalisi ssa osissa 
on esim. heinäkuun kesk il ämpö metsärajalla ko1 keampi kuin Atlannin ranni
ko ll a. Hänen mielestään on kasvukauden pituus ratkaiseva klimaattinen 
tekijä metsärajan korkeudelle. - Yhtäpitävät tutkimukset Keski-Emoopassa 
ja Skandinaviassa ovat todistaneet, että metsärajan korkeus on suorastaan 
riippuvainen maanpinnan keskikorkeudesta (Massene1 hebung), tälle ilmiölle 
on koetettu etsiä ilmasto llisia seli tyksiä, kuten ennenkin metsärajan korkeu
delle. - Esite lmänpitäjän mi elestä on lähtökohta väärä, syyt metsärajan 
asettumise lle eivät ole . löydettävissä yksinomaan ilmasto llisista tekijöistä, 
vaan puukasvillisu uden ylärajan määrää kasvupaikan kaikkien tekijöiden kor
relatio. Orografisilla tekijöillä ei ole ainoastaan paikallinen merkitys, vaan 
kaikkiin tekijöihin nähden on niillä primäärinen vaikutus. Metsärajan korkeus 
on riippuvainen suorastaan maan konfiguratiosta. s·iitä riippuu niin klimaat
ti sten kuin edafisten tekijöiden konstellatio metsäkasvillisuudelle. Laaksojen 
syvyys, leveys, tunturirinteen korkeus ja kaltevuus, irtonaisten maalajien puu
kasvillisuudelle välttämättömän alustan sijoittuminen, ovat niitä tekijöitä, 
joiden yhteisvaikutus on määräävä puukasvillisuuden vert ikali sell e ja hori
sontali sell e sij oittumisell e tuntm i- ja alppi scucluilla. 

Maisteri V. Korven k on t i o esitti lisävalaistusta viim e aikoina suurta 
huomiota ja erimielisyyttä synnyttäneessä biisamikysyrnyksessä. Esityksen 

_johdosta syntyi erittäin vi lkas keskustelu , jossa lausuttiin ajatuksia niin suun 
taan kuin toiseenkin. Keskusteluun ottivat osaa, paitsi esitelmöits ij ää, dosentti 
V. Auer, kalastusnettvos V. Jääskeläinen, prof. J. 1. Liro, dosentti U. Saa las, · 
prof. K. Teräsvuori ja maist. l. Välikangas. 

Tri V. K u j a 1 a näytti epänormaalisti kehittyneitä Vicia sepiumin ver
soja, joissa lehdykät olivat muodostuneet hyvin suuriksi ja niiden lukumäärä 
vähentynyt niin , että niitä oli kussakin lehdessä vain 1- 3. Samal la olivat 
kaikki lehdet päätöparisia, kärhettömiä. Kukkien ti lalla lchtihangoissa oli kc.:r
vaisia suomumuodostumia. Kasvia kasvoi noin ko lmen metrin läpimitta ise ll a 
tu li sijalla VT-mäntymetsässä Punkaharju ll a taaja, koko tuli sijan alan täyttävä 
Iaikku, jossa kaikki vcrsot oli vat samalla tava ll a epämuodostu.neita. Metsässä 
lähi stö llä esiintyi laji normaa lina. Todennäköises ti oli kasvi kasvanut jo kauem
man aikaa tu lisij a lla ja vcgetati ivisest i leviten täyttänyt sen. Kasvi on raulloi
tetulla alu ee ll a ja sä ilynee edelleenkin. 



80 Ilmoituksia. 
------ ------------------

Prof. j. 1. Li r o näytti hyvin vaalean, kaneelinvärisen rotan ( Mus decu
manus), joka oli pyydystetty samana päivänä Ylioppilastalolla Helsingissä. 
Aikaisemmin oli samasta paikasta saatu 2 aivan samanlaista rottayksilöä. 

Puheenjohtaja jätti seuran arkistoon maist. Veli R ä s ä s en lähettämän 
stipendiaattikertomuksen kasvitieteellisestä matkastaan Laatokan Karjalassa. 

Päätettiin että niiden seuran jäsenten, jotka haluavat eläin- ja kasvi
tieteellisiä stipendejä ensi kesäksi, tulee jättää hakemuksensa seuran puheen
johtajalle viimeistään huhtikuun 20 p:nä. 

Uusiksi jäseniksi valittiin ylioppilaat Eeva Linnea Z i d b ä c k ja Aimo 
11marin en. 

Ilmoitus. 
TVÄRMINNEN ELÄ INT IETEELL INEN ASEMA. 

Ensi kesänä tarjotaan tutkijoille, luonnonhistorian opettajille 
ja ylioppilaille ti laisuutta työskennellä Tvärminnen eläintie
teellisellä asemalla. jos riittävä määrä osanottajia ilmoittautuu, 
pidetään seuraavat opintokurssit: 

15 p. kesäk. - 4 p. heinäk. Kustos Harald Lindberg: Tvär
minnen seudun fanerogami- ja sammalkasviston tutkimista. (Toht. 
L. tavataan Helsingissä kasvitiet museossa klo 2-3 j. p. p.) 

6-25 p. heinäk. Ylim. prof. Alex. Luther: Vesieläimistömme 
tärkeimmät tyypit. . 

. 3-22 p. elok. Toht. Runar Collander: Kasvifysiologiaa . 
. Täysi-hoitoa (pesua lukuunottamatta) tarjotaan eläint. ase

malla 600:- Smk:sta kuukaudelta. Moottorivenematkoista on erik
seen maksettava. Lakanat, pyyhin- ja tyynyliinat sekä peite 
on otettava mukaan, ell'ei allekirjoittaneen kanssa toisin ole sovittu. 

Lähempiä tietoj? kursseista antavat niiden johtajat. Ilmoi
tuksia (jotka pyydetään tekemään mahdollisimman pian) vastaan
ottaa ja lähempiä tietoja antaa. 

Helsingissä, maalisk. 23 p:nä 1925. 
Alex. Luther. Puh. 11 7 20. 

Tavataan eläint. laboratoriossa (Pohj. Rautatienk. 13) maa
nant., tiist. ja keskiv. klo 12-1 p. 

TO IMJTU}(SELLE LÄHETETTYÄ KIRJALLISUUTTA. 

Teoksia: S. W. Suomalainen, Pyy-jussin korpit. Werner Söderström 
Oy. Aikakauskirjoja: E läinten ystävä 2; Finlands jakt- och fisketidskrift 3; 
Metsämies 2; Nuori Eläin ten ystävä 2; Nuori Voima; Ornis fennica; Puu
tarha; Pyrkijä 3; Suomen kalastuslehti 3; Tapio 3; Trädgårdsodlaren 3; Virit
täjä 1- 3. 

Werner Söderström Osakeyhtiön kirjapainossa 19:15. 
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ILMESTYY kuutena vihkona, joista neljä jaetaan kevä tlukukaucl.clla, kaksi syyslukukaudella. 
Tilaukset ovat osoitettavat Werner Söderström Oy:lle, Porvoo. Vuosikerran til:\ushiota on 25 mk. 

Toimituksen osoite: HELSINKI, Nervanderinkatu 11 . Puh. 42 412. 

Suomen maatähti (Geaster)::lajeista. 
T. ). liintikka. 

Maamme etelä- ja keskiosissa es iin tyy harvinaisia Geaster
suvun edustajia. Tämän sienisuvun suomenkielinen nimitys on 
kylläkin suora käännös tieteellisestä nimestä (Geos = maa, a ter = 

tähti), mutta itse asiassa varsin sattuva ja sopiva. Näiden sienten 
it iöemät ovat sirosti tähtimäisiä ja sen vuoksi helposti tunnettavia. 

Maatähtien itiöemässä on kaksi osaa. Ulompi, nahkea u 1 k o
k u p .u (eksoperidio) irtaantuu itiöemän tuleentuessa s i sä k u
v u s ta (endoperidio) , halkeillen tähtimäisesti liuskoihin , jotka 
kaartuvat alustaan päin. Ohuen so iukkokerroksen verhoama sis> 
kupu on muutamilla lajeilla lyhytvartinen. Sisäkupu aukeaa lat
vastaan; siihen muodostuu eri lajeissa erimuotoinen ja -kokoinen 
aukko, jonka kautta kuvun sisältämät itiöt pääsevät levi ämään. 

Maatähtien itiöemät muodostuvat maan pintakerroksissa, 
joista tul eentuneet itiöemät aina kohoava t näkyviin. Useimmat 
Geaster-lajit ovat havumetsien asuj amia; varsinkin on niitä tavattu 
muurahaispesien luona. Muutamat laj it esiintyvät lehtimetsiss3, 
toiset aukeilla paikoilla. 

· FREDR. ELFVIx .in (M edd . Soc. F. FI. Fennica, 45, s. 44) laatiman 
luettelon mukaan on maastamme tavattu 5 maatähtilajia. :rämä 
luku tuntu'u vähäiseltä, mutta tulee huomata, että es imerkiksi 
Ruotsista on tavattu vain II lajia; ja kuitenkin ulottuu Ru tsi 
paljoa etelämmäksi. Meillä ovat nähätväst i yleisimmät lajit Geaster 
coronatus ja G. pectinatus; G. ambiguus on itäinen ja G. fimbr iatus 
kaakkoinen laji. 

Meillä tavatut ja mahdollisesti vielä tavattavat lajit voidaan 
mä;" rätä seuraavan kaavan mukaan: 
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GEASTER. 

1. Ulkokupu hygroskopinen, kuivina sen Iiuskat ympäröivät 
sisäkupua, kosteina ne harittavat tähtimäisesti . . . . . . . . ambiguus. 

II. Ulkokujm ei laisinkaan tai vain vähän hygroskopinen, ja 
liuskat sen vuoksi sekä kuivina että kosteina ulos-taapäin 
kaareutuvia: 

J. Ulkokupu kaksikerroksinen: sisempi kerros syvään 4-lius
kainen; ulkokerros muodostaa maljamaisen, maahan 
kiinni jäävän alustan: 

a. Pienehkö; Iatvavarusta ympäröi eriävän värinen kehä.. coronatus. 
b. Suurehko; latvavaruskehä puuttuu . . . . . . . . . . . . . . . . jornicatus. 

2. Ulkokupu ei erikoistunut kahdeksi kerrokseksi; liuskoja 
useampia kuin neljä: 

A. Ulkokuvun keskiosa ei muodosta maljamaista syvennystä: 
a. Latvavarus ei keilamainen eikä uurteinen: · 

a Sisäkuvun pinta ei karkea; suurehkoja lajeja: 
t Sis.äkupu varreton, punaisenruskea . . . . . . . . . . rujescerzs. 

tt Sisäkupu varrellinen, tumma, melkein musta . . limbatus. 
c Sisäkuvun pinta karkea, jyväksikäs; pieni laji . . . . mirzimus. 

b. Latvavarus keilamainen, uurteinen: 
a Sisäkuvun alaosassa kaulusmainen verho; kuvun 

pinnassa jauhoinen kerros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bryarztii. 
b Sisäkuvussa ei kaulusmaista verhoa, eikä se ole 

jauhoinen: 
t Sisäkl\vun pinta ei karkea: 
: Varsi pitkä; suurikokoinen laji . . . . . . . . . . . . . . pectirzatus. 
:: Varsi vähäpätöinen, pieni laji . . . . . . . . . . . . . . nanus 

tt Sisäkuvun pinta hyvin karkea . . . . . . . . . . . . asper 
B. Ulkokuvun liuskat kaareutuvat niin, että muodostuu 

maljamainen syvennys, jossa on varreton sisäkupu fimbriatus. 

G. ambiguus MoNT. Ulkokuvun ulkopinta sileä, vaalea, sisä
pinta ruskea, tumma. Liuskat säännöllisiä, 5-10. Sisäkupu pano
maisen pyöreä, varreton, vaaleanharmaa, joko hienonystermäinen 
tai vain jauhoinen, vanhoissa itiöemissä sileä. Latvavarus heikosti 
keilamainen, uurteinen, sisäkuvun värinen tai tummempi. Sulkeutu
neen itiöemän läpimitta 1- 1,5 sm, aukiharittavan 1--4 SJ11, sisäkuvun 
0,4-1,4 sm. 

Hietaisilla paikoilla. Suomen luonnontieteellisellä alueella ta
vattu Petroskoissa (GoNTHER). 

TH. C. FRIES yhdistää tähän lajin G. Drummondii BERK., jolla Iatva
varus on tumma. 

· Läheisiä hygr:oskopisia lajeja ovat G. corollinus (BATSCH) HotL. ja G. 
floriformis VrrT. Edellisen latvavaruskehä on selvä ja sileä; jälkimmäisellä 



Suomen maatähti (Geaster )-lajeista 83 

ei ole selvästi eristynyttä kehää. Mahdollista on, että näitäkin lajeja voidaan 
tavata hietaisilla, kuivilla paikoi lla maassa mme. 

G. coronatus (ScHAEFF.) Scr-IROET. Ulkokuvun 
ulompi, löyhä kerros muodostaa ohuen, maassa 
kiinni olevan kelmun. Sist:ikuvun kanta lyhyt, 
mutta selvä; sisäkupu pitkänomainen, munan 
tai päärynän muotoinen, harmaa, sinisenhar
maa, ruskea tai tummahko, kiiltävä tai him
meä. Latvavaruskehä vaalea, jyrkästi eristy
nyt, kohoama hyvin pieni, nappimainen, sileä. 
Itiöemän koko vaihtelee, mutta yleensä on se 
pienehkö; sisäkuvun läpimitta 4-10 mm.; ulko
kuvun läpimitta 2-5 sm·, sen korkeus 1- 4 sm. Kuva 1· Geaster 

coronatus. 
Ab. Merimasku (P. A. K ARSTEN); ~arai-

nen, Lofsdal (ENzro REUTER); Littoinen (A. WAHLBERG: M. FFlF 
39, s. 196). - N . Suursaari (F. 0. LINDBERG), - Ka. Viipuri (A. 
THESLEFF). 

Esiintyy rehevissä kutis~metsissä ja on nähtävästi yleisin laji 
maassamme. 

G. fornicatus (HuDs .) FR. On edellistä laji a suurempi; latvavarusa la on 
selväst i eristynyt. - Lajin mainitsee THESLEFF (Bidrag tili känned. Finl. nat. 
o. folk, 1919 s. 53) tavatuksi Viipurissa: >> Barrskog på öppna platser. ') Toden 
näköistä on, että THESLEFF tarkoittaa edelli stä lajia; siihen viittaa m. m. kasvu
paikka. - G. fornicatu s on kui vien lehtojen hietaisilla paikoilla kasvava laji. 

G. rujescens PERS. - Ulkokupu punaisenruskea, jakautunut useimmit n 
6- 7 liuskaan; sisäkupu kann atan tai (ulkokuvun maitokerroksen kuivut tua 
tai vat istua) niitättömän lyhytkantainen, pallotnain en - leveän mun amain en, 
si leä, vaa lea, tai vaaleanruskea. Latvavaruskehä + jyrkästi esiintyvä; varus 
jonkun verran kohonnut. Suurehkokokoinen låji: läpim. 3, 5- 8 sm. 

Ruotsi ssa laajalti levinnyt. Ehkä löydettävissä Snomestakin. - Väri ja 
varren ppute eroittavat sen selvästi seuraavasta lajista. 

G. limbatus FR. Ulkokupu 7- 10-liuskainen; liuskat harmaita, - tumman 
ruskeita, si leitä ta i + halkeilevia. Sisäkupu pallomain en tai latvaan suippeneva~ 
tylpähkölatvainen, harmaa tai tummanruskea; kanta ja kantarengas selvä. 
Latvavaruskehä puuttuu tai on se vain + epäselvästi eristynyt; latvavarus mel
kolaiJia li eriömäi11en. Keskikokoinen -- suurehko laji. 

Harvin ainen. Ruotsista 2 löytöä. 
G. minimus ScHWEINITZ. Ulkokupu 7- 0-liuskainen, sisäpinta keltainen tai 

vaalea. Sisäkupu munamainen, k' nnaton tai (maltokerroksen kuivetuttua tai 
varistua) va ll an lyhytkantainen, ·va lkea - vaaleanruskea, karkeapintainen tai 
pienijyväinen. Latvava.ruskchä tavallisesti eri stynyt. Pien'i (läpim. 12- 25 mm), 
helposti tunnettava laji, joka Ruotsissa on vain kerran tava ttu. 

0. Bryantii B ERK. Ulkokupu 8- 10-liuskainen, aluksi vaalean-
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2 
Kuva 2. Geaster Bryantii (vasem malla). 

Geaster pectinatu s (oikealla). 

- Ta. Mustiala (P. A. KARSTEN). 

harmaa, painuen myöhemmin 
vaaleankeltaiseksi - ruske
aksi; kuiva maitokerros + 
syväuomainen. Sisäkuvun 
pinta aluksi hyvin jauhoinen, 
jauheen varistua tumma, hiu
kan sinertävä. Latvavarus 
pitkä, keilamainen, uurteinen, 
ilman eristynyttä ympärys
kehää. Keskikokoinen: sisä
kupu 6-20 mm; ulkokupu 
2- 6 sm. läpimitaten 

Ka. Viipuri, Liimatta 
(THESLEFF 1. C. 191 9 p. 53). 1

-

Sf. Pori (MATHILDA JusEu us) . 

G. pectinatus PERS. Ulkokupu 8- 10-Iiuskainen; maltoinen 
kerros häviävä; syinen kerros vaalea ~ likaisen ruskea, nahkea ja 
hyvin pysyvti. Sisäkupu pallomainen, tummanruskea- tumma, 
tuoreena usein + hännäinen, alaasassaan useimmiten uurteinen; 
latvavarus pitkä, torvimainen, selvään uurteinen, ympäröivä kehä 
eristynyt, varsi ohuehko, sisäkupu läp im. 1- 3 sm. ulkokupu (leväl
lään) 3- 14 sm. - Havu- ja lehtimetsissä. N. Tammisaari, Gullö 
(fREDR. ELFVI G). - Ka. Viipuri, Liimatta (THESLEFF). - St. Tyrvää 
(KARSTEN). Ta. Mustiala (KARSTEN) . Hämeenlinna, (B ··öK). 

G. nanus PER . Ulkopuku j"!-kautunut 5- 8 erikokoiseen liuskaan, sen sisä
pinta sil eä tai jonkun verran halkeileva, vaalcanruskea. Sisäkupu miltei pallo
mainen, sen tyvessä selvä pullistuma, lyijynharmaa - ruskeahtava, varreton 
tai (maltoisen osan kuivetuttua) lyhytvartinen . Latvavaruskehä se lvä, uurteinen. 
latvavarus + putkimainen, uurteinen. Pieni, edelli sen näköin en laj i. - TCI 

vattu Ruotsissa kahdes ti. 

G. fimbriatus FR. Ulkokupu jakautunut 
5- 15 erikokoiseen, lyhyeen liuskaan, ohut, 
sileäpintainen, vaaleanruskea; liuska t taap Jin 

. kääntyviä; liuskoittumaton ulkokuvun osa 
maljamainen. Sisäkupu pallomainen, varre
ton, valkea - keltainen - vaalean ruskea. 
Latvavaruskehä epäselvä; latvavarus lyhyt; 
en reunat jonkun verran risaiset. Keskiko-

Kuva 3. Geaster fim
briatus. 
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koinen - kookas laji: si$äkupu 1,5- 2 sm; ulkokupu (l evällään) 
4- 6 sm tai enemmän. 

Jk.· Valkjärvi, Pähkinämäki (THE LEFF) . - TIIE SLEFFL löytämät 
ja ELFVINGIN määräämät itiöemät ovat kasvaneet pähkinäpensaiden 
al la; TR. C. Frrms ilmoittaa lajin kasvavan Ruotsissa parhaasta 
päästä havumetsissä, eritoten vanhojen kuusien alla. ;-- Laji on 
tuoreena helposti tunnettava; vanhat itiöemät muistuttavat G. ruje-. 
scensia. 

Kun tiedot maatähtilajiemme levinneisyydestä ovat varsin 
·puutteelliset, on syytä tallettaa niitä. Pienissä pahvirasioissa, 
pumpulilla t. m. s. ympäröityinä ne sä ilyvät kuivina hyvin. 

Havaintoja k~svien syyskukinnasta Oulussa 
. 1922-24. 

A. A. Parvela. 

Kulunut syksy on ollut huomattavasti lämpimälllpi kuin taval
li sta, joten kasvien kasvukausf on pidentynyt useilla viikoilla. 
Yhtämittaisia lämpimiä päiviä (lämpöti la päälle oo C) oli syksyllä 
1924, 2-3 kylmää yötä Iukuu·nottamatta, aina marrask. 3 p:ää n 
asti, jolloin alkoivat ilmat kylmetä niin että maa ja meri rannoilta 
jäätyivät sekä satoi lunta (marrask. 5 p:nä) aina huononlaiseksi 
rekikeliksi asti. Marrask. 12 p:nä oli taasen lämpötila kohonnut 
lämpöasteiden puolelle, lumi suli aukeilta mailta ja kaduilta, met
sässä oli sitä ohuesti ja maantie jääkaljamalla. Marrask. 21 p:nä 
esim. satoi aamu lla vettä runsaasti ja päiväll ä kohosi lämpö aina 
+ 5° t. 

Syksy. 1923 oli lämmin ja sateinen. Kolm ea päivää lokakuun 
lopulla (28- 30) huomioonottamatta oli lämpötila ainå marraskuun 
10 p:ään asti + asteiden puolella vaihdellen 1°-4° C. Saman kuun 
10 ja II p:nä oli kylmää 6~7° C, mutta tä män jälkeen vaihteli 
lämpö + 1-+5° C marraskuun 18 p:ään asti, jolloin se ·laskeutui 
kylmäasteiden P.uolelle pysyvdisest i, joitakin aniharvoj a ja väh ~ii s i ä 
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poikkeuksia lukuunottamatta. Lunta satoi lokak. 29 p:nä 
l - 2 dm paksuudelta ja se paikka paikoin säilyikin, vaikka ei 
koko syksy~ä voinutkaan yhtenäisesti peittää maan pintaa. Edelli
nenkin syksy (1922) oli sateinen, ja talvi tuli jo lokak. 21. p:nä. 
Tarkempia muistiinpanoja lämpösuhteista ei kuitenkaan ole tullut 
tehdyksi. 

Kun tfettävästi Oulun seuduilta ei ole vähimmässäkään mää
.rässä tietoja kasvien myöhäiskukinnasta, on tämän kirjoittaja 
jonkunverran tehnyt muistiinpanoja kysymyksen alaisista seikoista 
edellämainittuina vuosina. Valitettavasti olen tullut kovin vähän 
liikk1;1neeksi kaupungin laitaosissa, missä useampia lajeja kasvaa. 
Mutta jonkinlaista våloa luovat tekemäni puutteellisetkin havainnot 
kasvien syyskukintaan Oulussa. 

Kasvukauden pidentyessä usejlla viikoilla kukkivat jotkut lajit 
viime kuluneena syksynä toisen kerran. Niinpä lokak. puolivälissä 
oli Hietasaarella eräässä p~utarhassa mansikat kukalla, jotkut raaka
leilla. Samaan aikaan, samassa puutarhassa kukkivat vaaraimen 
ensikesäiset versot. Erään oppilaani tiedonannon mukaan oli syk
syllä 1923 vielä ! 3 p. marrask. eräässä kaupungin puutarhassa vaa
rain kukalla. Olivatko kukat ensivuotisissa vaiko toiskesäisissä ver
soissa, si itä en valitettavasti tullut ottaneeksi selvää. Oulun asema
alueella ja kaupungin seurahuoneen luona olevassa puistikassa 
kukki harvoja pihlajia lokak. alkupuoliskolla ja puolivälissä. Samoin 
edellisenä syksynä kukki pihlaja toisen kerran Oulujoella. Oppi
laitteni ilmoitusten mukaan kukki puolukka edell ämainittuna 
aikana Oulun lähellä metsässä. Hyvin todennäköistä on, että monet 
jälempänä mainittavista ruohokasveistakin ovat kukkineet toiseen 
kertaan, mutta kun en ol'e ollut tilaisuudessa tarkemmin seuraamaan 
niiden kehitystä, en asian tästä puolesta osaa tehdä tarkempia johto
päätöksiä. Tällaisina kasveina voin kuitenkin mainita seuraavat: 
Sisymbrium soplzia, jolla oli pieniä kukkia ja nuoria lehtiä isojen, 
Iehtens1 ja siemenensä varistaneiden yksilöiden latvassa rautatie
alueella; Valeriana officinalis (myös edellisenä sy~synä), kukat hen
toja ja pieniä; Artemisia vulg. nuoria hedelmiä varren latvassa 
marrask. 3 p:hä. 

Muutamien puiden ja pensaiden lehtisilmut pitkän ja lämpimän 
· syksyn aikana alkoivat kehittyä, ennättäen jotkut puhjetakin, ja 

lehdet kåsvaa muutamien sentimetrien läpimittaisiksi. Rautatien 
puistossa oli yhdelle vaahteralle ennättänyt kasvaa lehtiä, joista 
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suurimmat olivat 5 cm läpimitaten. Lehdet olivat aivan puun lat
vassa marrask. alkupäivinä. Samassa puistossa oli eräässä Sorbaria 
sorbifolia-pensaassa marrask. alussa nuoria, äsken kasvaneita lehtiä, 
joista suurin oli n. 1 dm:n pituinen. Hautuumaalla näin samoin 
nuoria lehtiä Sorbariassa. Oppilasten ilmoitusten mukaan olisi 
Spiraea salicifolia-pensaassa ollut lokak. lopulla rautatienpuistossa 
nuoria, syksyllä puhjenneita lehtiä. Itse näin hautuumaalla marrask. 
21 p:nä samassa lajissa lehtisilmuja, joissa lehtialut olivat jo hyvin 
pitkälle kehittyneet, mutta eivät kuitenkaan suorastaan puhjenneet. 
Yhtä pitkälle kehittyneitn silmuja näin seuraavissa puissa ja pen
saissa: Populus balsam., Betula, Sambucus, Spiraea clzamaedr., eräs 
viljelty Salix-laji ja Salix phylicifolia, missä kukkasilmut olivat niin 
kehittyneet, että silmusuomut olivat varisseet pois, joten silmut oli
vat n. k. >>kissa>>-asteella kuten maaliskuun lopulla tai huhtik. alussa. 
Edellisenä syksynä oli verrattain pitkälle kehittyneitä lehtisilmuja 
joissakin koivuissa, pajuissa ja pihlajissa. 

Seuraayasta taulukosta näemme· kuinka myöhään syksyllä olen 
vielä tavannut kukkivia kasveja, joista useimmat ehkä ovat jatka
neet kesäistä kukkimistaan pitkälle syksyyn suotuisain sääsuhteide~ 
vallitessa, mutta jotkut ovat kenties kukkineet toisen kerran: 

1 Avena sativa 
2 Poa annua 
3 Festuca elatior 
4 Triticum repens 
5 Hordeum vulgarc 
6 Urtica urens 
7 Rumex domesticu 
8 R: acetosella 
9 Polygonum aviculare 

10 P. viviparum 
II P. convolvulus 
12 Clzenopodiwn album 

13 Lyclmis nrbra 
14 L. a/ba 
15 Stellaria media 

t 6 St. graminea 
17 Cerastium vulgare 
18 Spergula arvensis 
19 Spergularia campestris 
20 Sagina procumbens 
21 Ranunwlus acer 

1922 1923 1924 
26. X tulev. t avar. last.p . 

11. XI 21. XI nuorilla hede lrnillä 
26. X tulev. tavar. l.ast.p. 

16. XI 

3. XI harvoja yksi t. 
26. X nuorilla hedc lrn . 

20. X 6. XI 

20. X 21. X 2. X 1 nuorilla hedelm. 

17. X 1 3. X 1 harv. kuka II . yks. 

21. X 1 runs. 
15. X 20. X 26. X harv. kuka ll. yks. 

vähänl. kukall . yks 
20. X 2 1. X 3. X 1 useita kuka II . yks. 

26. X harv. kukall. yks. 
3. XI nuorilla h t> delm. 

17. XI 2 1. X I joks. y l. 
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1922 
22 R. repens 
23 Sisymbrium sophia 
24 Nasturtirtm palustre >) . 

25 Erysimum c/zeirantlwides 
26 Brassica campestris 
27 Sinapis arvensis 
28 Tlzlaspi arvense 

29 Lepidium ruderale 
30 Capsello bursa pastor i 
3 1 Spiraea uimaria 8. X 
32 Potentilla norvegica 20. X 
33 P. argentea 
34 A/cllemilla vulgaris 

35 Trifolirun praten e 
36 Tr. repens 
37 Tr. lz.1'brilfum 
38 Viola tricolor 
39 V. arvens is 20. X 

40 Carum carvi 
41 Asperugo prownzbens 
42 Myosotis intermedia 
43 Lamium album 
44 Galeopsis tetrahit 

45 G. specio a 
46 Bmnella vulgaris 
47 Campanula rotundifolia 23. X 
48 C. rapunculoides 
49 Solidago virgaurea 20. X 
50 Achillea millejolium 
51 A. ptarmica 
52 Cl1rysantf1enz. leucant/1. 
53 Matricaria discoidea 
54 M. inodora 
55 Tanacetum VIligare 
56 Artemisia vulgaris 
57 Senecio vulgaris 
58 Carduus crispu s 

59 Cir ium arvense 15. X 
60 C. lanceolatum 

61 Centaurea cyamrs 

1923 1924 
8. XI 3. XI 

16. XI 
25. X 26. X 
17. XI 22. XI 

26. X 

21. XI 

ha rv. kukall. yk ~~ . 

harv. yksil. 
useita yksil. 
joks. yl. 
tulev. tav. last.rL 

run s. 

25. X 

17. XI 

8. XI 
II. X 1 

3. X 1 harv. l<ukall. yks. 
runs. kuka11. yks . 
harv. kukall. yl<s . 
useita kukall. yks. 

1. X 1 ll arv. kukall. yks. 
18. XI run s. 

II. X 1 22. XI us. kukall. yksit. 
harv. 

8. XI 

25. X 
17. XI 
25. X 3. XI 

26. X 
15. X 

3. XI 
3. X 11 22. XI run s. 

15. XI 
3. XII 21. XI 

22. XI 3. XI 
7. XI 

17. XI 21. XI 
3. XI 

7. Xl 
27. X 

21. X 

nuor. hedelm. 

62 Leontodon autumnalis 

63 Taraxacum 

20. X 17. X 1 2. X 1 
3. XI 

64 Crepis tectorum 
65 Sonchus arvensis 
66 S. oleraceus 
67 Hieracium pilosella 

II. XI 
20. X 17. XI 26. X 

2. XI 
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1922 1923 1924 

G8 Papaver spp. 21. X 
09 Resecla oclorata 20. X 
70 Malope sp. 2 1. X I 
71 Viola 22. X I 21. X I 
72 Anti rrh intmt 5. X II 3. XI 
73 Tropa~olum 26. X 
74 Bellis perennis 22. X I 3. X I 
75 Calendula II. X I 
76 Callisteplws 
77 Pyrethmm 

Lisäykseksi edelläolevaan taulukkoon mainittakoon , että syk
syll ä 1924 26. X kukallisina tavatut kasvit luultavast i olivat kukalla 
vieU 3. X 1, si ll ä ilmastosuhteet lokakuun viimeisellä viikolla olivat 
kasveille yhtä edulliset kuin aiemminkin. Useita kasveja olen tavan
nut kukkivina myöhemminkin; jouduttuaan lumen alle ne ovat 
kukkansa säi lyttäneet jopa toiset läpi talvenkin, kuten keväi sin 
maan lumivaipastaan vapauduttuaan tekemäni havainnot osoittavat. 
Tällaisia kasveja ovat: Cerastiwn triviale, Erysimum clzeir., Capsella, 
Potent. argentea, Viola tricolor, V. arvensis, Matricaria discoidea, Taraxa
cum (nupulla huhtik. alu ssa). Vielä olen kukalli sena tai kukkanupuilla 
tavannut huhtik. alkupuoliskolla Thlaspi arvensise n ja Tlzl. alpestrisen, 
vaikka niiden syyskukintaa en ole tullut tarkemmin tarkanneeksi. 

Monet edellämainituista, myöhään kukkivista kasveista s1 i
lyttävät kukkansa lyhyemmän aikaa lumen allakin ollessaan, mutta 
eivät jaksa säi lyä kukallisina läpi talven. Tallaisia kasveja ovat 
es im. Achill. millef., Stellaria media, joka lumen alla säilyy kukalli
sena useampia viikkoja, sekä kori stekasveista es im. Bellis, Calendula, 
Antirrhimzm j.n.e. Näistä asioista ei tällä kertaa kuitenkaan enem
pJä . Kenties joskus olen tilaisuudessa tarkemmin palaamaan uud e.l 
leen kasvien talvehtimiseen, joista olen tehnyt jonkunverran hava in
toja. 

Lnon non \'s t iivii ·1 - ~ 
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Karhunsamrnal.c- (Polytrichum=) lajien lehtien veden:: 
johto== ja haihtumisenestämistoiminnasta. 

Viljo Kujala. 

Karhunsammalien lehdet ovat, kuten tunnettua, eritt~iin moni
mutkaiset rakenteeltaan. Lehtilapa on usean solukerroksen muodos
tama ja siin ä voi eroittaa suurionteloisia jo)1tosoluja ja ahdason.te
loisia, paksuseinäisiä tukisoluja kahtena pää llekkäisen:i jänteenä. 
Lehden yläpinnalla oleva assimilatiosolukko on toisistaan erillä t: n 
olevien pituussuuntaisten, lehden p3ästä pää hän ulottuvien liistak
keiden muodostama, joiden poikkileikkauskuva on kuvissa 1- 4 
nähtävänä. Tällaisia assimi latio-liistakkeita tavataan kaikilla Poly
trichaceaeo illa, sekä sitäpaitsi muutamilla Pottiaceaeoilla ainakin ai
heellisina; pisimmälle eri laistuneet ne ovat kuitenkin Polytric!wm ja
Pogonatum-suvuissa. C. Grebe (teoksessa Studien zur Biologie und 
Geographie der Laubmoos~ 1. Hedwigia L IX, 1917, s. 87) arvelee 
liistakkeiden tarkoituksen olevan suurentaa assimilatiotehokkuutta 
estämällä samalla haihtumiselle altista ulkopintaa suurenemasta. 
Saman tutkijan mukaan (s. 88) estävät Polytrichumien lehdet haihtu
mista sitäpaitsi lehtien käpertymisen kautta putkimaisiksi, sekä kui
vimpien paikkojen lajit P. piliferum, P. strictum ja P. juniperinum 
lisäksi siten, että kalvomainen, leveä lehdenreunus on kääntynyt 
Iamellien päälle niin, että vain kapea rako jää kaasujen vaihdolle. 
Tarkastaessani leikkauksia Polytrichumien lehdistä olen niissä ha
vainnut muitakin rakennuspiirteitä, jotka tältä kannalta ansaitsevat 
huomiota. 

Ensinnäkin näyttää siltä kuin noiden lamellien muodostumi
sella olisi muukin merkitys, 
kuin assimilatiopinnan suu
rentaminen. jos pistää kui
van karhunsammalyksilön 
tyven veteen, kastuu sam
·mal ylempääkin sangen no
peaan. Tämä aiheutuu ul
kopuolisesta, lehtituppien 
avu lla tapahtuvasta kapil
larisesta vedenjohdosta 

Kuva l. P. Swartziin lehden poikkileikkaus . . (vrt. Grebe s. 84). Havain-
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tojeni mukaan muo
dostuu jokaisen lehden 
tyvelle varren viereen 
vesipisara (v. kuvassa 
2: 1 ). Tästä kohdasta 
alkavat lamellit, ja si
ten pääsee vesi pisa
rasta i111eytymää n ka
pillaarivoiman avulla 
nopeasti lamellien vä
leihin. Tämän voi pää
tellä siitä, että lehti 
nopeasti kä pertyy (ku
ten kuva osoittaa) il
meisesti siksi, että ylä
pinta kosteuden vai
kutuksesta laajenee. 
Kauemman aikaa vettä 
saatuaan oikenee lehti 

V: 

Kuva 2. P. commune. 1 lehti tuppineen (t) 
sivulta; lehtihangassa nähdään vettä (v), kost eu
den vaikutuksesta käpertyy lehti aluksi spircta-

Iiksi; 2 lehden poikkileikkaus. 

taas, kun i11yös sen selkäpuoli on ehtinyt kostua. Näin siis toimivat 
lamellien väliköt myös tehokkaina vedenjohtolaitteina. 

jos tarkastetaan eri lajien lehtien anatoomista rakennetta, havai
taan niissä huomionarvoisia, m. m. systemaattisina lajitunnusmerk
keinä huomattuja eroja. Kuva 1 esittää poikkileikkausta P. Swar
tziin lehdestä. Kuten siitä havaitaan ovat lamelli en yläreunassa ol -
vat solut alempanaolevista poikkeavia sikäli, että ovat niitä jonkun
verran paksuseinäisempiä, sekä kulmikkaita, joten ne lehden kui
vuessaan vetäytyessä kouruun, puristuvat toistensa kupeihin su lj e
tuksi solukerrokseksi, joka luonnollisesti estää haihtumista aika hy
vin. Kuva 2 esittää poikkileikkausta P. communen lehdest ". Ver.., 
rattaessa sitä ~de lli seen, havaitaan se eroavaisuus, että reunasolut 
ovat Iaajentuneita ja paksuseinäisempiä. Myös lehden selkäpuolella 
olevat pintasolut ovat saaneet paksun ulkoseinän, joka ilmeisesti 
paremmin estä ~i haihtumista kuin edellisen laj in ohutseinäiset solu t. 
Lehden reuna on myös vankkaseinäisten solujen muodostama ja 
nojaa kiinteämmin lamelleihin, puristaen näitä tehokkaasti yhteen 
lehden vetäytyess3 kouruu.n. P. graci Le muistuttaa suuresti P. com
munea. Reunasolujen )>sarvet)> ovat vain enemmän yhteen käänty
neet, joten soluj en reunaviiva on kaarevampi. Lehtireuna on hie-
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Ku va 3. P. alpinwnin lehden poikkileikkaus. 

man sisää npäin kaartunut, muodostaen siten yhä paremman tuen 
1amelleille, 

Kuva 3 esitt ää erikoispiirteitä omaavan P. alpinumin lehden 
poikkileikkausta. Lamellien reunasolut ovat tässä munan muotoiset. 
Niiden ulkoseinä on erittäin paksu ja lisäksi kyhmyinen. Myös 
sisäseinä on jonkunverran paksuntunut, sensijaan ovat sivuseinät 
ohuet. Reunasolujen rakenne mu ·stuttaa siis jorikunverran huokos
ten tunnettujen huulisolujen rakennetta sikäli, että seinäpaksun
nokset sallivat veden haihtuessa kutistumisen ylh ää ltä alaspäin,. 
mutta ei sivusuunnassa. Tämän vuoksi pysyy haihtumista estävd 
pinta kuivana aikana hyvin suljettuna. Lehtireuna on täll ä lajilla 
paljon käyristynyt, ja sen ylin solu nojaa, kuten kuva osoittaa, pus
kurin tavoin Iamellin reunasoluun. Lehden kää ntyess3 kuivuessaan 
kouruun, kohdistuu sen aiheuttama puserrus täten erittäin tehok
kaasti juuri lamellien reunasolujen muodostamaan pintaan, sulkien 
sen. Huomiota ansaitsee tällä lajilla, kuten jo kahdella edellisell3kin 
sek1 seuraavilla, johtosoiukon kehittyneisyys verrattuna P. Swar
tziin johtosolukkoon. - P. alpinumia lehtiensä rakenteelta muistut
taa tutkimistani laj eista Pogonatum urnigerum. 

Kuva 4 esittää poikkileikkausta P. piliferumin lehdes tä. Siinä 
havaitaan reunasolujen olevan vain keskustassa 'erilaistuneita, jon
kunverran paksuntuneita seiniltää n ja pienillä sivupullistumilla 
varustettuja. Pääasialli sen haihtumiss t;ojan täss3 muodostavat 
lehden reunat, jotka, kuten edellä siteeratussa julkaisussa on mai
nittu , kuivana aikana peittävät täydellisesti all ee n lehden yläpinnan 
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(vertaa kuvia 4: 1 ja 4: 2). Näyt
tää kin siltä kuin paksunnoksia mu o
dostuisi so luseiniin vain sikäli kuin 
ne ovat kuivan ulkoilman kanssa 
välittömässä kosketuksessa. - P. 
piliferumia muistuttaa P. juniperi 
num paljon sekä sen lähisukulainen 
P. strictum. 2 

P. Swartzii kasvaa erittäi n mä
rillä so illa. P. commune kasvaa kor
vissa - yleensä märill ä paikoilla, 

3 

Kuva 4. P. p ilifemmin lehden poikkileikkauksia: 1 _ku ivana. 2 kostea na_ 
3 va hvasti suurennettuna. 

joskin jonkunverran kuivemmilla kuin edellinen. P. gracile on myös 
soill a ja suoniityillä tavattava laji. P. alpinum on jo mineraali
maalla kasvava. Varsin mielell ää n se kasvaa kallion raoissa vuorien 
kyljiss]. Pogonatum urn igerwn esi intyy jotenkin samanlaisill a p·ai-

. koilla kuin edellinen. Kun P. strictum on lähisukuinen P. junipe
r inumill e, on leveän lehdenreu nan olemassaolo tä ll ä suokasvilla 
jo fylogeneettisista syistä käs itettävissä. P. pi liferum on lopulta 
enim mä n kuivuutta sietäviä sammall ajejamme, kasvaen esim. 
kuivilla aukei lla hi etikoill a. 

j os palautetaan mieleen edellä esit tyt tiedot tutkittujen kar
hunsammallajien lehti en rakenteesta, havaitaan haihtumista estä
vien laitteiden olevan yleensj sen tehokkaammin vaikuttavia, mitä 
kuivemmille kasvipaikoille luonteenomai nen laji on. 
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Muutamia lintutietoja Pohjois::Savosta. 

0. Kyylzkynen. 

Luonnon Ystävän viime numerossa (n:o 2, 1925) on toht. Kivi
rikan kirjoituksessa muutamia lintuj en levenem istietoja m. 111. Maa
ningalta (Sb.). Kun ainakin yksi niistä näyttää perustuvan tämän 
kirjoittajan tiedonant~ihin, niin katson tarpeelliseksi selostaa asiaa 
hiukan tarkemmin. 

Noin 7- 8 v. sitten n3in veljeni kotona ~aaningalla t äytetyn 
pienen Iokkilajin, jonka >>Suomen luurankoisten>> mukaan määräsin 
pikkulokiksi ( Larus minutus). Kyseiin lähemm in, mistä lintu oli . 
saatu, ja mitä muuta as iasta tiedettiin. Kyselyjeni tuloksista kirjoi
tin maist. E. Merikalliolie lähettäen samalla muitakin lintutietoja, 
joista osa on painettu L. Y:ssä (n:o 4, 1922). Kun tuossa kirjoituk
sessa mainittu tätä lajia koskeva - koulupojilta saatu! - tieto 
lienee jossain määrin harhauttava, se lostan asian omien, myöhempien 
havaintojeni . mukaan. 

Käydessäni taas keväällä 1922 helluntaipyhin1 (4- 5. V 1) Maa
ningalla tuli puheeksi tuo pikkulakin esiintyminen, ja kun sanottiin 
niitä taas olevan tuon L. Y:n kirjoituksessa (1922: 4) jo mainitun 
(Pienen) Lapinjärven rantamilla, niin päätin . käydä ·paikan päällä 
asiaa tarkastamassa. - Mainittu järvi on vallan pieni, tuskin 1 km. 
pituinen ja 1/ 2 km levyinen, mutta sangen kaislarikas (Se. lacuster ); . 
muitakin vesikasveja on kesällä runsaasti. Nyt oli järvi vielä kevät
tulvan alla ja sen vuoksi aivan aukea. jonkun matkaa ulompana 
rannasta n3kyi erimuotoisia, hyvin matalia >>saari a>> ja kannakkeita, 
jotka kilpimäisen loivasti kohosivat veden pinnan yläpuo}elle. Ne 
olivat muodostuneet sarojen ja muidenkin vesikasvien (Calla , Me
nyantlzes, Naumburgia y. m.) juuristoista ja näille olivat kyseessä 
olevat linnut tehneet pesiään. (Nämä olivat vain vallan vaatimat
tomia sarojen kulokorsilla sisustettuja kuopuroita). Osa linnuista 
istui pienissä rivittäisissä ryhmiss :l rannalla muodostaen erittäin 
miellyttävän. näyn, kun hohtavan valkoiset rinnat kuvastuivat 
kevätkuulaaseen, tyyneen vedenpintaan. Toiset Ientelivät lokkien 
tapaan lekutellen veneemme yläpuolella, punaiset varpaat kokoon 
puristettuina, ja naukuttivat omituisesti. Kalatiirat ( Sterna hirundo) 
olivat arempia ja lentelivät Ioitompana. Ne oli kovin helppo eroittaa 
halkopäisestä pyrstöstään ja muutenkin. Näiden vi imemainittuj en 
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seassa, vaikka vi elä loitompana tai oikeastaan niiden ylä- ja taka
puolella Ien teli eräs toinenkin mustapäinen, tuntuvasti isompi lokki'
Jaji. Sen ää nestä en saanut lennossa se lvää, sillä toiset pitivät mel
koista melua; pikkulokkeja oli näet arviolta n. 15-20 paria ja tiir 

1
-

·jakin useampia pareja. Mutta kun olimme loitonneet jonkinverran, 
las keutui se iso mpikin lokki pesälleen omituisesti räkättäen. Me
nimme heti pesä lle ja otimme pari munaa. Ne olivat jo vahvasti 
haudottuja; pikkulokkien munat sen sijaan olivat miltei tuoreita. 
Seassa oli kai tiiroj enkin pesiä, mutta niitä emme osanneet kaikkia 
munien mukaan eroitella. Tuo isompi lokki oli luultavasti nauru-· 
lokki ( L. ridibundus) . Sen, samoin kuin pikkulokkienkin munista 
on minulla näytteitä kokoelmassani. Osan annoin Kuopion museolle. 
- Myöhemmin kuulin, että ainakaan seuraavana kevää nä ei näitä 
lintuja ollut enää siellä näkynyt. Samassa yhteydessä sopinee mai
nita, että kerrotulla retkellä näin kahd en uikkulajin pesiä useassa 
paikassa mainitun järven rantamilla. 

Toinen tiedonantoni koskee nokikanan ( Fulica atra) esiin
tymistä Pöljäll ä, joka nykyään kuuluu Siilinjärven kuntaan. · - · 
Keväällä, muistaakseni v. 1920, (vai oliko v. 1921 ?),* kuulin erää lt1 
mainitun kylän pojalta, että hän kulkiessaan kalassa Keväätöin
nimisen järven Likolahdessa, oli .ottanut uikkuj en ja muiden vesi
lintujen pesistä munia ja keittdnyt niitä, ja etn muutamien munien 
kuoret ol'ivat olleet - kirjavia! Kun epäilin t3tä seikkaa, lupasi 
hän lähteä näytt ämään, ett:i näin oli todellakin asian laita. -
Mainitussa lahdessa on ruo'ikko ( Pl1ragmites) paikoin erittäin kor
keaa ja taajaa. Näihin olivat kyseessä olevat linnut keränn eet kuivia 
riw'on karsia ja niiden pää lle rakentaneet syväkupuraisia, aika lailla 
(useammin kuin uikkujen) veden pinnan yläpuolella olevia (kuivia) 
pesiään. Linnut itse olivat arkoja. Näin kuitenkin yhden, joka uid a
kuukittuaan lähti räpistellen lentoon. Se oli noki kana. Munista 
on osa tämän kirjoittajan, osa Kuopion museon kokoelmissa ja 
muutamia lähetin maist. Merikalliollekin. 

Ainakin parina kolmena seuraavana kesänä oli lintuj a vieU 
mainitussa paikassa. V. 1923 kuulin niiden ääntelevän vielä toisessa
kin, erittäin tiheäruokoisessa saman järven lahdessa. Mutta v. 1924 

. ei niitä sanottu enää nähdyn eikä niiden pesiäkään. Syynä lintujen 
häviämiseen lienee tuo edellä måinitsemani seikka, että paikkakun-

* Vuosilu vuista en ole varma, mu tta näin ä vuosi na ne oli vat. 
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nan kevätkalastelijat hartaista pyynnöistäni huolimatta ryöstivät 
niiden pesistä munat. 

Edellisessä lahdekkeessa näin myös erä ~' n pienen kellertävärin
taisen linnun, joka omituisessa asennossa pidellen varpaillaan ruo'on
korsista viserteli ja puikkelehti tiheiköss3. Viserrys oli varsin vail1_. 
televaa. Päättelin, että se ei voinut olla muu kuin kaislakerttu 
( Acrocephalus sclzoenobaenus). 

Kesemmällä kuulin saman lahdekkeen rantaniityllä kävellessäni 
myös erään kahlaajan ääniä, joiden aiheuttajaksi luulin kaislarääk
kää ( Porzana porzana), jota ennenkin on tavattu Kuopion seuduilla. 
Samanlaisia ääniä kuulin eräässä toisessakin paikassa samassa 
kyläss".l ja toisenakin kesänä . . Erä~· n verratt. läheisen kaislikko
järven rannalla näinkin mainitun linnun kokoisen pitkävarpaisen 
kahlaajan, joka juoksi vilkkaasti veden ja rannan rajaviivaa niin ~ 

että vesi roiskui. 
Muista · Pölj än tienoilla esiintyneistä, tää llä päin (Kallaveden 

pohjoispuolella) harvin aisemmista linnuista mainittakoon seuraavat: 
Aqvila chrysaetos: Ammuttu Hökösellä v. 1920: n paikkeilla. 

Hätyytellyt sikä l. saloilla kesällä lampaita .. 
Haliaetus albicilla: Ammuttu syyskes3llä (hein1- t. elokuulla) 

joko v. 1922 t. 1923 Siilinj ärvell ä. 
Oidemia sp .: N"in ammutun ruskean vesilinnun, jonka nokan 

tyvellä oli kapea, valkeahöyheninen rengas. 
Carduelis Linaria: Pesinyt Pölj äll ä (Ollikkalan haassa) muis

taakseni v. 1923. Näin munan. Melkoisella varm uud ell a (äänestä 
päätt1en) olivat parissa muussa paikassa samassa ky!Jssä sin 3 kes1nä 
näkemäni linnut urpiaisia. 

Fringilla monti fringilla: Kesällä v. 1923 löysin eräältä rä meel tä 
pesän (isoja poikasia), joka läheisten (vaikka minulle. näkymättömien) 
lintujen ääntelystä päättäen lienee kuulunut tälle laji ll e. 

Corvus corax: Pesinyt Hökösen saiolla v. 1922. 
Pielavedell ~ , jossa nykyisin oleskelen, tekemistäni lintuhava in

noista ansainnevat mainita seuraavat: Pieni kuovi ( Numenius 
phoeopus) pesi viime kesänä (1924) Soransuoll a Kuivaniemen ky
lässä , p'' ä ttäen siitä, että näin näitä lintuja siellä sekä keväällä 
muuttoaikana että kesemmällä, heinäkuun puoliväliss3. Pes1ä 
en tosin löytänyt, mutta tiedonanto on siitä huolimatta täysin varma. 
Olen nimittäin n1hnyt näit3 lintuja monena kesänä Kajaaninalueella, 
jossa isokuovi ( N. arcuatus) on paljon harvinaisempi. Täm) viime~ 
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mainittu pesi myös samalla Soronsuolla. Ei ollut lainkaan vaikeata 
erottaa niitä toisistaan, sillä paitsi kokoa, olivat ääni ja lentotapa 
kummalla~in selvästi erilaisia. Er2än läheisen lammen rannalla pesi 
kaakkuri (Gavia lumme). Lintua en nähnyt, mutta munan sain, ja 
sen mitat soveltuvat tälle lajille. 

Pyrstötiaisia ( Aegitlwlos caudatus) näin parven sekä Pöljällä 
(30. 12. 20) että täällä P:vedellä (talvella 1924). 

Kuukkeli ( Perisoreus infaustus) - sekin tuttu Kajaanin 
alueelta- näin tää llä pienen parven syksyllä 1923. Maaningalla olen 
sitä myös kerran nähnyt. Apteekkari S. j. Hallman'in mukaan lienee 
se P:vedellä tavallinen. 

Apt. H. sanoo saaneensa täällä myös nokikanan. Tiedonanto 
on aivan varma, mutta lienee lintu ollut satunnainen. 

Erään täkäl. kyyhkyslöydön johdosta saanen mainita, että 
kesinä 1922- 23 näin Pöljällä useampia kertoja pienen parven lin
tuja, jotka lentotavasta päättäen olivat kyyhkysi ä, mutta pienempiä 
kuin tavallinen sepelkyyhkynen (Columba pal.). 

Erään maist. V. Räsäsen tiedonannon (L. Y. 1924: 1, s. 21) 
johdosta tahtoisin vielä mainita, että samantapaista peipon äänte
lyä, kuin hän kirjoituksessaan mainitsee, kuulin monin paikoin 
Virossa kesällä 1924. 

Varislinnut Hangossa. 

joh. Kaikko. 

• 
joku aika sitten sai allekirjoittanut Turun Suomalaisen yli-

opiston eläintieteelliseltä laitokselta täytettäväksi kyselykaavak
keen, joka koski varisten heimoon (Corvidae) kuuluvien lintuj en 
yleisyyttä ja esiintymistä Hangon seuduilla. Koska olen vasta 
pienemmän aikaa ollut paikkakunnalla, en voinut omiin havain
toihini nojaten antaa tyhjentävää vastausta, vaan katsoin par
haaksi tiedustella näitä seikkoja erinäisiltä luonnonystäviltä Han
gossa. Tällöin ilm~ni useita niin mielenkiintoisia asioita, että päätin 
saamani tiedonannot julkaista. 
Luonnon Ys t:lv/i 4 - 3 
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Varis. 

Varisten heimosta on yleisin ja k~ikkein tuntema tavallinen 
varis (Corvus cornix L.) Hangossakin jokapäiväinen nähtävyys. 
Tosin se näkyy karttavan keskikaupunkia, mutta sitä enemmän 
näkee niitä rannoilla ja syrjäkaupungilla esim. >>Isolla niityllä>> ja 
Hangon kylässä. Paikkakunnan asukkaana se luultavasti on van
hempi itse kaupunkia (perustett.u 51 vuotta sitten), vaikkå kaiken 
todennäköisyyden mukaan sen lukumäärä on jossain suhteessa 
riippuvainen kaupungin kasviunisesta ja runsaammin · saatavil la 
olevasta ravinnosta. Yleinen mielipide näkyy olevan, että se on 
viime vuosina vähentynyt kaupungin poikasten hävitettyä monena 
vuonna useimmat sen löydetyistä pesistä. Kuitenkin väitetään 
Hangon kylässä sen lisääntyneen, senjälkeen kuin sinne on raken
netty teurastamo, jonka jätteitä se syö mielihalulla. 

Varis pesii täällä huhtikuusta kesäkuuhun tavallisimmin 
mäntyyn sangen korkealle. Muutaman kerrån sen pesä on tavattu 
kuusessa, kerran lehtikuusessa ja kerran koivussa (?). Sangen 
runsaasti sen pesiä on nähty. Eräskin yhteiskoululainen arvelee 
4 vuoden aikana nähneensä 60-70 pesää. Hangosta .kerätyt varik
sen munat näkyvät sangen paljon vaihtelevan sekä muotoon ja 
suuruuteen, että värikirjailuun nähden. 

Sangen todennäköisesti osa variksista muuttaa talveksi pois. 
Luultavasti nämä ovat . kuitenkin muualta tulleita parvia, jotka 
jäävät joksikin aikaa paikkakunnalle ruokailemaan. Poismuutto 
tapahtuu lokakuusta alkaen, niin että syystalvella nähdään Suomen
lahden jäällä suuria varisparvia, jotka lentävät etelään päin. Takai
s~ntulo on vähemmän huomattava; se tapahtuu huhti-toukokuussa. 
Varisten muuton paikkansapitäväisyyden vahvistaa muuten sekin 
havainto~ että sekä keskitalvella että keskikesällä niitä on vähem
män kuin keväisin ja syksyisin. 

Varisten mieluisimpia ol skelupaikkoja ovat pellot, takapihat 
ja rannat. Sieltä ·se etsii . ruokansa, joka Hangossa on huomattu 
erittäin vaihtelev.aksi. >>Isolla niityllä>> näkee niideri pelloista nouk
kivan arvatenkin toukkia, tunkioilta ne syövät kaikkea mitä tapaa
vat,. niinikään teurastamon jätteet , ovat niiden herkkuruokaa. 
Erikoinen ruokalista on rannoilla olevilla variksil la. Aaltojen tuo
mat hylkeen ja allin raadot niille kelpaavat. Kalastajat kertovat, 
että verkosta irtautuneet, veteen sekä rannalle pudonneet silakat 
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ovat paikateilen niiden säännöllisenä ruokana. Useasti näkee varis
ten kävelevän aaltojen rannalle ajamilla ruskolevä- ( Fucus vesiculo
sus) kasoilla, joista ne syövät sinisimpukoita ( Mytilus edulis); 
niin että · harvoin tapaa niitä eheinä. Kevättalvesta variksia oles
kelee kaupungin likaviemärin suulla, syöden kloakkien sisällystä. 
jokainen saaristossa kesällä käynyt lienee pannut merkille, kuinka 
haahkan pesästä ovat munat kadonneet tai niiden kuoret vain 
jälellä pesän ympärillä. Kun untuvat ovat jälellä, on varmaa, ettei 
ihminen ole tätä hävitystä aikaansaanut Syylliseksi on toticttu 
varis. Myöskin lokin, tiiran ja pikkukahlaajien munia syö varis 
Hangon rannoilla ja sen edustalla olevissa saarissa. Tullinokalla 
on varis 3 vuotena peräkkäin syönyt munat sinisorsan pesästä. 
Pikkulintujenkin pesiä se hävittää. Niinpä kerran huomattiin sen 
syöneen peippon pesästä poikaset. Kaikkea tässä mainittua 
ravintoa ei se syö yksinään, vaan vie niistä myös poikasilleen. 
Varisten pesistä löydetyistä jätteistä voidaan päättää, millä se 
on poikasiaan · ravinnut. Kerrankin löydettiin sen pesästä ateria
tähteitä sammakosta ja sisiliskosta. 

Hangon varisten erikoisuuksista mainittakoon · sen n. s. ilta
huuto Kalalahden rannalla. joka ilta jokseenkin säännöllisesti 
kello 5:n tienoissa kokoontuu rantahietikolle, kallioille tai talvella 
jäälle sadottain variksia äänekästä kokoustaan pitämään, kunnes 
hämärän tullen lentävät yöpuulleen läheiseen metsikköön tai kylpy
laitoksen puistoon. 

joskus tavattavia valkeita variksen muunnoksia ei tietääkseni 
Hangossa ole koskaan nähty. 

Korppi. 

Iso, musta, raadonsyöjä korppi, (Corvus corax L.) ei ole Han
gon vakinaisia asukkaita. Kuitenkin nähdään sen muuttoretkillään 
keväisin ja syksyisin sivu·uttavan kaupunkimme. Suurissa parvissa 
niitä ei ole nähty, tavallisimmin ne esiintyvät yksitellen, kaksit
tain tai kolmittain. Kuitenkin kevät-talvella viime vuonna nähtiin 
niitä kokonaista 6 kappaletta kaupungin kloakin suulla herkuttele
massa. Paitsi kaupungin läheisirpmässä ympäristössä ja Hangon
kylässä, on korppia nähty myöskin Täktomissa Oloskärillä ja Bro
marvin Vettlaxissa. 



100 Varislinnut Hangossa 

Harakka. 

Vähemmän tavallinen kuin varis, mutta ei silti mikään harvi
naisuus kaupung·ssamme, .on harakka ( Pica pica L.). Koskaan ei 
sitä nähdä varisten tapaan parvissa, vaan aina joko yksittäin tai 
pari kolme lintua yhdessä. Harvoin, tuskin koskaan sitä tapaa 
meren ranr~alla ja saarissa, samoin keskikaupungilla. Sitävastoin 
nähdään sitä joka päivä >> Isolla niityllä>>, Tiilitehtaan alueella, 
Hangonkylässä ja Sahanvaihteella sekä Täktomissa. Saamieni 
tiedonantojen mukaan se on vähentynyt viime vuosina muualla 
paitsi teurastamon lähistöltä, jossa se on lisääntynyt, toteuttaen 
vanhan sananlaskun: >>Missäpä muualla harakka, jollei siantappa
jaisissa>>. 

Harakka oleskelee ruuanhaussa teillä, pelloilla ja takapihoilla 
syöden rikkaläjien sisältöä. Muulloin se näkyy erikoise.sti suosivan 
tiheää, nuorta metsää, esim. Tiilitehtaan alueen takana sijaitsevan 
vanhan kaatopaikan ympärillä kasvavaa lepikköä, johon se myös
kin yleisesti rakentaa palleroisen pesänsä risuista tavallisesti nuo
reen kuuseen puoliväliin runkoa, joskus vain 2-3 m. korkealle. 
Sama oppilas, joka arvioi 4 vuoden aikana näkemiensä varisten 
pesien luvun 60-70 kappaleeksi, arvioi saman ajan kuluessa näh
neensä noin 15 harakanpesää. Myös mäntyyn kerrotaan harakan 
joskus pesivän. 

Harakan suhteesta muihin lintuihin mainittakoon, että se on 
jokseenkin välinpitämätön variksiin nähden. Vain siinä tapauksessa 
että ne tapaavat toisensa lähellä pesiänsä, syntyy riitaa ja tappe
luakin, jolloin harakka pienempänä ja heikompana joutuu alakyn
teen. Kerran on taasen nähty sen kaikessa ystävyydessä varisten 
kanssa ahdistamassa käkeä, ehkä sitä haukaksi luullen. - Paitsi 
tavallista »~kata>> nimeä käyttävät paikkakunnan ruotsinkieliset 
kalastajat siitä nimeä >>sköra>>. 

Naakka. 

Vanhojen kivikirkkojen asukas, mustanaakka (Corvus moneåula 
L.) ei ole myöskään tuntematon Hangossa, . vaikka ei sen tiedetä 
tänne pesineen. joka kevät ja useana syksynä ehkä jo parinkym· 
menen vuoden aikana on sitä paikkakunnalla nähty muuttoret
killään. Pitkiä aikoja ne eivät. Hangossa viivy, useinkin keväisin 
idästä tu llen vain kiertävät Vartiovuorella parikymmentä yksilöä 
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käsittävissä parvissa vesitornia ja kirkkoa, luultavasti tutkien 
sopivaa pesäpaikkaa sitä kuitenkaan löytämättä, ja sen jälkeen 
suunnaten matkansa länttä kohti. Myöskin sataman jäällä ja 
pe lloilla keväisin on 10-15 yksilöä käsittäviä parvia nähty ruokailu
hommissa. llmanennustuksia tietävät kalastajat muuttoretkistä 
päätellä. Jos nim. niitä keväisin jäidenlähdön aikana näkyy taval
lista runsaammin, on silloin odotettavissa tavallista pitempi ja 
koleampi kevät. 

Musta varis. 

Toinen muuttolintuna usein havaittu vieras on mustavaris 
eli niinkuin sen nimi Hangon ruotsalaisella murteella kuuluu >>svar
ter kråka>> (Corvus frugilegus L.). Samoin kuin naakka, se 'esiintyy 
useimmiten keväällä huhtikuussa jäidenlähdön aikaan, viipyen 
paikkakunnalla pari viikkoa, mutta sitä ·on huomattu myöskin syk
syisin. Tavallisesti nähdään sitä tavallisten varisten kanssa samassa 
parvessa, jolloin mustiavariksia on 10-15 kpl ja tavallisia variksia 
saman verran tai vähän enemmän. Sen esiintymispaikkoja ovat 
ratapiha, rauta tienvarret, Mattilan pelto I I:n ylikäytävän lähellä 
ja satamassa jäälautat. Varisten kanssa se ahkerasti nokkii pel
Iosta toukkia, mutta on sen myöskin huomattu syövän tieltä 
hevosenlannasta kauroja. Käytökseltään ne ovat hyvin kesyjä. 
Jokseenkin varmasti voi sanoa, ettei se paikkaKunrialla pesi. Sen 
pesiminen nim. varmasti herättäisi heti huomiota, koska sillä on 
tapana pesiä yhteiskunnissa, monia kymmeniä pesiä lähekkäin. 

Pähkinähakkinen. 

Aivan tilapäisiä näkyvät olleen ne vierailut, joita pähkinä
hakkinen ( Nucijraga caryocatactes L.) on Hankoon tehnyt, vaikka 
se silloin on uteliaalla käytöksellään, omituisella ulkonäöllään 
ja lukuisuudellaan vetänyt huomiota puoleensa. Hangossa se on 
esiintynyt suurissa joukoin ainakin jo v. 1908, jolta ajalta on muis
tona yksi yksilö täytettynä Hangon Suomalaisen Yhteiskoulun 
kokoelmissa. Myöskin v. 1915 sitä nähtiin suurissa joukoin Hangon 
kaduilla ja pihoilla. Silloin arvelivat hankalaiset sen lähteneen 
pakoon sotanäyttämöltä rauhallisemmille seuduille. Seuraavanakin 
vuon,na sitä tavattiin, mutta vähemmän. Sen jälkeen ei sitä saa~ 
micni tietojen mukaan ole Hangossa nähty. 
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Närhi. 

Närhi (Garrulus glandarius L.) näyttää olevan suurimmalle 
osalle hankalaisia aivan tuntematon lintu. Niinpä Suomalaisen 
Yhteiskoulun pojista ainoastaan yksi sanoi nähneensä närhin, 
vaikka mon~t tiesivät kertoa paljon mustavariksesta ja naakasta, · 
vieläpä korpistakin. Kuitenkaan se ei puutu paikkakunnan linnus
tosta. Tosin sitä nähdään verrattain harvoin, mutta kuitenkin 
joka vuosi syksyisin. Tavallisemmin nähdään sitä vain yksittäin, 
mutta hautausmaan ja keksitehtaan välisessä nuoressa männikössä 
on tavattu kymmenkunta lintua yhdessä. Muista sen oleskelupai
koista mainittakoon Täktom ja Bromarvin Vettlax, jossa se pesii. 
Tarkistamattoman tiedonannon mukaan olisi Märsön metsästä 
3 vuotta sitten tavattu pesä. Luonteeltaan kuuluvat Hangon ympä
ristöllä tavatut närhit olevan kovin varovaisia. 

Suomen vakinaisista varislinnuista olisi enää jälellä vain Poh
jois-Suomen metsissä parvittain esiintyvä, utelias, k u u k k e 1 i eli 
k u u s i n ä r· h i ( Perisoreus infaustus L). Sitä ei kuitenkaan tie
tääkseni ole Hangossa tavattu ainoatakaan yksilöä. 

Lopuksi pyydän lausua kiitokseni maisteri Harry Forssille, 
opettaja Nils Stenstamille ja yhteiskoululaiselle Reino Romanille 
niistä tiedoista, joita he ovat Hangon varislinnuista allekirjoitta
neelle antaneet. 

Kehoitus muutamain antropologisten havaintojen 
tekoon. 

Pari vuotta sitten pantiin maassamme· alulle laaja kansamme 
rotuominaisuuksia koskeva työ. Sen tarkoituksena on saada mah
dollisimman m nipuolinen selvittely kansamme antropologisista 
ominaisuuksista. On mahdollista, että tällaisella tutkimuksella, ja 
hyväkseen käyttnen muinaistieteen, kansatieteen, historian ja kieli
tieteen saavutuksia, voidaan ratkaista myös monta kansamme ja sen 
heimojen .sukulaisuutta koskevaa kysymystä. - Kaikki täll.ainen 
tutkimus vaatii kuitenkin, voidakseen antaa mahdollisen luotettavan 
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tuloksen, hyvin suuren ainehiston. Sitä keräävät nykyään allekir
joittaneen johdolla us·eat Suo~alaisen Tiedeakatemian spitendiatit, 
jotka viime kesänä tutkivat Hämeen kansaa ja tänä kesänä tulevat 
liikkumaan Savossa. 

Mutta antropologisten huomioiden keräilyssä voivat nekin, 
jotka eivät ole saaneet .tätä koskevaa syvempää tieteellistä kouluu
tusta, hyödyttää tieteellistä tutkimusta, kunhan vain keräilyn 
esineeksi valitaan helposti hallittava kysymys. Eräs tällainen on 
silmäin. värin merkitseminen ja tukkamallin otto. - Tämä keräily 
tapahtuu seuraavasti: Merkitää n muistiin tutkittavan henkilön nimi, 
ikä, sukupuoli (cf tai Q merkillä), syntymä- ja asuinpaikka sekä 
vanhempien suvusta jos mahdollista suvun maakuntakotiperä pari 
~.ukupo lvea taaksepäin {siis esim. >>suku isän puolelta 2:ssa polvessa 
HämeesUi, äidin suku Savosta, mutta kolmannessa polvessa tulee 
sukuun ruotsinkielisi ä uusmaalaisia>>). Näiden tietojen jälkeen merki
tään muistiin silmien väri. Käytetään nelj ää p3äväriä: ruskea, 
si~inen, harmaa (joihin voi lisätä >>tumman>> tai >>vaalean>>) sekä kir
java (silmä, jossa esim. sinisellä pohjalla on ruskeita pilkkuja). 
jos erilaisuutta eripuolisissa silmissä havaitaan, merkitään kumpikin 

, silmä erikseen. Tuk~sta leikataan pieni suortuva malliksi. Täm3 
otetaan, mikäli mahdollista, keskeltä päälakea, jossa sitä auringon
valo ei ole kauhduttanut. Olisi toivottava, että huomiot tehtäisiin 
perheettäin (isä, äiti, lapset ja mahdollinen sukulaisperhe). - Huo
miot voidaan merkitä paperiarkille. (samalle arkille useampia) ja 
kiinnittää siihen tukkamallit (korkeintaan 3 sm. pitkä suortuva) 
Himapaperilla kt1ten kasvi kiinnitetään. Voi myös kääriä kunkin 

• tukkamallin paperikoteloon, johon samalla kaikki edellä esitetyt 
merkinnät tehdään. 

Olisi toivottava, että näitä huomioita saataisiin niin runsaasti 
kuin mahdollista maamme kaikista eri osista ja kaikista ikaluokista. 
Toivon että etenkin luonnontieteitten opettajat tahtoisivat kehoittaa 
kehittyneimpiä oppilaitaan huomioitten tekoon. Näin kerätty 
aines pyydetään lähettämään osoitteella 

Prof. Yrjö Kajava. Rauhankatu 11, Helsinki. 
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Pieniä tietoja. 

I(ukkiva leppä 27. 1. 1925. Foto 0. W. 

Harmaa Jeppä ku
kaiJa tammikuussa. 
Hankkijan kasvinjalos
tuslaitoksella Tammis-

. tossa Helsingin pitä
jässä tapasin Vantaan 
joen rannalla pari lep
pää jo tammik. 27 p:nä 
täydessä kukassa au-

l rinkoisena päivänä sii
tepölyään varisuttaen. 
jo tammik. 18 p:nä 

1 olivat mainittujen lep
pien norkot täysin ke
hittyneitä, poiketen 
siten ympäröivistä pie
ninorkkoisista talviti
loillaan olevista lepistä. 
Kuukautta myöhem
min helmik. 17 p:nä 
huomasin lukuisien 
leppien samalla kasvu
paikalla olevan kukki-
misasteella. Muita pie
ninorkkoisia puhkea
mattomia leppiä kasvoi 
kumminkin vielä ym-
pärillä runsaasti. 

0. Walli. 

Kimalaiset ( Bombus spp.) Melampyrum pratensen, M. silvati
cumin, Trifolium mediumin, Lathyrus pratensen ja Vicia craccan 
pöJyyttäjinä. 28. V 1 I. 1924 seur"asin jonkun aikaa kimalaisten 
( Bombus spp.) puuhia eräällä aurinkoisella kukkarikkaalla aholla 
Punkaharjun valtionpuistossa. Havaitsin niiden käyvän ahkeraan 
Melampyrum pratensen kukissa. Om:tuista kuitenkin oli, että ne 
eivät erehdyksessäkään työntäneet kärsäänsä kukan suusta sisälle, 
vaan kävivät aina kukan tyviosaan käsiksi. Tarkastettaessa kukkaa 
käynnin jälkeen, saatetti in nähdä kimalaisen purreen kaksi vastak
kaista reikää kukkatorven tyveen ilmeisest i saadakseen sitä tietä 
meden. Viereisessä kuvassa .nähdään purema-aukko kolmessa 
kukassa esim. * merk. kohdassa. Tarkempi tutkimus osoitti, että 
jotakuinkin kaikki tämänlajiset auenneet kukat olivat rikkipurtuja, 
sitävastoin aukenemattomat kukat olivat kaikki ehyitä (eikö niissä 
ole vielä mettä vai vältetäänkö niitä yleisestä tavasta mennä aukene-
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mattomien kukkien ohi?) Paikalla kasvoi myös 
Melampyrum silvaticumia n,msaasti kukkivana. 
Sen kukkatorvet olivat kaikki ehyitä. Kima
laisia ei lyhyen :i havaintoaikana onnistuttu nä
kemään sen kukilla, mutta näyttää mahdolli 
selta, että sen avokitaisista ja Iyhyttorvisista 
kukista mesi otetaan )> laillisest i)> suuaukon kautta. 
Samalla tavoin kuin A1elampyrwn pratensesta 
ottivat kimalaiset meden Trifolium mediumin 
.kukista, kuten hyönteisten toimintaa seuraa
malla ja kukkia lähemmin tutkimalla voitiin 
todeta. Tämän apilan kukista oli suurin osa jo 
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rikkipurtujc.. Ellen väärin muista, on kimalaise lle luettu ansioksi se, 
että sen imukärsä ulottuu Trifolium pratensen kukan pohjaan, mihin 
mehiläisen ( Apis) kärsä ei ulotu , ja sen mukaisesti on kimalaista 
pidetty Trifolium pratensen hedelmöityksell e välttämättömänä. Yllä 
selostettu havainto kimalaisen suhtautumisesta Trifolium mediumiin 
kehoittaa ehkä tarkistamaan tämän käs ityksen paikkansapitävä i
syyttä. - Myös Lathyrus pratensista ja Vicia craccaa kasvoi aholla 
runsaasti. Niiden kukista otettiin mesi kukkatorven suun .. kautta 
rikkomatta kukkaa. Y1eens3 lensivät kimalaiset vain saman lajin 
kukissa erältään. Kuitenkin näin esim. Viciaa ja Lathyrusta 
sekotettavan muutamia kertoja, joten esim. ristipölyytys se n puo
lesta saat taa väliin tapahtua. 

Viljo Kujala. 

Kasvinimiä Sodankylän pitäjästä. - Alectoria - luppo. Alnus 
incana - leppä. Belula odorata, B. tortuosa, B. verrucosa - koivu. 
Belula nana - vaivasenvarpu. Calluna vulgaris - vaaravarpu, 
virvilä. Campanula rotundif. - kissankello. Cladonia rangiterina 
- jäkälä, peuranjäkälä. Epilobium angustif. - tulivonnu. Empe
trum nigrum - variksenmarja. Eriophorum -1. - vihveliheinä. 
juniperus communis - kataja. Lycopodium annotinum - riisi
ruoho. L. complanatum - keltaruoho. Melampyrum arvense -
maitikka. Melica nutans - pilliheinä. Nymplwea alba - järvi
kukka, jokikukka. Picea excelsa - kuusi, kataja, karhakka (esim. 
seipäänkokoisena). Pinus silvestris - mänty, petäjä, honka (pyst. 
kuivuneena), karllakka (seipään kokoisena). Pirus aucuparia -
pihlaja. Polythricum commune - sammal. Prunus padus - tuomi. 
Ribes nigrum - herukka (villinä). Rubus chamaemorus - hilla. 
R. saxatilis - vatukka. Salix -1. -'- paju. Solanum tuberosum -
pottu. Vaccinium myrtillus - mustikka. V. oxycoccus - kurjen
marja. V. · uliginosum - juolukka. V. vitis idaea - puola. -
Niitä kasvilajeja ei ole mainittu, jotka jo esi intyvät A. W. Wester
lundin luette lossa (L. Y. 1909 siv. 147) lukuunottamatta se llaisia, 
joille olen saanut kerätyksi toisiakin nimiä. kuten Calluna vulgari 
- vaaravarpu, virvilä (W:llä palokanerva) j. n. e. - Muutamat 
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nimet lausuttuina paikallise lla murteella kuuluvat toisinkin kuten: 
leppä - lepphä; tuomi - tuomhi, hilla - hillha j. n. e. - Ulko
koristekasveina näkee usein r a p a r perin, v i II i n viini
m a r j a p e n s a a n, p i h 1 a j a n sekä myös k o i v u n, t u o
m e n, P a p a v e r-lajeja y.m. Tavallisimpiakaan koristekasveja · 
en nähnyt sanottavasti viljellyn 1 iikkuessan i kirkonkylää lähinnä 
olevissa suurehkoissa kylissä. Huonekasveista merki tsin muist iin 
se uraavat nimet: annansilmä ( Begonia -l.), samett iruusu ( Begonia -l) 
verenpisara (Fucl1sia), ruusu ja kääpiöruusu (Rosa -l.), myyrkrööni 
(Hedera), kaktus (Cactaceae), joka oli suuri ja vaaleanpunakukkai
nen; m a r t t a(?), a h k e r a 1 i i s a (?), e 1 ä m ä n 1 a n k a(?), 
m u s t a n m e r e n r u u s u (ei Rosa -1.). j älkimmäisten tieteell. 
nimiä en tiedä. - Viljelys- ja keittiökasvinimiä: · o h r a, r u,i s, 
k a u r a, k y 1 v ö h e i n ä, n a u r i s, p o r k k a n a, p u n a-
j u u r i, k a a 1 i. Viimemainittujen (samoinkuin koristekas vien) 
viljelemisen harrast us lienee yhä kasvamassa maamiesseu ran puu
ta rhanäytte lyjen ja kansanopiston vaikutuksesta, joskin viljele-
minen vielä on verrattain vähäistä. · 

P. S . Tikka. 

Tietoja tuulenpesäin esiintymisestä. Retkeillessäni eri osissa 
maatamme olen m. m. tehnyt se uraavat merkinnät tuu lenpesäin 1 

esiintyn1isestä eri puulajeissa (pensaat mukaanluettuina): 
Picea excelsa: puun latvassa Ternujoen sivuhaaran Kuninkaan

ojan varrella R o v a n i e m e 1 1 ä (1 924) . 
. Pinus silvestris: puun latvassa Sonkajärven pohjoispuolella; 

puun Jatvassa Karhulammen luona Sinettäjärven pohjoispuolella; 
tiheä tuu lenpesä puun sivuoksassa Kallenjängän laidassa Kunin
kaanojan varrella; kaikki R o v a n i e m e 11 ä (1924). 

juniperus communis: pensaaseen muodostunut t uulen pesä 
Mikko Makkaran talon luona Volossulassa S a k k tt l a n pitäjässä 
(1922) . . 

Belula nana 2 : eräässä varvussa Sonkajärven luona, sa moin 
eräässä varvussa Pohtimolammen luona Sinettäjärven pohjois
puolella, molemmat R o v a n i e m e 1 l ä (1924) . 

Alnus incana 2 : erään puun oksissa Piikkiiässä V a 1 kj ä r v e 1-
l ä (1923); puiden oksissa Puhakanlammen luona Sonkaj ärven 
pohjoispuolella sekä samoin oksissa Ison Mellalamrnen rannalla 
R o v a n i e m e l 1 ä (1924). 

Prunu padus: erään puun oksassa Loposenmäen länsiosassa 
S a k k u l a s s a iso tuu lenpesä; oksa oli latvapuoleltaan läpimita
t n n. 1,5 cm, lopu lta riippuva, ja isoon pahkaan päättyvä; pahkasta 
jonka pituus oli 28 cm ja paksuus 18 cm, lähti samaan suun taan 
iso kimppu oksia, joista paksuimmat olivat läp imita ltaan 2 cm 

1 K . esirn. j. 1. Li r o, Tuulenpesistä, Luonnon Ystävä 1922, s. 61- 65. 
2 Ks. csirn. j. 1. Li r o, Tärkeimmät tuhosienet, 1924 s. 264- 269. 
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ja pisimmät n. 1 m:n pituisia; kaikki oksat kasvoivat melkein vaaka
suorassa asennossa ulo spä in kohoten vasta latvaosallaan vähän 
ylöspäin (1922). - Tuulenpesän esi intyminen tuomessa on saamieni 
tietojen mukaan kerrassaan harvinainen ilmiö; vastaavanlaisia 
tapauksia tunnetaan nim. kaikkiaan vain pari kolme. 

Ilmari Hiden. 

Omituisia mukulamuodostumia perunavarsien lehtihangoissa. 
Viime kesänä, heinäkuun jälkipuolisk9ll a ilmestyi· Vääksyn Anian
pellon kansakoulun perunamaalla muutamien perunavarsien lehti 
hankoihin omituisia mukulamuodostumi a. Mukulat olivat mu odol
taan aivankuin perunat , 3- 5 cm pitkiä, pitkulaisen pyöreitä, sil
muisia, väriltää n tumman ruskeahkonvihertävää n vivahtavia; sisästä 
halaistuna >> rakenteeltaan >> aivankuin juurimukulat, mutta väriitä 
vaaleahkonvihertävänruskeita. N ' iti >> mukuloita)> oli yksi kus
sakin lehtihangassa, kahdessa kolmessa hangassa päällekkäisesti 
juuresta latvaan päin. Kiinni olivat nämä lyhyehköll ä varrella, 
samalla tavoin kuin oikeat perunat varsien juurissa. Mitään hedel
mi ä, >> ulpukoita)>, eivät n3mä olleet - eivät muod-oltaan eivätkä 
rakenteeltaan, vaan oikeita perunoita. A ladar Fjalar Valmari. 

Satakieli päivälaulajana. 20.V - 3.VI ja 21.VI - 9.V IJ v. 
1923 olin tilaisuudessa tekemään havaintoj a satakielen ( Luscinia 
Iuscinia laulusta Säämingissä. Seuraava taulukko osoittaa sata
kielen päivälaulamiset s. o. satakielen laulun k:lo 6 a. p. - k:lo 10 
i. p. 

20. V 

21. V. 

23. V. 
3. VI. 

21. VI. 

27. VI. 
30. VI. 

3 VII. 

Klo 7,30 a. p. Kirkasta. 
7,45 a. p. 
8, 15 a. p. 
9,45 a. ·p. 

Noin 10 min. 
5 

10 min. 
6,00 i. p. Vähäistä sadetta •> 

9,35 i. p. Kirkastuu. j atkuvast i. 
9,00 i. p. Kirkasta. Noi n 10 min . 
9,40 i. p. j atkuvasti 
9,40 i. p. 
8,30 i. p. 

>> 10,00 a. p. 
>> 10,30 a . p. 

1,30 i. p. Pilvistä. 

Noin 10 min. 
15 
10 

( nterki tsemä ttä) 

Ritalanm äki 

Kellarpc lt . 
Rita lanmäki. . 

Kc ll nrpclto. 8,00 i. p. Aur. pilkistää. 
3,30 i. p. Kirkasta. 
3,05 i. p. 

J atkuvas ti 3 t. Ritalanmäk i. 
iv<t n vähän. 

4,30 i. p. Pilvi stä. 
4,50 i. p. 
8,30 i. p. Kirkasta. 

Tämän ohella voin mainita, että kuulin saman satakiel n lau la
van viimeisen kerran 4. V 1 I. 1923 k:lo 10,30 i. p. Päiviö Kuu isto. 
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Havaintoja Tampereen seudun ja Hämeenkyrön Jinnustosta. 
V i h r e ä k e r t t u ( Plrylloscopus sib ilatrix) on Tampereen ympä

ristössä jokseenkin yl einen. Pesii Viikinsaaressa (ainakin jo kolmena 
vuonna 5- 6 paria), tte lz- Pirkkalassa, Messukylzssä ja Hämeen
kyrössä. 

P y r s t ö t i a i n e n ( Aegitlzalos caudatus) kiertää syksyllä ja 
talvella pienemmiss} tai su urem missa parvissa. Hämeenkyrön 
.Tuokkolan kyl ässä n3in 24. 4. 1921 poikueen eräässä koivikossa ja 
4- 5. 6. 1922 yksin3isen linnun toisessa paikassa, josta päättelin 
pesänkin olleen jossakin läheisyydessä . 

M u s t a t i a i s e n ( Parus ater) olen useasti tavannut, enim
.mäkseen talvella. 

P e 1 t o s i r k k u ( Emberiza hortulana) on kesäisin melkein 
yhtä yleinen kuin keltasirkku. 

j ä r r i p e i p o n ( Fringilla montifringilla) pesiä löysin kesällä 
1922 kaksi kappaletta, toisen pieness1 kuusessa erääss 1 lehdoss a 
Messukyl ~ssä , ja oli siinä 7 puoleksi haudottua munaa 29. 5, toisen, 
jossa oli 6 .Poikasta, Viikinsaaressa isosta koivusta, 21. 6. Sitäpaitsi 
tapasin samana kesänä lintuja vielä etelä- Pirkkalassa ja Tampereella. 

U r p i a i sen (Carduelis linaria) pesän, jossa oli 5 munaa, 
löysin pienestä kuusesta Kaupinojan metsästä toukok. 1916. 

Varik se n (Corvus cornix), jolla oli puhtaan valkoiset siivet, 
näin Hämeenkyrön Laitilassa helluntaina 1922. Sama lintu oli siell ä 
näyttäytynyt jo monena vuonna. 

K o r p p i (C. corax) on talvisin täälläpäin jokseenkin yleinen ja 
pesiikin varmasti Messukylässä ja Lempää lässa, vaikka en ole 
onnistunut löytämää n pesää. Kesällä harvinainen, mutta olen sil
loinkin tavannut jonkun linnun. Hämeenkyrössä vuodet 13peensä 
harvinainen. 

M u s ta v a r i k s i a (C. frugilegus) näin kevättalvella 1922 
3-4 kpl. ja vielä yhden 17. 5 etelä-Pirkkalassa Härm älän alueella. 
Vaikka en nähnyt kuin yhden linnun, on sittenkin syytä arvella 
jossakin Lempäälän puolella olevan pesimispaikan, ko ska lintu näyt
~äytyi juuri paraaseen pesimisaikaan. 

S a r v i p ö II ö ( Asis otus) ja helmipöllö ( Aegolius tengmalmi) 
näyttivät olevan jokseenkin yleisiä esim. Messukylässä ja varsinkin 
Pirkkalassa, ei kuitenkaan joka vuosi. jälkimmäinen, joka on ylei
sempi, syö talvella, oksennuspalloista päättäen, jonkunverran tiaisia, 
käpylintuja ja punat ulkkuja (ensinmainittuja enemm2n). 

Varpu s p ö 1 1 ö n ~ (Glaucidium passeriniun) arvelen pesineen 
etelä- Pirkkalan Pereell ä v. 1920. Pesän löysi n vasta seuraavana 
vuonna 1921 isos ta 1l1ännystä, tikankoiosta n. 2 m. korkeudella maasta. 
Pesässä ja puun juurella oli suuri läjä pikkulintujen höyheniä, 
sulkia ja oksennuspaloja, joissa muutamissa oli hiirenkin jätteitä. 
Niinikää n löysin Messukyl t n Ahvenistossa. 192 1 toisen vanhan pesän 
.isosta, lahosta haarasta, jonka alla oli vie lä runsaammin pikkulintu
jen jopa yhden isontikankin (tteitä. Vanhoista oksennuspalloista 
pä' ' ttäe n laji siin i:l on pesinyt ehkä jo useampia vuosia. 
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U n t t u k y y h k y (Columba oenas) on ainakin jo 7:n ä vuo
tena pesinyt säännöllisest i joka kes :i kahdessa haapametsiköss :i 
etel ä-Pirkkalan Pereellä. Myös Vuoreksen vuorelta Lempää lässJ 
löysin yhden pesän vanhasta haavasta toukok. 1920. Saapuu 
hyvin aikasin jo hankikannon aikana maa liskuun loppupuolella, 
esim. 14. 4. 1921. 

K u r k i a ( Me[!;alornis grus) on aikaisemmin·, vielä joku vuosi 
sitten ollut iso joukko j ärvenkylän Vaiviannevalla Hämeenkyröss.'1, 
mutta ovat nykyään sinne tehdyn polttoturvetehtaan tähden siirty
neet kauas nevan rauhalli seempiin kaikkiin, eikä nii tä yleensä enää 
li ene sielläkään kuin muutama pari. 

Nokikana ( Fulica atra). Yhden parin huomasin Härm älän 
lammella Etelä-Pirkkalassa touko- ja kesökuunsa 1922 ja toi sen kesä
kuussa erääss1 toisessa lammessa. Luonnollisest i ne olivat pesimis
puuhissa. 

N a u r u 1 o k k i ( Larus r idibundus) on ainakin 4:n1 vuonna 
näyttäytynyt Pyhä j ä rve ll ~ . Väliin saattaa n1hd ä Laukantorin ran
nan ja Viikinsaaren välillä touko- ja kes 3kuussa, harvemmin 
hein ä-, elo- ja syyskuussa 5-6 kpl. kerrallaan-. 

Etelä-Pirkkalan Peree ll ä löysin 9. 5. 1920 samasta haavasta 
uuttukyyhkyn, telkän ja siipioravan pes3n ja samalla kertaa toisesta 
haavasta helmipöllön ja siipioravan pes :in. Edellinen puu kaad'ett ii n 
syksyllä samana vuonna, jälkimm äinen kaatui kovassa myrskyss1 
lokakuussa 1921. 

Tamperee lla 22. 10. 1922. Yrjö H. Aatinen. 

Lisiä Eräjärven Hnnustoon. Täyde11nykseksi kirjoi tuksiini 
L. Y. vuosik. 191 5, 16, 17 ja 22 mainitsen tässä erä itä li sähavain
toja. (Eräjärven pitäj ä on Tampereelta 40 km itäkoilliseen.) 
P u n a t u 1 k k u ( Pyrrhula pyrrlill la) pesi Syrj än harjun havu

metsässä kesä ll ä. 1924. 
U r p i a i n e n ( Carduelis linaria oli pienenä parvena jää nyt 

pesimään näin etelää n. Hietal ahd en kyl.än Riekkalan riihi 
mäestä löysin m ä n n y s t ä 2 pesää, joista to isesta poikaset 
juuri lähtivät lentoon (24. VI. 25.). Toinen oli jo tyhjä. Ympä
röivässä männikössä äänteli useita 11rpiaisia. 

No k i kana ( Fu lica atra) on kahtena viime kes3 nä pesinyt 
Vihasjärvenkylän Toisjärvessä . Rannat ovat leveän korte
ja kaislavyön verhoomat ja tarjoavat siten hyv;iä suojaa kylän 
poikia vastaan. 

Mu s takurkku-ui k k u (Podiceps auritus) pesi viime ke -· 
sänä myös Toisjärvessä . Lintuja oli ainak in 4 paria. - Myös
kin Sin ij ärvessä on lin tu pesinyt jo edellisenä kesän ti. (Silkki 
kuikka on pitäjässä yleinen). 

K a i s l a r ä ä k k ä ( Porzana porzana) asust i Eräjärven rannassa 
pappilan lahdessa. Sain kauan kahlailla sen perässä korttei
kossa ennenkuin onni stuin ajamaan lin nun lentoo n n. 10 111 
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päästä. Koko ajan kuului sen omituinen ääni, jota voisi ver
rata viuhkinaan, mikä syntyy kun notkealla kep ill ä antaa 
äk illisiä, lyhyitä isk uja ilmaan. . 

T ö y h t ö h y y p p ä ( Vanellus vanellus) tavattiin poikasineen Vihas
järvellä kesäll1 1923. Nyt ei se siellä pesinyt. 

. T ö r 111 ä p ä ä s k, y ( Riparia riparia) , pieni yl1dyskunta pesii 
Syrjän harjun Viherlan puoleisessa hiekkakuopan rinteess3. 

. E. Kiirki. 

Lintutietoja Savonlinnan seuduilta. 

M u s t a t i a i n e n ( Parus ater) oli talvella 1923- 24 jotenkin 
yleinen, kuluvana talvena aivan harvinainen. 

T i k 1 i ( Acantlzis carduelis) näyttäytyi pari kertaa tämän vuoden 
alkupäivinä kaupungin laidassa. Aikaisemmin on sitä tavattu 
25. XI. 10 (2 kpl.); 29. 1. 16 (3 kpl); 4. 1 I 1. 20 (5 kp l. ); 
28. 111. 21 ja 13. I. 22. Lintu on siis seudu ll amme jotenkin 
harvinainen. 

S a t a k i e 1 i ( Luscinia luscinia) lau leli Kylpylaitoksen puistossa 
alkukesästä 1922. Säämingin pappilan lähistöllä on ·lintu 
a'sustanut kesin t1 1921 ja -23. Muuten on satakieli seudulla 
harvinainen. 

K u 1 ta r i n t a ( Hippolais icterina) ilmestyi ensikerran seudu ll e 
kesällä 1923, jolloin sen ihmeellistä laulua kuultiin Säämingin 
pappilan, Ritalanmäen, puistossa (P. Kuusisto). 

P e u k a 1 o i n e n (1 roglodytes troglodytes) pesii seudullamme harva
lukuisesti, niinpä on se nähty 1. VI. 24; 27. V 1 I. 24 (poikue); 
4. X. 24; (Kuusisto ja Paasio). Aikaisemmista havainnoista 
mainittakoon 11. lV. 14. 

V i h r e ~i k e r t t u ( Pl1ylloscopus sibilatrix) pesii esim. Simuna 
saaressa Pihlajaniemell ä ja Mertaj ärvell ä, missä lintu on tavattu 
kesinä 1922- 24. 

P u n a v a r p u n e n ( Carpodaci.Js erytlzrinus) on tavattu paikka
kunnalla jo 15. V. 1900 (Sev6n, Lyseon havaintokirja), viime 
vuosilta tietoja kesiltä 1923-24. 

M e t s ä v a r p u n e n ( Passer monfana) on nähty yksitellen 
harvoja kertoja esim. talvella 1922-23. Harvinaisuutena 
mainittakoon sen näytt ~ ytyminen i s o n a p a r v e n a hau-
tuumaan lähell ä 15. XI. 02. (E. J. Budden).· . 

K u h a n k e i t t 3 j ä (Oriolus galbula) on kaupungin läheisyydessä 
tuntematon. Tavataan s"ännöllisesti Punkaharjulla ja Taka
harjulla. 

H a r m a a t i k k a ( Picus canus) näyttäytyy joka talvi ympä
ristön metsissä, joskin harvinaisena. 

K o 1 m i v a r v a s t i k k a ( Picoides tridacty/us) on talvella joten-
kin yhtä harvinainen kuin edellinenkin . · 
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V i i r u p ö 1 1 ö (Strix uralensis) ammuttiin kaupungin lähistölUi 
10. X. 24. (On Lindforssin kokoelmassa.) 

Tunturi p ö 11 ö (Nyctea nyctea) nuori ammuttiin Haapalah-
dessa 3. XI. 2A. (Lindforssin kok.) 

H 11 u h k a j a ( Bubo bubo) joutui ed. mainittuun kokoelmaan 
7. X. 24. 

M u u t t o h a u k k a ( Falco peregri nus) · pesii vielä aivan harvi
naisena kahdella saarell a Pihlajavedessä. Viel ~i joku vuosi 
sitten oli Haukkasaari (n. 10 km kaupungin pohj. puolella) 
sen pesäpaikkana, nyt on se autioksi hävitetty. 

K a 1 a sääski (Pandion lzaliaetus), yksi pari pesinee Haukiveden 
länsirannalla Rantasalmella, koskapa näin linnun kes2llä 
kahdesti. 

K o t k a ( Aquila clzrysaetos), viimeinen pari näillä seuduin asustaa 
Heinäveden pitäjän itärajoilla. Niinpä nähtiin viime kesänä 
d ja 9 useamman kerran (Söderlund, Forssblom). - Ik:tvä 
mainita, että kaupungin läheltä, Kaartilasta, ammuttiin 
vanha 9 19. IX. 24, joka hyvinkin saattaa olla edellämainittu 
emolintu. (Täytettynä yksityisellä). 

P i e k a n a ( Buteo lagopus) joutui Lyseon kokoelmiin erään oppi
laan ampumana 29. IX. 24. 

T ö y h t ö h y y p p ä f Vanellus vanellus) ilmestyi kesällä 1915 
Kerimäen jouhenniemelle ja on siitä alkaen pesinyt seudu lla. 

N a u r u 1 o k k i ( Larus ridibundus) on tiettävästi vain kerran 
eksynyt tänne s i s ~· maahan, nimitUiin 8. 11. 14, jolloin .3 kpl. 
lenteli kaupungin Satama-a lu eell a. (Lyseon havaintokirja.) 
Yksi ammuttiin. 

J o u h i s o r s a ( Anas . acuta) lienee jotenkin yleinen, päättäen 
siitä, että viime kesänä ja syksynä tapasin useita poikueita. 

M e r i m e t s o ( Phalacrocorax, carbo) eksyy aika usein kaupungin 
ympäristön virtoihin. Niinpä ammuttiin 15. IX. 24 keski
ikäinen 0 Haapaselältä ja 20. l X. 24 vanha r· , aivan musta, 
Pihlajavedestå. Kaupungin salmissa asusti . 2 kpl. tammik. 
lopulta - helmik. loppuun t. v. alussa. 

E . Kärki. 

Pientä pakinaa talitiaisesta ( Parys major). Noita pieniä, kai
kille tuttuja talitiaisia on täällä Oulun puolessa tänä talvena ollut 
erittäin paljon. Tilhiä · ( Ampelis garnrlus) ja punatulkkuja ( Pyrr
lzufa rubicilla) sitävastoin on pihlajanmarjojen vähyyden vuoksi 
ollut paljon vähemmän ku-in muina talvina. 

Olin huomannut, että pihamaallamme Oulussa aina toisinaan 
oli talitiaisia. Tahdoin saada ne pysyväisiksi asukkaiksi pihal
Iemme ja laitoin sentähden lintulaudan niille huoneeni ikkunan 
alle. Enkä erehtynytkään aikeissani, sillä hetipä huomasivat nuo 
uteliaat ja tarkkasilmäiset talitiaiset lau_dan ja tulivat, ensin hyvin 
arastellen ottamaan pieniä hampunsiemeniä. Seuraavana päivdnä 
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uskalsivat ne jo istahtaa laudalle syömään ja vähän kurkistaa 
sisäänkin. ja tästä lähtien ovat nuo kaksi samaa talitiaista , jotka 
ensimmäisiksi havaitsivat laudan, pysyneet uskollisest i pihal
lamme. Eräänä sunnuntaiaamuna heräsin hyvin tasaiseen kopu
tukseen. Ihmettelin kauan , mist ä tuo koputus kuului , vihdoin 
kuulin, että se oli ulkoa, juuri ikkunan luota. Nousin ylös katso
maan, ja kukapa muu siellä koputteli kuin pieni talitiaishoidokkini. 
Tällaista naputusta ja koputusta jatkui sitten pitkin päivää ja seu
raavina aamuina ja päivinä. Tarkastellessani näitl talitiaisia olen 
huomannut yhden omituisen tavan, nimitt ~ in sen, että kun tali
tiainen on ottanut laudalta talia, lentää se aina samalle oksalle 
ja samaan paikkaan syömään. Siinä se sitten pi ti:iä talipalasta tai
tavasti kynsiensä välissä ja nokallaan ottaa pienen palan siitä ker-
rallaan su uhunsa. Syöntiaika on t?litiaisilla hyvin epämääräinen. 
Ne syövät pitkin päivää, mutta eivät sentään yhtämittaa, vaan on 

. niillä aikaa kauniiseen visertelyynkin. Hauska on katsella ja kuun
nella kun toinen talitiainen toisessa puussa, toinen toisessa puhele
va t ja visertelevdt toisilleen. 

Olen sangen iloinen talitiaistcni kesyyntymisestä luon ani , toi
von vain , että useammat löytäisivät tiens3 pihallemmc. 

. 26. II. 1925. M. S-ri. 

Käenpiian ( fynx torquilla) syntiluetteloa. - Niin hupaisa 
j.a kesy kuin käenpiika onkin pönttölintuna, on sill ä kuitenkin 
huonojakin puolia. Viim e kesä nä jouduin toteamaan itse paikalla, 
miten töykeästi se kohtelee toisia lintupönttöjen asukkaita. Eräässä 
koivikossa oli lähekkäin pesät kahdella hömötiaise lla ja peipposella. 
Kulkiessani seudull a kuulin kerran tiaisten hätäist ä ääntelyä. 
Paikkaa lähestyessä ni sain nähdä, miten käenpiika ahdisti vuoron
perään toista ja toista tiaisparia. Se hakkasi pesäauko t rikki ja 
hää ti niitten omistajat pois. Myöhemmin laajensi se to isen pesän 
omaksi asunnokseen. Mutta eip ä 13hinaap urit siltä vieläkää n saa
neet rauhaa: peippospari sa i muuttaa pes ästään toisille seuduill e. 
- jonkun matkan päässä asui puunkalassa ta liti ainen. Levotto
man naapurin alituiset >>vierailuh häiritsivät sen kotirauhaa siinä 
määrin, että eräänä päivänä huomas in pesän autioksi. Sell aisena 
oli se joitakin päiviä, kunnes leppä lintu arve li sitä sopivaksi asuin
sij aks i. Se tutki paikkaa tarkoin päältä ja sisä lt.ä, es itte li eukollen
sakin ja yhdessä päätettiin siihen perustaa hauska koti. Silloin 
ilmestyi käenpiika, kiusanhenki! - Eikä auttanut lopulta muu 
ku in jättää soma pesäkolo autioksi - , \lii ·i hävitettyä pikkulin
nun pesää - onhan siinä ynt ilu etteloa ylzdclle käenpiialle! 

E. Kärki. 

Leivosen ( Alauda arvensis L.) liverrystä kuultiin Forssassa 
ensi kerran tänä keväänä 3. IV. 1924. 

Ilmari Hilden. 
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Talvehtivia muuttolintuja. Talvella 1923- 24 oleskeli Laimi
joessa Forssan kauppalan kohdall a n o k i kana ( Fulica atra). 
Ensi kerran nähtiin se helmikuun alussa, ja - huolimatta kovista 
pakkasista - säilyi se hengissä ainakin huhtikuun loppuun. Samalla 
kohdalla jokea nähtiin helmikuun alussa kymmenkunta yksilöä 
käsittävä s i n i s o r s a ( Anas platyrllyncha)-parvi. Talven ku 
luessa ne kuitenkin kaikki vtihitellen ammutti in. 

Ilmari Hilden. 

· Varhainen jäniksenpoikanen. Harvinaise n lämmin ja lumeton 
talvi on ilmesisesti jouduttanut vissejä perhetapahtumia jänöjen 
keskuudessa. Todistuksena siiUi saatiin Hattulan Pekolassa 20 p. 
huhtik. rusakko-j än iksen poikanen, joka painoi 600 gr. ja oli 30 
senttiä pitkä mitattuna kuonosta hännän juureen. - Rusakko-j änis 
on Vanajaveden lähistöllä Hämeenlinnan alapuolella tätä nykyä 
ylen tavallinen ja n~kyy yhä enemmän vailaittavan tilaa kotimaisen 
jäniksen ku stannuksell a. · 

A . Osv. Kairamo. 

Siilin (Eri naceus europaeus) tapasi palstatilallinen Siivonen 
Laitilan Niinistöstä kesäkuun 6 p:nä 1923 eräästä Myllym äki nimi
sestä mäestä. Eläintä ei ole ennemmin ympäristössä tavattu. Kool
taan se oli isonpuoleisen rotan kokoinen. Paikka on n. 40 km. s i s :~
maassa Vakka-Suomen ja Satakunnan rajalla . . 

· Juss i Aaltonen. 

HiJJeri tava.ttu Vääksyssä. Viime marrask. 10 p:nä tappoi maan
vilj. 0. Kedon koira hillerin Anianpellon kansakoulun puutarha
aidan vierestä, vanhasta .aidaskasasta. Eläin oli pitkin syyskesää 
tehnyt tuhojaan hävittäen m. m. mainitun Kedon kanalasta kanan
poikaset melkein tyystin. Nyt joutui se näin itse koiran saaliiksi, 
kiivaan taistelun jälkeen, jossa koirakin sai haavoja ja naarmuja 
turkkiinsa ja suupi eliins~ . 

A ladar Fjalar Valmari. 

Tikka nokastaan kiinni Jahopetä.iän kyljessä. Viime joulur1 
edelli se ll ä viikolla tapasi tilanomistaj a Emil Eskola Vääksyn kana
valta Päij änteen rantaan vievän tien varrella petäjän kyljessä 
nokastaan kiinniriippumaan jääneen tikan kuolleena. Linnun nokka 
oli iskeytynyt syvälle puolilahonneeseen vetiseen puunrunkoon. 
Nähtävästi oli kuoleman aiheuttanut tukehtuminen, kun nokka 
ei enään läh tenytkää n puusta irti. 

A ladar F jalar V almar i. 
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Kirjallisuutta. 
Einar Saraste: 1< u v a u k s i a Hu. i p p u v u o ri 1 t a. Wern er Söder

ström Oy. 1925. Siv. 320. Hinta 36 mk. 
Senj älkeen kun · maamme vapaana ja itsenäisenä on päässyt kohoamaan 

J äämerivaltojen joukkoon, on J äämeri viime vuosina yhä enemm än joutunut 
kansamme harrastuspiiriin ja on lähivuosina joutuva vieläkin enemmän. Monet 
J äämerta koskevat niinh yvin taloudelliset ja poliittise t kuin myös ti eteellise t 
kysymykset ovat alkane·et saada ansaittua huomiota osakseen. j o ammoisista 
ajoista asti on J äämerilii kenteen tärkeimpänä keskuksena ollut pieni ja kaukainen 
Huippuvuorten vuoriryhmä. 

Tohtori Einar Saraste, joka vv. 1921 - 22 oleskeli vuoden ajan Huippu
vttorilla erään sikäläisen ru otsalaisen kaivoksen lääkärinä, on äsket täin julaissut 
laajan ja mi elenkiintoisen kuvauksen saariryhmästä. Teos sisältää osaksi tekijän 
omia havain toja ja muistelmia oleskelun sa ajoilta siell ä, osaksi Hui ppu vuori 
kirjallisuuteen perustuvia t ietoj a. 

· Aluksi fe kijä selostaa niitä vaarallisia - sekä onnistuneita että epäonnis-
tuneita - retki ä, joita Huippuvuorille on vuosisatojen kuluessa tehty, kuvaillen 
monast i yksityiskohtaisest i näitä seikkailurikkaita ja jännittäviä matkoja. 
Seuraavissa luvuissa käsittelee tekij ä saariryhmän pinnanmuodostusta,ilmastoa, 
kasvistoa, eläimistöä ja kivihiiliesiintymiä. Erikoisen maininnan ansaitsevat 
t eoksen lukuisat, onnistuneet ku vat. 

Tähän saakka ei meillä suomenkielellä ole ollut ainoatakaan Huippuvuori a 
käsittelevää kirj aa. Luonn ollista on sentähden, että tietomme tästä Pohjoisen 
J äämeren merkilli sestä ja monessa suhteessa tärkeästä saariryhmästä ova t 

• peräti niukat. Tri Sarasteen pirteästi, hauskasti ja asiallisesti kirjoitettu kirj a 
poistaa tässä suhteessa suuren puutteen ja on varmasti saava monta innokas ta 
lukijaa eritoten nyt, kun Suomi J äämerivaltiona yhä kiinteämmin on joutunut 
J äämeren harrastuspiiriin . 

Ilmari Hilden. 

E. V. Suomataineil: P y y-J u s s i n k o r p i t. Wern er Söderström Oy. 
Porvoo; Kuvittanut Lennart Segerstrdle. Hin ta 35 mk. 

Tämä kirj a ei sisällä kuvauksia korppi en psykologiasta tai muuta sellaista, 
vaan •>Pyy-Jussin korpit >> on ainoastaan ensimmäinen kertomus kokoelmassa 
ekspressionistisia eläin- ja luonnonkuvauksia. 

Tekijällä tuntuu olevan huomattavan etevä kertomistaito. Hän ei tarvitse 
suuria sanoja eikä keinotekoisia ~orulauseita tu.nnelmaa ai k~;.~n saadakseen, vaan 
se t ulee ikäänkt:in itsestään luonnolli sesti ja yksinkertaisesti temmaten lukij an 
vastustamattomasti mtlkaansa. ·Vaivat ta , muutamilla sanoilla voi hän sitten 
vaihtaa tunnelman toiseen yhtä ehyeen - verraton etu epskressionisti sellc 
eläinten ja salomaitten kuvaajalle. Lu kijaan vaikuttaa t ämä ke rtomissuun ta 
vielä uutuuden täyde llä viehättäväisyydellä houkutellen hänen toivomaa n 
itse saavansa nähdä, itse tekemään huomioita ja tulla kosketuksiin luonn on 
ja metsän eläinten hengen kanssa . 

Suomalaisen kertom uksista huoku u useista kohdin t uo lämmin myötä
tunto eläinmaail maa koh taan, joka on vastakka in en huvi metsästäjäin tava lle 
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nähdä, tuntea ja ku va ta eläinmaailmaa . Kuitenkin sanoo hän itseään urh cftu 
metsästäjäksi Aikalaiskirjassa . Li eneekö hän sen jälkeen tullut •>herätetyksi?• 

Sellaiselle, joka ei tarkemmin tunne luontoa , esiintyvät siis kertomukset yli 
malkaan todellisina kertomataidon helminä. 

jos sitävastoin kriitillisesti tarkastelee niiden sisä llystä, t ulee arvostelu 
valitettavas ti aivan toiseksi. Ekspressionismi on, näet, kaksiteräinen .mi ekka. 
Useissa näissä kertomuksi s~a näyttää nimittäin sil tä kuin mielikuvitus oli si 
temmannut tarkan tutkijan mukaansa. Hän liioittelee, jopa esittää puhtaita 
mi elikuvituksen tuotteita todellisuutena. Senpä vuoksi ei hänen kertomuksil 
laan olekaan mitään ti eteellistä, bioloogista arvoa, mikä minun nähdäkseni on 
syvästi va litettavaa . 

Muutamia esimerkkejä: 
Kertomuksessa ,; Hylkeen huudolla•> : Kaksi miestä soutelee merellä veneessä . 

He saapuvat erään kallion luo jå nousevat siinä maihin . . Heitä ei huomaa 
kaksi hyljettä, jotka siell ä kamppailevat keskenään. He lähenevät ryömien näitä 
äärettömän arkoja eläimiä •>parin kolmenkymmenen askeleen•> päähän. Tässä 
he katseleva t taistelua. He puhelevat keskenään. Kirjailij a ottaa taskustaan 

· paperia ja kyn än sekä pii rtää kuvan taistelevista. Sitten ampuvat he molemmat 
hylkeet. -· Kuten näkyy, tyypillinen metsästysjuttu!' 

Yhtä uskomattomalta kuulostaa histori a keinotekoisesta lahn asta, jolla 
kirjailija sanoo pettäneensä kalasääsken niin, että se ei ainoastaan iskenyt alas, 
vaan vi eläpä tarttui kuvaan kiinnikin. 

Vielä pahemmin lähtee kirjoittajan mielikuvitus omille t eilleen kertomlik
sessa •>Peltopyyt». Siinä väittää hän eräänä vuonna huomanneensa 111. m. »yli 
kaksikymmentä poikuetta vajaan yhden neli ökilometrin alalta•> , missä hän 
aikaisemmin oli löytänyt pesistä •>ylenmäärin paljon munia, mi·stä viisikolmatta, 

- missä kolmekymmentä, jopa eräästä kaksiviidettäkymmentä munaa•>! .Kaksi 
emää on hän sitäpaitsi nähnyt hautovan samassa pesässä. Hän on ylenmäärin 
munia täynnä olleiden pesien. viereen kaivanut kuoppia ja pannut niihin osan 
munia näistä pesistä. Sitten jatkaa kirjoittaja: •> 11om me oli suuri, kun huoma
simme peltopyiden omistavan tekopesät omikseen melkein poikkeuksetta.• 
Tämmöistä en minä ainakaan ole koskaan nähnyt, enkä kuullut , enkä myös ki r
joista lukenut. Yhden ainoan kerran koko elämäni aikana olen löytänyt pelto
pyyn pesän, jossa oli 24 munaa, mutta silloin olikin pesäkuoppa ääriään myö
ten täynnä munia, muutamat niistä luultavas ti toisen emon sinne munimia, 
jonka pesä oli tullu t hävitetyksi. Mutta et tä 42 munaa mahtui si peltopyyn 
pesään, on mahdotonta. Yhtä uskomattomalta tuntuu kirj oi ttajan väi te, että 
hän olisi tavannut kaksi peltopyytä samassa pesässä ha t1tomas~a . Semmoista 
voi sattua kanalassa, mutta ei koskaan luonn ossa. Että peltopuuemä ottaisi 
ihmisen kaivaman kuopan sinne pantuine peltopyyn rn unin een pesäkseen, sotii 
kaikkia minun luonnossa tekemi äni huomioita vastaan. 

Puhtaalta Miinchhausenin jutulta tuntuu kertomus •>Kalaverkkoni ja 
varikset», jossa kirjoittaja väittää viiden variksen eräänä elokuun yönä osaksi 
syöneen, osaksi kätkeneen .useita kymmeni ä pariin verkkoon tarttuneita, mätä
nemistilassa olleita l.<aloja,>, muun muassa kahdeksan suurta kuhaa, arviolta 
ka hden ja ko lmen kilon painoisia kukin , neljät täkym111 ntä ahventa, joukossa 
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kilon painoisia, kolme hyvää haukea ja vii si keskikokoista lahnaaJ.> - Varis 0 11 

kuitenkin hämä t ässä ja pimeässä yhtä täydellisesti sokea kuin kana. Siitä voi 
itse kukin tul la help sti" vakuutetuksi. Senpä tähden juuri va ri s 0 11 aa muisin 
myöhemmin liikkeell ä kuin csim. harakka. 

Voi sin jatkaa asiallisia huomautuksia, mutta riittäköön yll ä oleva. 
Kirja olisi huomattavas ti voittanut, siitä olisi tullut pi eni mes tariteos ala l

laan, jos tekijän ke rtom ukset myöskin asiallisesti oli sivat olleet t äysin luotetta
vat. Eläinbioloogin en kertomus ei voita mitään vaikuttavaisuudessa, jos sitä 
tehostetaan liioitte lulla ja koristetaan uskomattomill a >>Omilla huomioilla.>> 
Metsästysjutui s a ole:nme semmoiseen tottun eet , mutta bioloogisen lttonnon
tutkijan teoksessa ei mitään sem moi sta saa esiintyä, ei edes kansantajuisissa 
luon non ja eläinkuvauksissa. Sillä ell ei luonnontutki ja pysy kiinteästi totuu 
dessa, voidaan syystä ruveta epäilemään myöskin. hän,en ~ietee lli s t en bioloogis
ten ilmoitustensa luotettavaisuutta ja, mikä on vieläkin pahempi , koko bioloogi
nen tutkimustapa, joka perustuu omiin htiomioihin , joutuu hänen kauttaan 
huonoon huutoon! 

Allekirjoittanut ei ole koskaan ihaillut Lenn art Segerstr Ien ·) modern e 
Kunst'ia >>. Hänen ekspressioni sti set piirroksensa ovat aivan lii an epämääräisiä 
ja mielivaltaisia, mutta tässä t eoksessa ovat ne paikallaan, sul avat koko lailla, 
niin sanoaksen i, yhteen kitjan hengen ja sävyn kanssa. Paras on ku va siv. 13. 

Kirjan ul koasu on erittäin miellyttävä, paperi ensiluokkaista, pa in os selvää 
ja kaunista. 

Thorstm Renvall. 

Kokouksia. 
Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran v u o s i k o k o u k s e s s a 

Suoma laisen Yliopiston hyön teist ietee llisessä museossa 21. 11. 1925 piti seuran 
puheenjohtaja prof. W. M. Li n n a n i e m i esite lm än fytekologiasta, ltasveilla 
elävään pikkueläimist öön kohdistuvasta tutkimusalasta, sen käyttämistä 
tutkimustavoista ja merkityksestä, suosit II en sitä erikoisen kiito lli sena työ
alana meikäläisissä oloissa. - Prepar. H. P e k k o 1 a näytti pari täyttä
määnsä sudan ilaista lintua. - Prof. K. Li n k o 1 a esitti omien havaintojensa 
ja sanom alehti uutisten mukaan ti etoja kult(van talven poikkeuksellisista 
kasvu il miöistä Etelä-Suomessa . Tärkeimpiä näistä ovat eräiden puistopensai
den si lmujen ·puhkcaminen · ja erin äisten kasvien (leskenlehti, sini vuokko, puu
tarhaesikko, harm aa leppä, pähkinäpensas) kukkiminen keskellä talvea. Esit
täjä kehoit ti seuran jäseniä kokoamaan mainitunlaisista ilmi öistä li sätietoja 
ja merkits mään muistiin fmo logisia havaintoja. -- Yliopp. Ann a-L i i s a 
j a k o b s on näytti viime heinä!<. rautatien varre lta Maariasta liiytämänsä, 
todennäköic:esti Amerikas ta saapun een satunn aiskasvin Collomia linearis. 
Kasvia löytyi 3 kpl., o aksi kypsiä siemeni ä kantavia. - Yliopp. L. K a ri 
näytti Turun Linn anni emeltä rautatickiskoj n ääre ltä 1924 löytämänsä Suomelle 
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uuden tul okaskasvin H eliolropium curassavicwn. Lajia oli yksi suu ri kukkiva 
yksilö. - SeLtran virkailij oiksi va li tt iin: puheenj ohtajaksi prof. W. M. Li n n a
n i e m i, va rapuheenj ohtajaksi leht. D. A. W i k s t r ö m, sihtee ri ksi prof. 
K. Li n k o 1 a, rahaston hoitajaksi yli opp. L. K a ri , johtokunn an li säjäseniks i 
Jeht. j. K. V. T u omin e n ja maist. K. J. V a II e, tilintarkastajiksi toht . 
A. B. E n s i ö ja kaupun gin vo uti N. Asc h a n, va ratilinta rkasta jaksi mai t. 
S u o m a V a 1 1 e. 

K o k o u ksessa 28. 111. 1925 prof. K. Link o 1 a piti esite lmän kasvi
ti etee lli sestä retkestä Viroon kesä ll ä 1924, te hden eri koisesti se lkoa klintti en 
ja a lvari en kasvistosta sekä Viron metsätyyppisuh t ista. - Yli opp. L. K a r i 
näytti . nokisienet Tuburcinia ramrnculi-aur icomi- Liro Ranun culus cassub i
CL(s'e lla Maanin galta (0. Kyyhkynen) ja T . r ammculi (Libert) Liro R. repens'ill ä 
Turun Samppalinn anm äe ltä 1923 (L. Kari), se lostaen sa malla prof. Liron jul
kaisua •>Ober di e Gattun g Tuburcinia•>. Prof. W. M. Li n n a n i e m i esitt i 
Yliopiston kasviti etee llisen museon noki- ja limasienin äy tteissä pa hana tuhoo
jana esiintyneen Suomessa harvin aisen kovaku,oriaisen Cartodere filifomis, 
kertoen sen elintavoista ja levenemi sestä maassa. Suori te tun kokeen mukaan 
ei 1-viikkoin en rikkihiilisavustu s kykene hyönteistä tappamaan. - Yli opp. 
E. S j ö s t e d t näytti seuraava t harvinaise t perhose t: Colias lzyal e (Sein äjok i 
1924), Agrotis polygona (Sein äjoki 1920), H adena rubrirena (Ku usa mo 1922) 
ja Ortlwsia iris (Sein äjoki 1919). - Maist. K. j. V a 1 1 e puhui harvin aisista 
perhoslajeista, kiinnittäen huomi on erityi sesti n. s. tulokas lajcihin , jotka esit
täjä ruotsa l. leht. Wahlgrenin mukaan jakoi 3 ryhmään: karkul aisiin ( Aclle
rontia atropos, Spllin,c convolvuli, D aphnis nerii , Colias edusa), sii ~to l ai s iin 

( Pyrameis atalanta, P . cardui, Pieris daplidice) ja vakin aisiin uuti sasukkaihin 
(Coenonymplza iplzis, E upithecia sinuosaria). - Prof. K. Li n k o J a kiinni tt i 
huomiota sanomalehtiti etojen mukaan t odettavaan hillerin ( F oetor ius putoriu ) 
jatkuvaan Ievenemiseen Loun ais-Suomessa , kehoit taen va lppaasti seuraa maan 
tätä mi elenkiintoista levenemistapahtumaa. - Uusiksi jäseniksi va littiin yliopp. 
Lea j ahnsson, Valma Koski, N. Mäki ja . Valka mo sekä Yli opi ston puuta r
huri ö. Oauffin j:or. - Kokouksessa oli vieraana kand. G. V i 1 b e r g Tartost a. 

K o k o u k se s s a 25. IV. 1925 yliopp. L. K a r i esitelm öi harmaalepän 
esiintymisestä Turun seudulla. Ku ten muuallakin Suomen loun aisosissa harmaa
leppä tää lläkin karttaa saaristoa ja ranni kkoa; yleisempänä e esiintyy vasta 
10- 15 km:n päässä merenrann as ta. Lähimmäksi ranni kkoa se tulee Raision 
Pahani emessä ja Turun uuden hautausmaan lähell ä. Niist ä tekij öistä, jot ka · 
aiheuttanevat harmaa lepän puuttumisen rannikolta, esitelmöitsijä katsoi tär
keimmi ksi terva lepän suuremman kilpailukykyisyyden merenhengessä kas
vaessa sekä sen seikan, et tä harmaalepän levenemistä edistävää kaski viljelystä 
ei vuosisatoihin ole Iounaisella ranni kolla mainittavasti harjoitettu. Turun pui -
t oissa harmaa leppä menestyy maini os ti , vaikka merenranta on lähell ä. 
Yli opp. 0 . Hu 1 k kon e n esitti tietoja Valamon putkilokasvisto ta eritoten 
saariryhm än harvinaisista lajeista. - Prof. W. M. Li n n a n i e m i näytti 
osia eksoo tti ses ta kärsäkäskokoelmas taan, joka on sen alan suu rin maassa mme. 
- Toht. T h. R e n v a 1 1 näytti harvin aisen kuori aisen Osmodcrma eremita, 

saatu Ruissa l!1sta 1924 (lyseol. G. Törnroth). - Prof. K. · Li n k o 1 a se losti 
j. G. Gunn arssonin t eos t 1 ·> Monografi över Skandin aviens Betu.Iae ·'· -- Leht. 
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D. A. Wikström ilmoitti hillerin aadun viime jou luk. Perniö Nirvan 
talossa rotanlaukusta (lyscol. L. Westerling). 

Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellfsen Seuran Vanamon . kokous 25. IV. 
1925. Maist. A. J. Rainio piti esitelmän Salix-intersexualitetikysymyksestä. 
Esite lmä oli ennakkotieto valmiina olevaan laajaan tutkimttkseen pa jukukkien 
hede- ja emilehtien morfologiasta. Esite lmöitsijä va laisi kuvin heteiden muuttu
mista emiksi ja päinvastoin. Hän osoitti, miten sukupuolilehdissä, sekä heteissä 
että emissä, voidaan morfologisesti erottaa kaksi eri osaa, uros- ja naarasosa, 
jotka yksinomaan kykenevät produsoimaan sii tepölyhiukkasia tai siemenaiheita. 
Hede- tai emilehdet eivät esitelm ~itsij än mukaan siis ole hom~geni s i a . kokoon
panol taan, vaan on niissä aina määrätty uros- tai naarasosa, joiden sterili suu
desta tai fertilisuudesta riippuu , muodostuuko hede tai emi. On olemassa 
hcteiden ja emien välimuotoja, jolloin molemmat osat ovat fertilisiä, ja on niillä 
aivan tyypillinen lehtiominaisuus. Niin muodoin olisi sukupuolilehti, hede tai 
emi, täll öin faskiatio kahdesta lehdestä, tuos- jå naarasosasta. Tämän indiffe
renttisen muodon plus tai miinus kehittymisestä riippu.u heteen tai emin muo
dostuminen. jos naarasosa sterili soituu ja menettää johtojänteensä, syntyy 
hede, jos päinvastoin uros-osa sterilisoituu ja menettää johtojänteensä, syntyy 
emi. Esitelmöitsijä osoitti, mitä normaali sessa emissä on naaras- ja ttrososaa . 
Emissä on luotti, osa varta losta, sikiäimestä ja emiperästä sterili stä, nauha
mai sta urososaa. Emien muuttumisprosessista heteiksi näytettiin valokuvia, 
jotka osoittivat asteita, jolloin tällainen urososa oli tä'ydellisesti er(lli senä emi
lehdestä. Nauhamaisen urososan päässä oli luotti. Edelleen on emissä naa ras
osa, joka on fertiilinen ja muodostaa se emissä osan vartaloa sekä kulkee leveänä 
osana sikiäimessä. Hedelehdissä oli ·urososaa ponsi ja osa palhoa. Naa rasosan 
muodosti osa pontta. Esitelmöitsijän tutkimusain eisto oli sangen laaja käsit
täen n. 250 pajua, jotka olivat kootut aina Perä-Lappia myöten. Edelleen mai 
·nitsi hän, että monilla muilla kasveilla suoritetut tutkimukset täydelli sesti 
tukevat Salix-lajeilla saatu ja tuloksia sukulehtien morfologisesta rakenteesta. 
Näiden aivan uusien tuloksien avulla voidaan ymmärtää tähän saakka s.elittä
mättömänä luonnon oikkuna pidettyä heteiden muuttumista emiksi ja päin
vastoin. Kaikki riippttll uros- ja naa rasosien >>Umlagerungista >>. Lopuksi esi
te lmöitsijä viittasi siihen, että tämä uusi tieteellinen saavutus va rm aankin 
tulee aiheuttamaan monien lähell ä olevien teoriojen tarkistusta. 

P u he e n j o h t a j a lausui muutamia muistosanoja äsken manalle 
menneestä seuran jäsenestä tykistökapteeni K. W. M y r b e r g i s t ä. - Toh t. 
H. J ä r n e f e 1 t ilmoitti painettavaksi: Beiträge zur Frage der Produktions
erhöhun g im Wasser. - Päätettiin ryhtyä julkaisemaan seuran pöytäkirjoja 

· ja kokouksissa tehtyjä pieniä tiedonantoja. 
Myönnettiin seuraavat stipendit: yliopp. Ilmari H i d en i 11 e kasviti e

teellisiä tutkimuksia varten Vuoksen laaksossa Smk. 800: - , toht. H. J ä r n e
f e 1 til1e liinno1ogisia tutkimuksia varten Keski-Suomessa 800 mk., yliopp. 
L. . K a r ille noki- ja ruostesienien tu.tkimista varten Lapissa 1500 mk., toht. 
M. J. Koti 1 a i s ·c 1 1 e bryologisia ja metsärajatutkimuksia varten Pohjois
Norjassa 1600 mk., opettaja H. K y y h kyse 11 kasvitieteellisiä tutkimuksia 
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varten Itä-Virossa 1500 mk., maisteri E. M 1 i 1< a II i o II e lintutieteellisiä 
tutkimuksia varten Äyräpäänjärve llä 500 mk., yliopp. E. M. M i k k o 1 a II e 
kasvitieteellisiä tutkimuksia varten Ivalon Lapissa 1000 mk., opettaja J. Se
p ä 1 1 e linnuston ja maiseman välisten suhteiden tutkimista varten Helsingin 
ympäri stöllä ja Etelä-Pohjanmaa lla 500 mk., yliopp. H. V ä ä n ä se 1 1 e 
Araclmoidea- ja Myriapoda-faunan tutkimista varten Tvärminnessä ja Pohjois
Savossa 800 mk. 

Uudeksi jäseneksi va lit tiin yliopp. Walter Mikael M e 1 1 b e r ~ · 

Kehoitus maamme hyönteistutkijoille. 

Viimeisessä yleisessä pohjoismaisessa metsästys-kongressissa , joka pidet
tiin Helsingissä toukokuussa 1924, päätettiin m. m. että kaikissa pohjois. 
maissa jatkuvasti tutkittaisiin metsäriista-kannan säilyttämistä ja lisäämistä 
koskevia edellytyksiä ja että joka maassa asetetta isiin valiokunta tätä var
ten. Sellainen komitea, johon kuuluu ammattimiehiä eri aloilta ja jonka 
puheenjohtajana toimii prof. l(. M. Levander, onkin nyt maassa mme ase
tettu ja aikoo tämä metsäriista-biologinen komitea kerätä työalaansa kuu
luvia tiedonantoja erikoiseksi arkistoksi, hankkia metsärii s ta~biolog i st a kir
jallisuutta ja koota tutkimusaineistoa sen l<äsiteltävien kysymysten valai
semiseksi. Maan hyönteistutkijat voivat huomattavast i edistää tätä tutki
musta keräämällä ain eistoa metsäriistassa tavattavista, hyönteisten ja punk
kien ryhmiin kuuluvista loiseläimistä ja se lvittämällä näiden elämäntapoja, 
sikiämistä ja levinneisyyttä maassamme. Sellainen työskentely on toden
näköisesti os.oittautuva merkitykselliseksi m. m. eräiden metsäriistasså 
esiintyvien tautien leviämi stavan selvittämiseksi. Ennen kaikkea olisi 
suotavaa , että vertaimevien kaksisiipisten suhdistuminen metsärii staan jou
tuisi entomologien huomion alaiseksi. Tähän kuuluvaa aineistoa sekä ilmoi
tuksia kaikellaisista havainnoista, jotka qvat omansa valaisemaan metsäriistan 
elämänehtoja ja sen tauteja, etenkin rutontapaisia, vastaanotetaan suurella 
kiitollisuudella, lähetettyinä osoitteella: Helsinki, Eläinti et Museo, P. Rauta
tiek . 13. Lahjat Eläintiet Museolle toimittaa Postilaitos maksuttoma~ti 

perill e. 
R u n a r F o r s i u s. 
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Valamon kasvistosta. 
Olavi Hulkkonen. 

Kesällä 1923 otti allekirjoittanut yhdessä lyseol. E. Kanervan 
kanssa tehtäväkseen kasvikokoelman laatimisen Valamon Iuosta
rilie sen saarilla tayattavista lajeista. Ehdotuksen tästä oli ILtastarin 
johdolle tehnyt seminaarinjohtaja, tri 0. Relander. Luostarin 
igqmeni suostui mielihyvällä tähän esitykseen ja antoi botanis
teilleen vapaat matkat ja ylöspidon luostarissa. jo aikaisemmin 
oli joku mqnkeista yrittänyt laatia jonkunlaista herbaariota -
kylläkin tuloksetta. Laatimamme herbaario käsittää tosin ainoas
taan kolmisensataa putkilokasvilajia, mutta tarkoituksena olikin 
saada aluksi vain jonkunlainen perusherbaario, jota sitten myö
hemmin voi täydentää. Samalla laati allekirjoittanut luettelon 
Valamon saariston pLttkilokasveista saaden luetteloon kaikkiaan 
415 lajia. Seuraavassa lyhyt katsaus mielenkiintoisimpiin lajeihin. 

PääiLtastarin pihoilla, lastaqspaikoilla ja puutarhoissa tavatta
vista lajeista mainittakoon m. m. seuraavat: Artemisia absinthium, 
Ant/1em'is arvensis (runs.), Valeriana officinalis (alkuaan viljelty 
puutarhoissa), Plantago lanceolata (niuk.), Lamium album (2- 3 
pk. verratt. runs.), Nepeta gleclwma (hotellin luona nms.), Lappula 
lappula (us. paikoin runs. seinävierillä), Convolvulus arvensis 
(Nikolainsaaressa laajalla al. pellolla), Levisticum officinale, Malva 
rotundifolia (1 pk. joks. runs.), Melilotus officinalis (us. pk. yksit.), 
Sinapis arvensis ( 1 pk. pqutarh. 2 yks.), Berteroa inca t ~ l ( n" vin runs.) 
Hesperis matronalis (kaikkialla luostarin pihanurmilla), Atriplex 
patulum, Draba nemorosa (runs., myös Uuden Jerusalemin luon a 
ja Bajonnessa), Saivia verticillata (runs. Juostarin SW.-seinämällä), 
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Echium . vulgare ( eritt. runs. 2 pk) ja Symphytum orientale (us. 
pehkoja laiv.arannan luona ja pari pehkoa puutarhassa). Pääluos
tarista . kauempana tavatuista satunnaiskasveista kannattaa mai
nita Euphorbia esula (Lempoisten kirkon luona), Medicago sativa 
(U. Jerusalemin kirkon luota 1920 löysin 2 suurta yks.) ja Leon~ 
turus cardiaca (us. yks. maantien reunalla läh. >>Golgataa>>). 

Kuivilla rinnemailla löytyy Valamossa Verbascum thapsus 
ja nigrum (Lempoinen), Hypericum perforatum, Erysimum hiera
cifolium, Silene nutans (1 pk Rautveräjällä: E. Kanervo), Bunias, 
Potentilla Goldbachii, Trifolium arvense ja Vicia tetrasperma 
(lähellä Isoa Skiittaa ja Bajonnessa), jotka kaikki tavataan myös 
Sortavalan seutuvilla. Viime mainituille seuduille sensijaan melko 
vieras kasvi on Astragalus alpinus, jota kasvaa runsaasti Lempoisten 
saaren soraperäisellä pohjoisrinteellä. Luultavasti täältä juuri 
on sen aikaisemmin löytänyt Hj. Neiglick. Pääluostarista Niko
lainsaarelle mentäessä kasvaa kalliolla lähellä tietä ja rantaa 
Erophila verna. . 

Pääsaaren multaisissa laaksoissa esiintyy kuten muuallakin 
Laatokan Karjalassa erittäin rehevä lehto-alikasvullisuus vaahte
rain, lehm.usten, paatsamain ja koiranheisipuiden suojassa. Maam
laatu näissä lehdoissa vaikuttaa jotensaki'n samanlaiselta · kuin . 
Sortavalankin seuduilla, mutta - ihmeellistä kylläkin - ei Laa
tokan Karjalan lehtojen tyyppikasvia Aconitum lycoctonumia 
Valamon !ehdoista löydä. Ainakaan allekirjoittanut ei sitä ahke
rasta etsinnästään huolimatta tavannut, joten ei suinkaan voida 
sanoa, kuten teoksessa >>Suomenmaa (V)>>, että se olisi Valamon leh
doille leimanantava ruohokasvi. Sensijaan täällä kylläkin tavataan 
Laat. Karjalalle tyypillisiä lehtokasveja sellaisia kuin Onoclea 
struthopteris, Stachys silvaticus, Viola mirabilis, Geraflium paluster 
(1 pk), Actaea spicata, Stellaria nemorum ja Milium effusum'ia 
tyyppiheinänä, sekä lisäksi paikateilen Asperula ododrata'a. Lehto
rinteiden kasveista mainittakoon vielä Clinopodium vulgare ja 
Origanum vulgare (U. Jerusalem), molemmat tyypillisiä laat.
karjalaisia, Arenaria tr!nervia, Pirola media, Latlzyrus silvester, 
Vicia silvatica, Geum urbanum, Primula veris (verratt. vähän, 
pääasiassa Ison Skiitan saarella) ja Triticum caninum. - Niityillä 
ja mäkimailla tavataan siellä täällä kaunista Briza media'a ja 
useissa paikoissa, myös ulkosaarilla, runsaasti Allium oleraceum' ia. 
Kosteammilla paikoin taasen kasvaa Crepis paludosa'a. - Varsin 
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hauska löytö oli Ajuga reptans, jota on erittäin runsaasti lähellä 
Ison Skiitan kirkkoa istutetussa tammilehdossa. Karjalassa on 
sitä tav:attu varhemmin Käkisalmen luota ja Aunuksen puolelta. 
- Valarnon komeudestaan tunnetut havumetsät kuultwat pää
asiassa Oxalis-Myrtillus- ja rehevämpään Myrtillus-tyyppiin .. Mitä 
niiden alikasvullisuuteen tulee, tavataan niissä oikein tyyppiheinänä 
Hieroclzloe australista, joka puuttunee kokonaan Sortavalan seutu
viita. Myös Stellaria longifoliaa on miltei kaikkialla. Katajaa saa 
pääsaarelta hakemalla hakea ennenkuin sen .löytää, sensijaan ulom
milla saarilla on sitä runsaasti. Etenkin ulkosaarten rantamilla 
tapaa runsaasti matalaa, palleroista~ lyhytneulaista kuusta (l.brevi
folia?). Valamon metsissä tavataan varsin useita Orchidaceae
lajeja, joista tässä vain mainittakoon harvinaisemmat Epipactis 
latijolia, . Listera ovata ja cordata sekä Neottia nidus avis, jotka 
kaikki tavataan tuoreessa havumetsässä ·luostarissa n. 1/ 2 km 
Rautveräjälle päin. 

Vesikasveista kannattaa mainita keskisaaren mutalammikoissa 
kasvava komea Typha latifolia ja luostarin lähilahdissa löytyvät 
Jsoetes lacustris, Hydrocharis, Helodea ja Subularia aquatica. Tuota 
kaikkialla yleistä rantaheinää Phragmites communista saa turhaan 
etsiä niin pää- kuin ulkosaartenkin rannoilta; se ei nähtävästi voi 
sietää Laatokan kovia tyrskyjä. Allekirjoittanut löysi sitä jont<un
verran vain muutamasta sisäsaaren hiljaisesta lahdelmasta. Sa
moilla paikoin kasvaa Glyceria aquatica, Oenanthe aquatica ja 
Ranunculus lingua. Pääsaaren rannoilla verrattain yleinen on 
Fluminia arundinacea, jota tavataan yleisenä Laatokan pohjoi
silla rannoilla. - Laukkaluodon kalliohetteissä kasvaa Eriophorum 
gracile. 

Rantakivikkojen erikoisista lajeista mainittako·on Mulgedium 
sibiricum, Polemonium coeruleum (Laukkaluoto), Sagina nodosa, 
Galium trifidum, Viola stagnina ja Lycopus europaeus, jota oli 4 
yksilöä Laatokan rannalla Lempoisissa. RantakivikoHta olen 
myös tavannut Campanula cervicaria'n ja .Polygala amara'n. 

Riutanluontoisten paikkojen kasvista käsittää useat pohj. 
Laatokan rantariuttojen erikoisuudet, kuten Cotoneaster nigra 
(Golgata ja Pyhityssaari), Saxifraga caespitosa, Diantlzus arenarius 
(Golgata), Cerastium alpinum ja pohjoinen heinä Poa caesia (Ba
jonne), jonka esiintyminen useilla pohj. Laatokan riutoilla on vasta 
viime vuosina varmaksi todettu. Saxijraga nivalis'ta, S. adscen-
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dens'iä ja Allium strictumia, joita varhaisemmat rctkeilij ät mai
nitsevat Valamosta, en löytänyt. 

Tässä siis lyhyest i esitettynä eräitä havaintoja ja kasvi
löytöjä tuolta >>pyhältä saarelt a>>. Lajirikkaudestaan tunnettuihin 
Sortavalan seutui hin ~errattuna jää Valamo tuntuvasti jälkeen. 
Eikä tämä ihme olekaan - onhan Valamo laajojen ulapoiden 
eristämänä muusta maailmasta ja kasvupaikkasuhteet, vaikkakin 
hyvät, eivät kuitenkaan tarjoa erikoisempaa va iht elua. Nämä 
seikat huomioonottaen on Valamossa sittenkin ihmeteltävä laji
runsaus. 

Sopinee vielä tässä yhteydessä mainita Cerastium alpinum, 
Saxijraga caesxitosa ja Sl1erardia arvensis puuttomalta Hanhi
paaden majakkaluodolta, joka on 7 km SW:hen Valamosta (Niik
kanasta). Sherard ian tapasin majakanvartijan pojan herbaariosta , 
ja oli hän sen varhemmi-n ottanut juuri tältä luodolta. 

Kasvistollisia havaintoja Viron matkalta. 

0. Kyyhkynen. 

Viime VtlOden ( 1924) kesäkuun lopulla ja heinäkuun alussa 
olin yhdessä prof. K. Linkolan ja yliopp. Lauri E. Karin kanssa 
2-viikkoisella kasvitieteellisellä retkellä Virossa. Neljäntenä mie
henä oli matkassa virolainen kasvitieteilijä, kand. G. Vilberg, 
joka kesällä 1923 oli ollut mukana Turun suomalaisen yliopiston 
kasvi-maantieteellisellä retkellä ·Karjalassa ja nyt hyväntahtoisest i 
toimi oppaana ja tulkkina meille suomalaisille. Kuljimme Viron
maata melko laajalti, prof. Linkola tutkien erinäisiä kasvimaan
tieteellisiä eriko iskysymyksiä, me muut sttomalaiset keräten kas
veja, tämän kirjoittaja pääasiassa Turun yliopistolle, jonka ko
koelmiin retkelUl kertyi noin 500 arkkia virolaisia putkilokasveja. 

Vaikkakin retkemme oli melkeinpä tulisen kiireinen pika
·matka, ehdimme sentään näkemään melko paljon suomalaisen 
silmälle kiintoisia kasvistollisia suhteita. Senpä vuoksi rohkenen 
niistä tässä kertoella muillekin. Toivon, että kertomus antaisi 
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muillekin suomal aisill e kasvien ysUiville aiheen matkustella veljes
maassa Virossa. Varmasti siel lä on kaikille paljon uutta ja samalla 
opettavaista nähtävää. 

Ennenkuin käyn lähemmin selostamaan kasvistollisia näke
miämrne, lienee paikallaan mainita jotakin Viron yleisistä pinnan
muodostus-, maaperä- ja ilmasto- y. m. suhteista. 

Yleispiirtein ovat Viron maisemat sangen alavia ja suurelta 
osalta myös enemmän tai vähemmän tasaisia. Niiden keskimää
räinen korkeus merenpinnasta li enee 60 m paikkeilla. Ainoastaan 
maan kaakkoisosassa Walgan, Wörun ja Petserin tienoilla on 
mäkisernpiä (ja samalla järvisempiä) maisemia. Korke in sikä
läis istä moreenikummuista on Munamägi (324 m). junasta kat
soen näyttivät · nämä mäet meikäläisestä oudohkoilta, mutta 
samalla miellyttäviltä. Kotimaan mäkimaisemiin liittyy näet 
melkein erottamattomast i ainakin osittainen metsäisyyden sävy 
mutta nämä olivat pyöreä- ja pehmeäpiirteisiä, välistä verrattain 
jyrkkiäkin pelto- ja mäkiniittymaisemia, joilla oli kyllä siellä 
täällä pieniä metsiköitä sekä yksityisiä pensas- ja put.tryhmiä, 
mutta joiden yleissävy siitä huolimatta ei ollut edes puistomainen, 
vaan paremminkin peltomainen, sillä sil eä nu.rmikko levittihe 
kuin matto yli kumpuisten mäkien ja matalikkojen selänteiden. 
Alavammat välimaat olivat tasa isia, verrattain huonometsäisiä ja 
vähäpeltoisia. 

Keski-Viro eli Tartumaa, Viljandi ja kaakkoinen Pärnumaa 
ovat Viron parhaita viljelysmaita. Niissä on tasaisella hiesupoh
jalla peltoja ja niittyjä ihan silmäinkantamattomiin ja toisin 
paikoin, varsinkin viimemainitulla aluee lla ja Tarton seuduilla 
oivallisia metsiä. järvien ja jokien lähettyvillä on myös laajoj a 
suoperäisiä alueita, jotka joko kasvavat korpimetsää tai ovat au
keampia soita tai myös enemmän tai vähemmän vetisiä ranta
niittyjä. 

Tämän vyöhykkeen pohjoi puolella oleva alue ja varsinkin 
sen itäinen osa (järvamaa) on eräänlaista ylänköä tai vedenjakaja
aluetta , päättäen siitä, että sieltä virtaa useampia isompia ja pie
nempiä jokia kaikkiin suuntiin. Siellä alkaa tuntua myös jo sel
vemmin siluurisen kalkkivuoriperän läheisyys, sillä irtonainen 
maakerros on mon in paikoin varsin ohutta. Näin on lai ta varsinkin 
Luonnon ys tävä N:o 5 - 2 
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tämän vyöhykkeen länsiosassa Läänemaalla ja sen jatkoiia. 
Muhun saarella ja Saaremaalla. . , 

Varsinaisesta Pohjois-Virosta eli lähinnä Suomenlahtea ole
vasta alueesta erottaa tämän vyöhykkeen vielä karunpl\oleinen 
painanne· yksitoikkoisine korpimetsineen, so ineen ja niittypaha
sin~en. Täällä on m. m. mesimarjan ainoa virolainen kasvualue. 
Laajimmillaan ovat tämän alueen maisemat Peipsijärven pohjois
puolella (Wirumaalla), jossa s·anotaan myös olevan aika paljon 
hyviä metsiä. 

Tästä painanteesta kohoaa maa hyvin loivasti Suomenlahtea 
kohti, jossa vuoriperä ikäänkuin murtuu muodostaen paikDil! 
äkkijyrkkiä kallioita, k 1 i n t t e j ä. Nämä ulottuvat usein koh
din ihan meren rantaan, mutta toisin paikoin jää niiden ja rannikon 
välille missä leveämpiä missä kapeampia suo-, n!itty- ja metsä
alueita. Vuoriperä on, kuten sanottu, siluurista kalkkia, joka on 
rakenteeltaan aivan toisehlaista kuin Suomen kalkkikalliot Sen 
liuskaisuus on nimittäin ·mitä silmiinpistävin, ja on se sen vuoksi 
erittäin sopivaa rakennusaineeksi. Siitä tehtyjä' rakennuksia 
näkeekin kaikkialla Viron kaupungeissa ( esim. Tallinnassa) ja 
näiden katujen jalkakäytäville ovat ne suorastaan luonteenomaisia. 

Kun vuoriperän kerrostumat ovat kauttaaltaan joko melkein 
tai aivan vaakasuoria, ja irtonaiset maakerrokset suureksi osaksi 
varsin ohuita, niin siitä on seurauksena, että pintamuotojen vaih
telut pohjois- ja keski-Virassa ovat varsin vähäiset. Ainoastaan 
klintei11ä on niitä sanottavammin huomattavissa. Ohimennen 
olkoon sanottu, että korkeimmat näistä ovat 50-6 0 m vaiheil la 
merenpinnan yläpuolella. Muutamat keskiseltä ylängöltä Suomen
lahteen virtaavat joet ovat J!lYÖS kuluttaneet itselleen aika syviä 
uomia pehmeähköön kalliopohjaan. Niiden jyrkähköt rantatörmät 
ja vesipl\toukset luovat myös vaihtelua maisemiin. - Toisin pai
koin, kuten esim. Tallinnan etelä- ja länsipuolelia on kumpuisia 
ja harjuisia kangas- ja lentohiekka-alueita, jotka my"s osaltaan 
hälventävät yleistä lakeuden leimaa. 

Mainittiin jo ede!lä, että kuta pohjoisemmaksi ja lännemmäksi 
Virossa tullaan, sitä ohuemmiksi käyvät irtonaiset maakerrokset 
Paikka paikoin onkin vuoriperä verrattain laajoilla aloilla joko 
aivan paljas tai päivittäin muutamien sentimetrien paksuisen sora
tai multakerroksen peittämä. ja kun pohja on melkein vaaka
suoraa ja tasaista, niin syntyy muodostumia, joita meillä Suomessa 
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ei tavata. Virossa sanotaan niitä 1 o o' iksi (lood). Ruotsalaiset 
käyttävät nimeä a 1 v a r, jollaisia muodostumia on Ruotsissakin 
Gotlandissa ja itä-Götanmaalla. Pelloiksi niistä ei ole eikä liioin 
niityiksi, mutta laitumina käytetään niitä yleisesti. Sotaväen 
harjoitt~skentiksi ja len'toasemiksi ovat ne myös varsin sopivia. -
Ne ovat enimmäkseen aivan pt.~uttomia ja pensaattomiakin, mutta 
toisin paikoin, kuten esim. luoteis-Virossa (Läänemaalla ja Saare
maalla) kasvaa niillä missä tiheämmässä missä harvemmassa 
matalia katajapensaita, jotka joskus ovat varsin omituisia muo
doltaan. Kohdilla, missä sorakerros on paksumpaa, on sellaisella 
pohjalla lalhanpuoleisia havumetsiä (petäjikköä) fai hauskoja 
niittymäkiä (fältbackar sensu Norrlin & Palmgren). Missä taas 
maan pinta on jonkin verran painanteella, niin että siihen voi 
kertyä kosteutta pitemmäksi aikaa, siellä tapaa kuusikoita tai 
myös monin paikoin länsiosissa - tervaleppäkorpia (Erlenbrucher) 
sekä mitä ihanimpia lehtoniittyjä. Tietysti on tällaisilla paikoilla 
muunkinlaisia niittyjä ja pieniä peltoja sekä märillä kohdilla laajoja 
soita. 

Viron keskilämpötila on jokseenkin sama kuin Helsingin eli 
n. + 4,5° C. Rannikkoseutujen ja länsi-Viron, varsinkin Saaremaan, 
ilmasto on kyllä lauhkeampikin, mutta maan itäisissä ja sisä
osissa tuntuu jo itä-eurooppalaisen mannerilmaston vaikutus, joka 
vetää keskiarvoa toisaanne. Fenologiset ilmiöt (puiden kukkimi
nen y. m. s.) tapahtuvat Virossa yleensä pari viikkoa aikaisemmin 
kuin etelä-Suomessa. - Sademäärä lienee keskimäärin hiukan 
suurempi kuin Suomessa. Siinä on tietysti otettava huomioon 
sama erilaisu.ussuhde kuin Iämpömäärässäkin itäisten ja läntisten 
osien välillä. 

Viron kasvistasuhteet kuvastavat selvästi edellä kerrottuja 
maaperä- ja ilmastosuhteita. Niinpä ovat monet kalkkikasvit, 
kuten seuraavassa saamme nähdä, yleisiä kautta maan. jo osittain 
ilmastollisista syistä ovat maan itä- ja sisäosissa monet meikäläiset 
ja venäläiset (mantereelliset) lajit yleisempiä kuin länsiosissa, ja 
yksi toisensa jälkeen saavuttaa niistä länsirajansa kuta lähemmäk
si tullaan. Sellaisia ovat esim. Carex globularis, C. heleonastes, 
C. irrigua, C. laevirostris, C. loliacea, C. tenella, Cassandra calyculata, 
Pulsatilla patens, Saxijraga hirculus, Stellaria longifolia - Gladiolus 
imbricatus, Iris sibirica, Lunaria rediviva; lisäk~i monet sellaiset 
lajit, joita meillä tavataan ainoastaan Kl: ssa ja /k:ssa, sekä useat 
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ainoastaan itä-Karjalassa esiintyvät putkikasvit (Cuidiumit, Conio
selinumit y. m.). Samoin on merenhengessä viihtyvien lajien laita 
päinvastaiseen suuntaan kuljettaessa. - Yleensä lisääntyy laji
rikkaus kuta lännemmäksi tullaan ja on se korkeimmillaan maan 
luoteisosassa (Läänemaalla) ja varsinkin Saaremaalla (Viron >>Ahve
nassa>>), jossa lauhkean meri-ilmaston vuoksi viihtyy luonnonvarai
sina useita sellaisia lajeja (m. m. marjakuusi ja muratti), joita ei 
ole mantereella tavattu. - Etelä-Virossa sen sijaan ei ole monta
kaan kasvilajia, jota ei tavattaisi pohjoisempanakin (ja Iännempänä). 
Esiintyy päinvastoin pohjoisosissa suotuisain maaperä- ja ilmasto
suhteiden ·vuoksi useampia sellaisiakin vaateliaita lajeja., jotka 
etelästä vaeltaessa~n ovat l>hypänneet yli>> Iounais-Viron ja Liivin 
maan, ja joita tavataan etelässä vasta R.iigan seuduilla ja Kuurin
maalla. 

Omituisuutena mainittakoon, että Virossa on tavattu use ita 
se llaisiakin laj eja, kuten esim. Alchenzilla glomerulans, Callitriche 
hamulata, Cerastium alp'inum, Eqvisetum variegatum, Pedicularis 
sceptrum car., Pinguicula alpina, P. vulgaris, Poa alpina, Saussurea 
alpina, Saxifraga hirculus ja Selaginella spinulosa , joita meillä 
tavataan enimmäkseen vain pohjois-Suomessa, ja toisia kuten 
esim. Senecio nemorensis (Tallinnan luona), jota lähimpänä on tavat
tu vasta Kuollan niemimaan pohjois- ja itä-osissa, ja S. canzpester, 
joka esiintyy pohjois-Virassa monin paikoin, mutta meillä ainoas
taan Kieretin Karjalassa ja Kuollan Lapissa. 

jos tahdottaisiin enemmälti verrata Suomen ja Viron kasvis
toja; niin voitaisiin kaiketikin parhaiten ottaa huomioon ainoastaan 
etelä ja kaakkois-Suomi. Silloin Viro voittaisi varmasti ensinnäkin 
Iajiluvussa, sillä siellä on paljon meiltä puuttuvia lajeja, ja toiseksi 
siinä, että monet lajit, jotka meillä ovat enemmän tai vähemmän 
harvinaisia tai tavattavissa ainoastaan Ahvenanmaalla tai kaakkoi
sissa maakunnissamme ovat Virossa (ainakin sen pohjois- ja länsi
osissa) joko jokseenkin tai aivan yleisiä, tai ainakin (kuten esim. 
muutamat kämmekkäiset ja jotkin muut meillä y.Jen harvinaiset 
lajit) monin paikoin tavattavissa. 

Yleensä vaikuttaa kuitenkin sikäläinen kasvista omituisen 
tutulta ja kotoiselta, yksinpä sellaisestakin kuin tämän kirjoittajas
ta, joka i ole juuri koskaan retkeillyt Savoa etelämpänä. Se joh
tuu kai osaksi siitä, että Viron maisemissa, ainakin karummissa, 
tapaa tuhka-tiheään erittäin tutunomaisia eli suorastaan savolaisia 
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pienoispiirteitä - es im. kuivia, paljaiksi kuluneita l> ahojen laitu
mia>> kivineen, leppineen, petäjineen ja kuusenkäkkyröineen sekä 
korpi- ja noromaisemia ja niille siroteituja niittytilkkttja, joissa 
si lmä junan tai auton ohikiitäessä ei ehd i eroittaa mahdollisten 
vierasten ainesten sekaista aluskasvistoa; - ja osaksi myös siitä, 
että Norrlin'in Onega-Karjalan kasviston selostuksissa ja Palmgre
nin yksityiskohtaisen tarkoissa Ahvenanmaan lehtoniittykuvauk
sissa on ehtinyt jo tutustua itäisempiin ja eteläi sempiin kasvu
paikkatyyppeihin ja niiden lajistoon. Viron kasvistohan on pää
piirteissään ikäänkuin jonkinlainen yhdistelmä näistä. Yksityiset 
meille oudot lajit eivät tässä suuriakaan vaikuta. >>Alvarib> vain 
ja klintit sekä Viron oivalliset, >>keskieurooppalaiset>> metsät tuntui
vat oudommilta, si ll ä sikäläisille peltolakeuksille on meillä jo monin 
paikoin, ainakin etelä- ja Iounais-Suomessa varsin havainnollisia 
vertauskoht ia. 

Tulimme Helsingistä Ta 1 1 i n n aan vasta illalla 6- 7:n 
korvissa, emmekä siis ehtineet sinä päivänä mitään varsinaista 
kasviretkeä tehdä. Puistoja, ja puistokatuja katselimme ja ihai
limme niiden pääpuLma kasvavaa, paraikaa kauniisti kukkivaa 
hevoskastanjaa. Parin pikkueläjän akkunalaudalta älysimme 
kukkamaljakosta kukkaiskimppuja, jotka sykäyttivät mi eltä ja 
lupasivat hyvää saalista jo kaupungin pinnasta; loistavan suuri
kukkainen Anemone silvestris ja sinipunerva Primula jarinosa 
siellä olivat kaupunkilaisen kotia kaunistamassa. 

Aamulla teimme sitten ensin kiireellisen pikkuretkeilyn kau
pungin etelälaidalla olevalle niittyalueelle, mutta mitään merkilli
sempää emme' juuri ehtineet nähdä. Keskisuomalaisen mielestä 
olivat huomattavimmat Draba incana, Glyceria spectabilis ja myös 
Veronica beccabunga, joka sittemmin osoittautui >>y leisvirolaiseksi>> 
lajiksi. 

Päivemmällä teimme retken Lasnamäen (Laaksberg) klin
teille kaupungin itäpuolelle. Niillä on oikeastaan useampia eri
luontoisia kasvupaikkoja. Alimpana, tasaisella maalla, ovat 
vesakkoiset, kosteahkot niityt, niiden yläpuolella alemmilla rin
teillä kapea kaista Ie kuivaperäistä, puistomaista Iehtoniittyä, sitten, 
jyrkemmillä rinteillä, kallioseinämän alapuolella mitä rehevimpiä 
!ehtoja, vihdoin itse kallioseinä räystäineen ja sen yläpuolella ensin 
kumpu isempi ja sitten ihan tasainen aukea >>arw>-alue. Näillä 
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kullakin kasvavien lajien täydellinen Iuetteleminen ottaisi tässä 
liian paljon tilaa. Siksi Iuettelen vain kuvaavimmat ja meikäläi
selle keräilijälle kiin~oisimmat ja viittaan mi.tiden suhteen E d
m u n d R u s s o w'in oivalliseen kirjoitukseen: >>Flora der Umge
bung Revals>> . 1862. 

jo rinteellä Katariinanpuistosta ka!lioille noustessa oli isojen 
jalojen lehtipuiden varjossa useita hauskoja lehtolajeja, niinkuin 
Adoxa moschatellina, Chelidonium maiu~, Chrysosplenium alternif., 
Cirsium oleraceum (lehdet mahtavia), Ficaria verna, Geranium . 
robertimium, Geum urbanum, Myosotis sparsiflora (?)ja Viola collina. 
- Lehdon yläpuolella avonaisilla töyräillä ja kallioiden räystäillä 
näimme seuraavia: Androsaces septentrionale, Arabis hirsuta, Carex 
muricata, Draba incana, Dr. nemorosa, Erysimum hieraciifolium, 
H erniaria glabra, Poa alpina, P. compressa, Polygala amarellum, 
Saxijraga adscendens, S. tridactylites, Sedum maximum, Senecio 
campester ja Uimaria filipendula sekä lisäksi seuraavia, jotka olivat 
täällä samoin kuin pitkin matkaamme k u i v i 1 1 a p a i k o i 1 1 a 
y 1 e i s i ä: Alche milla pubescens, Anthyllis vulneraria, Arenaria 
serpyllifolia, Artemisia campestris, Avena pubescens, Briza media, 
Calamintha acirzos, He lianthemum vulgare, Linum catharticum, 
Lotus corniculatus, Medicago lupulina, Plantago lanceolata, Plan 
tago media, Sedum acre ja Tlzymus se rpyllum. - Myöhemmin 
(Tallinnan länsipuolelta eteenpäin) liittyi näihin vielä useampia 
muitakin, joista huomattavimmat olivat Carex hirta, Cirsium 
acaule ja Trifolium montanum. 

Kuljettuamme yli alvarin, jonka huomattavimpia lajeja, paitsi 
monia edellä lueteltuja, olivat siellä täällä kasvava, kaunis Ane
mone silvestris, Ayena pratensis, Erophila verna, iso hkoista kukis
taan helposti tunnettava Fragaria viridis, pari pientä Potentilla
lajia (P. ve rna coll.) ja sievä Polygala amarellum, saavuimme >>pae
kaldale>>- jyrkälle klintille. Siitä oli kaunis näköala m. m. merelle, 
jonka ranta oli tällä kohdalla n. 1-~ km päässä. Kallion reunalla 
ja räystäillä kasvoi paitsi edellä mainittuja Saxifraga-lajeja m. m. 
seu raavia: Anemone silvestris, Cerastium alpinum, Cotoneaster 
integerrimus, Cystopteris fragilis ja Phegopteris robertiana. 

jo ennen tälle kohdalle saapumista olimme pistäytyneet 
kasvejamme laittelemassa alempanakin erään pt.Jron jyrkkäreunai
sessa lehtokurussa. Sen pohjalta ja rinteiltä löysimme m. m. 
seuraavia: Alliaria officinalis, Campanula latijolia, Cardamine 
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amara (runs.), C. impatiens, Galeobdolon luteum ja Impatiens noli 
tangere. Ajan niukkuuden vuoksi emme valitettavasti olleet tilai
suudessa retkeilemään enemmälti näissä rehevissä ·lehdoissa. 
>>Paa'en kaltaalta>> vain katselimme sitä niinkt.tin Mooses ennen 
Nebolta luvattua maata. Silmäimme ero itti sieltä paitsi meilläkin 
tavattuja jaloja lehtipuita ja niiden vesoja, myös useita hauskoja 
pensaita, kuten Corylus, Lonicera xyl. Rhamnus cathartica, Ribes 
alpinum, Cornus sangu inea, Viburnum ja muistaakseni myös 
Crataegus monogyna. Ruokokasvillisuutta edustivat ylärinteellä 
useat meilläkin tutut lajit kuten Actaea spicata, Anemone hepatica, 
A. nemorosa ja A. ranunculoides, Orobus vernus, Poa remota, Pylo
gonatum officinale, Pulmonaria ojfic inalis, Ranunculus cassubicus, 
Viola mirabilis ja monta muuta. Myöhemmin löysi professorimme 
sieltä myös Lathyrus montanus'ta ja meille ot.ttoa Festuca silva
tica'a . Siitä huolimatta jäi saaliimme verrattain vähäiseksi, sillä 
ennemmin · on sieltä löydetty myös seuraavia: Ajuga reptans, 
Allium ursinum, Arabis Gerardi, Arr/1enatherum elatius, Astragalus 
glycyphyllus, Campanula trachelium, Coryda{Lis fabacea, Daphne 
mez., Dentaria bulbifera, Eupatorium cannabinum, Festuca gigantea, 
Lactuca muralis, Lathraea sqvamaria, Mercurialis per., Po(emonium 
coerul., Polygonatum multiflorum, Ribes grossularia, Senecio nemo
rensis y. m. 

Palatessamme kiireenvilkkaa kaupunkiin kuljimme pitkin 
klintin yläreunaa. Se oli paikoin kutupuista paikoin tasaista. 
Näillä kuivilla töyräillä näimme vielä monta hauskaa lajia, kuten 
Asperula tinctoria, Clinopodium vulgare, Echinospermum lappula, 
Geranium sanguineum, Koeleria cristata, Libanotis montana, Plzleum 
Bochmeri, Silene nutans ja lisäksi melkein kaikkia edellä lueteltuj a 
kuivan paikan lajeja. Rauhallisemmissa oloissa olisimme kenties 
nähneet myös ainakin osan seuraavista sieltä ennen merkityistä: 
Agrimonia eupatoria, Campanula rapunculoides, Carex caryophyllea, 
Cerastium semidecandrum, Diantlws superbus, Origanum vulg., 
Rosa canina, Senecio jacobaea, Verbascum tl!apsus ja V. nigrum. 

Ihanat kuivat lehtoniityt rinnelehtojen alapuolella monine 
perin ·hauskoine lajeineen ( Allium oleraceum, A. scorodoprasum, 
Aqvilegia vulgaris, Cypripediunz ja monta muuta kaunista meillä 
harvinaista kämmekkäistä, Lathyrus silvester , Thesium comosum, 
Torilis anthriscus y. m. m.) ja samoin kosteammat suo- ja meren
rantaniityt niille ominaisine yhtä mielenkiintoisine laj eineen jäivät 
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meiltä melkein kokonaan näkemättä. Viittaan niihin nähden 
.Russow'in edellä mainittuun teokseen. 

Kun otamme huomioon, että klintit eivät ole kaikkialla yhtä 
korkeita ja jyrkkiä eivätkä niiden alustat yhtä reheväkasvuisia 
ja monilajisia, vaan että tällaisia >>loistopaikkoja>>, kuin esim. 
Lasnamäen lehdot, on vain siellä täällä, niin ymmärrämme myös, 
että toisissa sellaisissa on lajeja, joita ei ole täällä ja päinvastoin. 
Kun nämä kasvupaikat ovat kovin mielenkiintoisia, saanen ennen
kuin jaktan kertomustani, tässä ohimennen ltletella sellaisia klintti
lajeja; joita ei ole tavattu sillä klintillä, jolla me kävimme. L e h
d o i s s a ja lehtoniityillä: Asarum europaeum, Asperula odorata, 
Berberis vulgaris, Brachypodium silvaticum, Hierochloe australis, 
Holcus lanatus, Lamium maculatum, Lunaria rediviva, Prunus 
spinosa, Rubus corylifolius ja Vincetoxicum officinale. - K 1 i n t i n 
y '1 ä r e u n a 1 1 a ja sen takaisilla alueilla - ja kuivilla niityillä: 
Arabis arenosa, Braya supina, Gentiana cruciata, Medicago falcata, 
Myosotis collina, Polygala comosum, Potentilla jruticosa (n . . 2- 3 
pnk. päässä Tallinnasta Iänteen m u o t o kas v i n a laajoilla 
aloilla!), P. reptans, Sedum album, Thymus chamaedrys ja Veronica 
latijolia. 

Mainittakoon vielä, että Lasnamäen kallioilla oli sammalia 
verrattain vähän, mutta muilla kiinteillä, varsinkin Tallinnan 
länsipuolisilla, on niitä - Russow'in mukaan - ilahduttavan run
saasti. 

Seuraavana päivänä retkeilimme Nömmen hietikkoharjuilla 
kaupungin länsipuolella. Tarkoitus oli kyllä käydä edempänäkin 
mutta junien kulkuvuorot eivät oikein soveltuneet. Kasvistollinen 
saaliimme supistui senvuoksi varsin vähäiseksi; metsähavaintoja 
sensijaan kyllä tehtiin paljonkin. Hietikkoharjuilla näimme näille 
kasvupaikoille ominaisia Festuca-kasvustoja y. m., mutta Scleran
thus perennis taisi olla ainoa kiintoisampi laji. Noroilla harjun 
kupeilla kasvoi runsaasti Stellaria uliginosa'a Montia fontanan 
seurassa ja puroissa isoja Veronica-pehkoja (V. anagallis ja V. 
beccabunga), jotka yhdessä useiden meillä tavallisempien puro
kasvien kanssa muodostivat sangen reheviä kasvustoja. Harjun 
kupeella oli myös varsin lihava lehto us~ine hauskoine lajeineen 
(Epilobium hirsutum, Galeobdolon, Lactuca muralis y. m. m.). 
Kangasmaalla harjun laella kasvoi useiden kuivan maan lajien 
seassa Scorzonera humilis'ta ja tammipehkoja, jotka olivat jääneet 
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kovin kitukasvuisiksi, osoitteeksi siitä, että täällä ei ollut niiden 
oikea · paikka ~ 

Varhain seuraavåna aamuna jätimme jo Tallinnan ja lähdimme 
huristamaan j u n a 1 1 a 1 ä n t e e n p ä i n päämääränämme ensin 
Hapsalu ja sitten Saarenmaa. Seudut, joiden läpi rata kulki, eivät 
olleet maisemptaan maan parhaita. Nämä olivat näet yksitoikkoi- . 
sen tasaisia ja harvaan asuttuja. Laajempia peltoja ja vauraamman 
näköistä asutusta näkyi kyllä siellä täällä varsinkin alkumatkalla; 
mutta enimmäkseen kuljimme vain salotaipaleita, joilta junaan ei , 
näkynyt juuri muuta kuin räpeikköisiä, raiskattuja metsiä, pieniä 
niittypalasia sekä oudonmuotoisia, koholakisia soita ja rämeitä, 
joiden petäjät olivat aivan toista tyyppiä kuin meillä. jos oli 
jossakin asumus, oli se vallan vaatimattoman näköinen olkikattoi
neen ja pienine viljelyksineen. Ainoastaan puu-istqtukset talojen 
ympärillä, mikä on varsin luonteenomaista virolaisille maalais
talo ill e, tekivät katsojaan miellyttävän vaikutuksen. Tätä ~aivalta 
ei si is maisemainsa puolesta voi juuri suositella matkailijoille, 
mutta meille sillä oli siitä huolimatta oma viehätyksensä. 

Emme näet olleet kulkeneet montakaan asemaväliä Tallinnasta, 
· kun jo saimme si lmälle virkistystä tiepuol ista. Kosteammilla pai
koilla, niityillä ja rämeilläkin koristi maata sievä Primula jarinosa, 
joka seurasi meitä sitten yleisenä koko Viron matkalla. Paikoin 
vilahti sen seasta joku kämmekkäkin, luultavasti Orchis militaris, 
jota myöhemmin jalan kulkiessamme näimme monessa paikassa. 
Toisin paikoin oli soilla niittyvilloja (todennäk. Erioph. alpinum 
ja E. latif. ja luulenpa jollakin lampareella tunteneeni E. gracilen
kin). Väkevämmillä kohdilla näkyi niityillä myös Carex panicea' a 
ja Sesleria'a. Erään aseman viereiseltä vallan karun >>näköiseltä>> 
rämeeltä poimin junan seisoessa lisäksi seuraavia: Allium schoepopra
sum (paljaal1a kal1iopohjalla), Carex glauca, C. lzornsclmchiana, 
C. ornithopoda, Crepis praemorsa, Eqvisetum variegatum, Myrica 
ga le(?), Potentilla verna (coll.) ja Sedum album (myös palj. kall.). 
Eräällä toisella suolla lähempänä Hapsalua näin aika korkean 
ruohopehkon, joka luultavasti oli Euphorbia palustris'ta. 

Lehtomaisemmilla paikoilla, niittypälvekkeillä ja s. s. kasvoi 
jalopeh.kojen seassa erittäin runsaasti kaunista lehtomaitikkaa, 
Melampyrum nemorosum, muutamalla niityllä laajahko kasvusta 
valkeinkin suojuksin. Monta kertaa vilahti myös komeita Aqvilegia 
vulgaris- ja Crepis praemorsa-kasvustoja. - Kuivemmilla penke-
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reillä olivat vakituisia nähtävyyksiä melkein kaikki edellä luettele
mani Alchemilla pubescens- Anthyllis-seurueen lajit, pienemmätkin, 
kuten asemilla tarkastaessamme huomasimme. Carex hirta, Medi
cago falcata, Potentilla reptans ja Trifolium montanum olivat myös 
nyt jo yleisiä. Enimmän herätti huomiota par'aikaa kukkiva 
Plantago media erikoisella runsaudellaan. 

Ratapenkereillä ja radanvarsihietikoilla oli myös useita haus
koj a laj eja, niinkuin Anchusa officinalis, Arabis arenosa, Asperula 
tinctoria, Echium vulgare ja Pulsatilla pratensis (hedelmällä hyvin 
silmiinpistävä). Asemilla tapaqmistamme kasveista olivat haus
kimmat Bromus inernis, Alyssum calycinum, Linaria minor ja 
Reseda lutea, joita näimme useammissa paikoissa. Hapsa lun ase
malta löytyi 1 kpl Conringia orientali'sta, jota ei liene Virossa va
remmin todettu. 

Hapsalusta kuljimme jalan siihen satamaan (R o h u k u 1 a), 
josta laiva lähtee Saarenmaall e. Silläkin muutaman ki lometrin 
matkalla näimme monta hauskaa lajia ja vie lä useampia kasvu
paikkoja, joilla olisi tehnyt mieli tuntikausia kävelemään, mutta 
joiden läpi nyt kuljimme vain pikamarssissa. Luettelen tässä vain 
muutamia >>t ien ohesta tempomia>>. Ojassa kaupungin luona kasvoi · 
m. m. Hottonia palustris ja meren rannalla Jsatis tiflctoria. Kuivill a 
kentillä ja niittymaill a oli m. m. seuraavia: Alchemiila strigosula , 
Asperula tinctoria, Astragalus danicus, Berberis vulgaris (korkeitå 
kukkivia pensaita), Carex capillaris (Viron lehtoniityill ä joks. 
yl.) , Carex caryophyllea, Cerastium semidecandrum, Epipactis rubi
ginosa, Fragaria viridis (monin paik. kauniita kasvustoja), Gera
nium sanguineum, Myosotis collina, Pulsatilla pratensis, Ranun
culus bulbosus, Veronica spicata ja monta muuta. Pullapän alva
rilla oli Sedum album yleinen ja sen keskellä olevalla kalliolla 
näimme m. m. seuraavia: Androsaces sept., Asplenium ruta muraria , 
Hutschinsia petraea ja Saxifraga tridactylites. Tuoreemmilla lehto
niityillä oli taas m. m. seuraavia: Neottia, Ophrys muscifera, Orchis 
militaris, Platanthera c/zlorantha ja samaa, pitkätähkäistä Carex 
Buxbaumii'ta sekä erään tervaleppälehdon laidalla Viola uli
ginosa'a. Sesleria oli täällä muotokasvi ja edell ä luetellu t kuivan 
maan yleiset lajit aivan tavallisia; samoin monet jalommat lehti-
puut ja pensaat. (jatk.). 
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Linnustosta tervaleppä-rantalehdoissa. 

Ilmari Hilden. 

Aina siitä saakka kun porf. }. A. Palmen-vainajan teos>> In ter
nationelt ornitologiskt samarbete>> v. 1885 ilmestyi, on lintu
topografinen tutkimus meillä voittanut yhä enemmän alaa. Vii
meisten vuosikymmenien kuluessa on siten julkaistu er i paikka
kunnilta useita lintutieteellisiä tutkimuksia, joissa on seurattu 
Palmenin yllämainitussa kirjassa esittämää paikanlaatu- (stånd
ort) jaotusta, tarpeen vaatiessa sitä kuitenkin laajentaen ja uusia 
paikanlaatuja · erotellen. Kun v. 1916 ilmestyi prof. A. K. Cajan
derin >>Metsänhoidon perusteet 1>>, jossa $uomen metsiä käsittele
vässä luvussa ne kasvillisuutensa perusteella jaetaan eri metsä
tyyppeihin, heräsi allekirjoittaneessa, nojautuen aikaisempina 
.kesinä tehtyihin havaintoihin, ajatus, että kullakin metsätyypillä 
olisi oma, sille erikoinen linnustonsa. Tutkimuksia olen sitten 
vuosien kuluessa - kylläkin väliajoin - jatkanut, ja olen tullu t 
tuloksiin, ettei yksinään puulajilla - kuten Palmenin jaotuk
sessa - vaan myöskin metsätyypillä on merkitystä linnuston 
kokoonpanossa. 

Viime kesänä olin tilaisuudessa jatkamaan tutkimuksiani 
Tammelan pitäjässä Lounais-Hämeessä ja tutustumaan lintu
topografisesti uqteen paikanlaatuun, tervaleppå-rantalehtoihin. Tu
lokset eivät itsessään ole erikoisen >>merkillisiä >>, mutta ovat hyvänä 
lisänä tutkimuksissani linnustosta eri metsätyypeillä. 

Kyseessäolevat tervåleppä-rantalehdot sijaitsevat laaj an Pyhä
järven rannoilla, eritoten · järven etelärannalla sijaitsevat joutuivat 
Iähemmän tutkimuksen esineeksi. 

Alaltaan ovat tervaleppä-rantalehdot verrattain pieniä, kor
keintaan mttutaman hehtaarin suuruisia. Pääpuulajina on, kuten 
nimikin jo sanoo, tervaleppä. Parissa paikassa olivat tervalepät 
hyvinkin mahtavia, mittasinpa puita, joiden rinnankorkeusläpi
mitta oli jopa 22- 23 tuumaa. Paitsi tervaleppää tavataan myös 
harmaaleppä ja joukossa joku yksinäinen koivu, haapa, kuusi tai 
mänty. Pensaista on etenkin erittäin yleisenä mainittava vadelma; 
harvinaisempia ovat sensijaan Rhamnus jrangula ja Viburnum 
opulus. Ruohoista ja heinistä ovat tavallisimpia ja leimanantavina 
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Polystichum fili x mas jå spinulosum (erittäin reheväkasvuisia), 
. Urtica dioeca, mansikka, mesimarja, Trientalis europaea, Majanthe
mum bifolium ja Luzula pilosa. 

Lintuj en lukumäärä tutkimissani tervaleppä-rantalehdoissa 
oli yhteensä kym menen, siis verrattain pieni. Linnuista ovat yl ei
sim piä seu raavat: 

Turdus pilaris 
>> iliacus 

Fringilla coelebs 
Phylloscopus trochilus 

Sylvia borin 
Harvinaisempia ovat sensijaan seuraavat lajit: 
lvfuscicapa atricapilla Parus borealis 
Phyllo.scopus sibilatrix Corvus cornix 

Lisäksi on vielä mainittava Tringo ides hy poleucus, joka ylei
senä pesii · rannoilla. 

Mitä tulee yksilörikkauteen eri metsiköissä, tahdon lopuksi 
mainita yhden esimerkin eksaktisin numeroin. Kyseessä on eräs 
Pyhäjärveen pistävä niemenkärki suuruudeltaan n. 0.25 ha. Met
sän ikä oli n. 30 vuotta, tiheys 6-7. Linnuston kokoonpano oli 
seuraava: 

Turdus pilaris (2 paria) Phylloscopus sibilator (7 pari) 
>> iliacus (1 pari) Fringilla coelebs (2 paria) 

Sylvia borin (1 pari) Tringo ides hypoleucus (1 pari) 
Phylloscopus trochilus (2 paria). 

Yhteensä siis 7 lajia ja 10 paria. 

Verrattuna varsinaisten lehtometsien Iinnustoon on terva
leppä-rantalehtojen linnusta verrattain lajiköyhä. Osaltaan vai
kqttanee tähän se, että kyseenäolevaan metsätyyppiin kuulu
vien metsiköiden pinta-alat ovat niin pienet, kuten jo mainitsin, 
vain muutaman hehtaarin suuruiset. San1aan tulokseen olen myös 
tullut tutkiessa ni muihin metsä tyyppeihin kuuluvia metsiköitä. 
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Pieniä tietoja. 

Harmaan haikaran pesä Muolan pitäjän Ilolan kylän metsässä. 
Heinäkuun puolivälissä (päivämäärää en .tarkemmin muista) 
v. 1922 neljä poikaa käsittävällä joukolla metsässä kulki essamme 
havaitsimme erään suon laidassa kasvavan korkean männy n lat
vassa ison heinärukoa muistuttavan risujoukon, jonka : tarkemmin 
tutkittLtamme huomasimme isoksi linnun pesäksi. Pesä sisälsi 4 
kpl. hyvin pitkäjalkaisia , pitkäkaulaisia ja pitkäsiipisiä umman
ruskeanharmaita poikasia. Pehmikkeinä pesässä oli alla sammalia 
ja päällimmäisenä kerroksena höyheniä. 

Kun emoa ei näkynyt, jätimme poikaset raqhaan palataksemme 
se uraavan kerran noutamaan ne, kun emo myös oli si läsnä, että 
näkisimme sen tarkemmin. Toiste tultuamme olikin se pesällään 
ottamassa etujoLtkkoamme, paria pikkupoikaa, juhlallisesti vastaan 
ajaen heitä pitkän matkaa edellään säikyttämällä aina välin 
rääkyvällä >> kraaik>> äänell ään. Isomman joukon meitä nähtyään 
lähti takaa-ajaja kumminkin itse karkuun jättäen pesänsä meidän 
hoitoomme. Poikasia alas laskiessamme loukkasivat ne lento
kyvyttöminä itseänsä siksi pahasti, että oksensivat kohta runsaast i 
pieniä kaloja, joita emon oli nähty läheisestä Suulajärvestä pyydys
televän. 

Poikaset olivat vielä pitkän aikaa niitä elättäessämme hyvin 
hentoja jaloiltaan, joten käveleminen muodostui paremmin sii
villä tuetuksi huojunnaksi. Kaulansa ne pitivät aina jyrkäst i 

· Z kirjaimen muotoisestt taivutettuna, joten ei asiasta tietämätön 
osannut suojell a tarpeeksi hyvin silmiään, joita ne aina tavoittivat 
iskeä nokallaan. · 

Se poikanen, joka oli all ekirjoittaneen hoidossa, epistyi hyvin 
sen yhden kuukauden ajan, jolloin pidin sitä tarkasti silmällä. 
Kun se kerran pääsi vapaaksi, juoksi se lähell ä olevaan järven 
rantaan, jonne hukkui. Harald Hänninen. 

S:valan seminaarin II 1 l:n oppilas. 

Suohaukan pesän löytö saman pitäjän Harvolan kylän maaJia 
olevalta n. k. Harvolansuolta. Suohaukan pesä on ollqt maini
tulla suoll a joka vuosi ainakin 10 vuoden ajan, vaikka paikka
kunnan asukkaat lintua tarkemmin tuntematta ja pitäen sitä 
vahingollisena, ovat yhtä säännö lli sesti joka kesä pesän ryöstäneet. 
Kesäkuun 10 p:nä 1924 ryösti pesän tämän kirjoittaj a, ei kummin
kaan haukan tuhoamistarkoituksessa, vaan saadakseen haL~ s koj a 
elättejä. P sä on aina ollut rakennettu rämeen keskellä sij aitseva lle, 
sangen vetelien paikkoj en ympäröimälle saaren tapai se lle muodos
tumalle, joten sinne pääsy on sangen vaikeaa. Pikkuisen koiran , 
joka oli mukanani, kantoi toinen linnuista kynsissää n saaresta pois 
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uohauka n p r~' äpaikka IIarvolan. suolla . Valkea täplä saarekkeelJa pesä. 

ja pudotti vetelään suohautaan. Poikaset, jotka olivat alussa 
valkoisen untuvan peittämät, ja joilla oli jaloissa (nilkoissa ja 
varpaissa) sarveissuomuj en asemesta pehmeä, harmaa nahka, . 
kesyyntyivät ja kasvoivat sangen hyvin syödessään järvest ä hake
miani simpukoita (näkinkenkiä). - Suohaukan äänestä mainitta
koon, että poikasilla oli piipittävä >>pia pia pia>> ääni , kun taas 
emoill a nopeassa tahdissa uudistuva >>krraik>> ääni. 

Harald H änninen. 

uoha ul< an poika ia Ha rvolan suolla. 

Muutamia tietoja Tyrvään ja Pirkkalan Pitkäniemen linnuista 
sekä ha.iatietoja joistaki~ nisäkkäistä eri osissa Suomea. 

Turdus viscivorus Tyrvääll ä joks. harv., nähty tavallisesti 
syksyisin (H. St hlberg). 
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Turdus mefula oleskeli Tyrvään pappilan puistossa 10- 13/6 17 
innokkaasti laulellen kaiket päivät ja suurimman osan öitä. 

Sylvia atricapilla oleskeli 7/6 12 yhden aamun Tyrvään pappi- · 
Jan puistossa innokkaasti laulellen, mutta hävisi sitten. 

Pllyllosco pus sibilatrix lauleli Tyrvään pappilan puistossa 
joks. joka kesä, pesi ainakin useina kesinä, mutta muissa osissa 
pitäjää en sitä koskaan sattunut tapaamaan. Pitkäniemen kes
kuslaitoksen puistossa löysin 1924 3 pesivää paria; edellisenä 
vuonna en pesiä hakenut, mutta laulua kuului monesta paikasta, 
joten tämä lintulaji kai on tässä puistossa vakinai sena asukkaana 
joka kesä. 

Hypolais icterina on ollut Tyrvään pappilan puistossa tuttuna 
asukkaana ainakin 30 vuotta, useimmin kuitenkin vain yksi poi
kue, muutamina vuosina 2. 

Acrocephalus sclwenobaenus ei ole luultavasti Tyrväällä eikä 
Pitkäniemessäkään ainakaan yleinen. Kaikki näillä paikkakun
nilla siitä tekemäni havainnot sattuvat olemaan epävarmoja: 
järven yli kuultua kovin hiljaista laulua j. n. e. 

· Troglodytes troglodytes on pesivänä joka kesä Tyrväällä pitkin 
pitäjää; samoin olen poikueita nähnyt Pitkäniemessäkin useita 
kertoja. 

Aegithalos caudatus ympäri vuoden usein tavattavissa sekä Tyr
väällä että Pitkäniemessä. Pesiä on ainakin useina vuosina esim. 
Tyrvään hautuumaan lähellä. 

Parus ater satunnaisena toisinaan nähty Tyrväässä sukulais
tensa kanssa talvella kiertelevissä parvissa, tavallisesti vain t tai 
2 kappaletta (H. Ståhlberg) 

Anthus pratensis Tyrväässä usein runsaasti syysmuuton aikana 
ja Iuult. pesiikin, koska olen toisinaan kuullut sen laulua kesäkuussa
kin, mutta pesää en ole löytänyt. 

Plectrophenax nivalis Tyrväällä talvella satunnaisena, esim. 
26/3 20 joukko pellolla, samoin 18/4 11. (Samoin näin Etelä-Suo
messa, Korsossa pellolla parven 12/4 15. 

Emberiza schoeniclus pesii Tyrväällä pitkin pitäjää kaikkialla 
rantapensaikoissa sekä metsäjärvien että päävesistön rannoilla. 
Samoin tapasin Pitkäniemessäkin keskuslaitoksen puistossa mö
lempina vuosina 3 tai 4 perhettä. 

Loxia pytyosittacus Tyrväällä joukottain ainakin useina vuosina. 
Pinicola enucleator Tyrväällä muutamina syksyinä suurin 

joukoin, (toisinaan ei ollenkaan (H. Ståhlberg). . 
Fringilla coelebs talvehtiikin usein Tyrväällä, ei kuit. koskaan 

suurin joukoin. Talvella oleskelee ihmisasuntojen lähellä. 
Fringilla montifringilla. Sekä Tyrväällä että Pitkäniemessä 

olen tavannut muutamia useina vuosina kaiken kesää, siis joks. 
varmasti pesivinä, vaikka pesiä en ole sattunut löytämään. 
. Chloris chloris pesii joukoittain, joka vuosi Tyrväällä ainakin 
rautatieaseman ja Vammalan seuduilla (pihoillakin) ja Pitkänie
messä keskuslaitoksen puistosså. 
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Orialus orialus kuleskeli 1 f7 17 Vammalan j"a Tyrvään a~e
man luona. 

Corvus corax Tyrväällä pitkin vuotta satunnaisesti nähtävissä. 
Nucijraga caryocatactes esiintyi Tyrväällä suurin joukoin 

v. 1901 tai 1902 ( Insin. Saarinen). 4/9 11 ammutt iin Tyrväältä 
Ylistenjärven lu ota (torppari Niemensivu). 

Perisoreus injaustus on ainakin useina syksyinä Tyrväällä 
näyttäytynyt sydänmaill a retkeillessäni. 

Lanius coLlurio Tyrväällä joks. yleinen. 
Riparia riparia asuu pe.sä-yhdyskuntana Tyrvään aseman 

vieressä. 
Picus canus Tyrväällä harvinainen (H. Ståhlberg); nähty 

16/9 17 (vesiteht. U. Ulven). 
Dendrobates Leucotos pesinyt ainakin useinq viim e vuosina 

Tyrvään pappi lan puistossa; tri Ståhlberg nähnyt sen kerran 
syksyll ä Tyrväällä Koivulan kylässäkin. 

Falco rusticolus lensi Tyrväässä 15/2 18. 
Falco co lumbarius aesalon Tyrväässä harvin. (H. ~tåhlberg). 
Pernis apivorus. Tyrväällä pesii muutamia pareJa. 
Aquila chrysaetos ammutt iin Tyrväältä sukupuuttoon jo joita

kin kymmeniä vuosia sitten. 
Asia flammeus on Tyrväällä Vaunujoen suoll a siksi yle inen, että 

haukanraudoilla sitä on monena vuonna saatu useita. 
Nyctea nyctea saatu haukanraudoilla Tyrväältä muutamina 

aikasemp ina vuosina lukuisasti. Yksi näkyi keskitalvella 1918. 
Glaucidium passerinum istui Tyrväällä kuusen latvassa maan

tien vieressä (Rov. Bergroth). 
Srix nebulosa lapponica tavatt iin Vammalassa ja läh iseu

duilla eräänä talvena (1915?). 
Coturnix co turnix tavattu Tyrväässä kesinä 1906 ja 1909 

(H. Ståhlberg) 
Megalorn is · grus· pesii Tyrväällä erää ll ä suoll a (Kalts il an ky· 

Iässä), josta joka kesä löytyy useita pesiä. 
Fulica atra tullut viime vuosina Tyrväällä yhä yleisem

mäksi. Esim. Liekovedessä on joka kesä sen pesiä suuri joukko. 
Porzana porzana. Kesällä 1917 Tyrväällä Nuupalan kylässä. 

niitten ääntelyä kuului Ltse in monelta suunnalta yht'aikaa. 22/9 
18 kuului ääntä samalta paikalta. 

Vanellus vanellus pesii Tyrväällä ainakin muutamina vuo
sina. 

Tringa ochropus Tyrväällä nähty joskus Liekoveden rannalla 
y. m. (H. Ståh lberg). 

Tringa totanus Tyrväällä nähty joskus kevät muu ton aikana 
(H. Ståhlberg). 

Tringa nebularia Tyrväällä nähty joskus muuttoa ikoina. 
Philomachus pugnax nähdään Tyrväässä usein syksyisin 

muuttoaikan a. 
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Spatula clypeata Tyrväällä joks. harvinainen; Liekovedessä 
pesii muutamia pareja joka kesä. · 

Oidemia fusca muutamia kertoja tavattu Tyrväällä, m. m. 
jouluk. alussa 1911 useita, joista yksi ammuttiin 17 f12 11. 

Oidemia nigra joskus levähtää muuttoaikana Tyrväällä, ker
rankin 8 kpl. yhtaikaa. 

Clangula hyemalis levähtää usein syysmuuton aikana Tyrvään 
Vammaskoskessa. 

Phalacrocorax carbo pysähtyy usein muuttoretkillään Tyr
vään koskiin ja toisinaan oleskelee siellä koko keskitalvenkin. 

Larus argentatus lentelee toisinaan pitkin Kokemäenjoen 
laaksoa viivyskellen m. m. Tyrväällä ja Pirkkalassakin. 

Larus hyperboreus kerran talvella ammuttu Tyrväältä (H. 
Ståhlberg). 

Nisäkkäät. 

Plecotus auritus asui ainakin vuoteen 1904 asti, jolloin muu
tin pois Jyväskylän maaseurak. pappilasta, siellä kotonani hyvin 
lukuisasti, nukkuen suurin joukoin seinähirsien ja vuorilautojen 
välissä. Ne saivat vapaasti lennellä sekä ulkovintillä että asuin
huoneissa kärpäsiä pyydystelemässä ja tulivat joks. kesyiksi. 
Myöhemmin olen kuullut niitten vieläkin asustavan entisessä 
paikassaan. 

L'ynx lynx on Tyrväältä loppunut. V.iimeinen ammuttiin 
sieltä 1904 eikä sitä ennenkään oltn Biellä ilvestä tavattu moneen 
vuoteen, mutta Lavian, Noormarkun ja muitten lähipitäjien 
kruununmetsissä niitä on vielä useina vuosina saatu paljon, esim. 
talvella 1909 n. 12 kpl. . 

Vison lutreola on viime vuosina tavattu Tyrväällä useita ker
toja. 

Lutra vulgaris on ennen ollut Kokemäenjoessa tavallinen. 
Vammaskosken rannattakin sitä on eräästä pikku saaresta, jossa 
sillä on omia maanalaisia käytäviään, pyydystetty joka vuosi, 
kunnes v. 1900 tienoilla vähitellen tuli harvinaiseksi. Joulukuussa 
1908 saatiin vielä Tyrväästä yksi eräästä metsäojasta ja kevät
talvella 1910 nähtiin yksi Vammaskoskessa sekä elok. t 921 yksi 
Tyrväänkoskessa. 

Smintlws subtilis saatiin v. 1913 tienoilla Pälkäneeltä ja pi
dettiin muutamia viikkoja elättinä, jolloii-1 söi eritt. mielell ään 
kärpäsiä, heinäsirkkoja j. n. e. (Agron. K. Åström.) 

Lepus europaeus on viime vuosina tullut Tyrväällä hyvin ylei
seksi ja tehnyt paljon vahinkoa oraspelloilla, josta syystä sitä on 
ammuttu oikein yhteisvoimin - hyvällä menestyksellä. Pitkä
niemessäkin olen sen tänä talvena nähnyt. 

Väinö H eikinheimo. 
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>>Valkoinen pääskynen nähtiin viime sunnuntaina Lahdessa. 
Tämä outo lintu lenteli kirkon seuduilla niihin aikoihin, kun väki 
tuli jumalanpalveluksesta, ja myöhemmin nähtiin se kartanon 
tienoilla. Toiset linnut näyttivät jonkun verran oudoksuvan tätä 
todellakin harvinaista lintua. Uskokoon, ken tahtoo!>> 

Tällainen uutinen oli Uudessa Aurassa (Turku) elok. 7 p:nä 
1925. Se on nähtävästi jostain muusta lehdestä lainattu. En tiedä, 
onko uutisen totuudenperäisyys todellakin sellainen, että ken tah
too, voi sen uskoa. Mutta sen tiedän, että tänä kesänä (12. 7. 1925) 
itsekin näin valkoisen räystäspääskysen lentelevän Turun lähistöllä, 
Kakskerran pappilan ympärillä. Aivan niinkuin ylläkerrotussa 
sanomalehtiuutisessakin mainitaan, oudoksuivat tässäkin tapauk
sessa muut linnut mainittua pääskystä. Haarapääskyset hätään-
tyneinä huudellen seurai livat sitä sen lennellessä. . G. ]. 

Pari lintuhavaintoa Inkeroisista. Sippolan pitäjässä, Inkeroi s
ten kansanopiston lähellä tapasin muutamia mielenkiintoisia 
linhttuttavia kesäkuun 8- 12 pp: 1925. 

Peltosirkku-uros ( Emberiza hortulana) lauleli opiston ja rauta
tien välisellä pellolla; toisen yksilön laulu kuului opiston ja Kymen 
väliseltä pellolta. Sippola kuuluu Ka-alueeseen, jossa >>Suomen 
Luurankoisten>> mukaan ei peltosirkkua ole tavattu. Opiston 
läheisessä metsikössä yllätti järripeippo ( Fringilla montifringilla) 
minut hyrräävällä chryyy-huudolla. Näin vain >>laulavan>> uroksen, 
mutta taisi olla si lläkin pesä ja naaras lähistö llä. Samassa metsikös
sä lauleli vielä kultarinta ( Hippolais icterina) Vihreäkertun . 
( Phylloscopus sibilatrix) säestyksellä. A. Päiviö Kuusisto. 

Peltosirkku TaipalsaareJla. Kesäkuun 11 p:nä 1923 tapasin 
peltosirkku-uroksen ( Emberiza hortulana) Taipatsaaren jauhia
lan kylän pelloilla. Saman kuun 12 ja 13 päiviltä on minulla mer
kintä, että lintu lauloi samoilla paikoin. On hyvin mahdollista, . 
että linnulla olisi ollut pesä ja naaras läh istöllä, vaikken niitä silloin 
tavannut. · 

Samassa yhteydessä voinen mainita, että 3. V 1. 1924 tapasin 
peltosirkun Säämingin Kirkkoniemellä. Vielä 13. VI. kuulin 
laulua samalta paikalta, josta . otaksun linnun siellä pesineen. 

A. Päiviö Kuusisto. 

Hilleri ja näätä Karjalassa. jonkinlaisen kuvan siitä, miten 
yleinen hilleri on Kurkijoella ja lähipitäjissä, saa, kqn tarkastaa tur
kiskaupustelijain hommia Kurkijoen jokakeväisi llä markkinoilla 
(maaliskuun puolivälissä). Viime keväänä (1925) näin noin 50 
hillerin nahan roikkuvan kahden ostajan nahkanipuissa. Edelli
sinä vuosina on niitä ollut melkein yhtä runsaasti markkinoillakin, 
mutta hyvin monet pyytäjät myövät nahat jo syystalvell a, niin 
että pyydettyjen hillerien luku vuosittain li enee yli sadan Kurkijoen 
pitäjää kohti. Itse olen saanut pyydetyksi 3 kpl haukan saksilla 
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lihasyötiliä heinäpieleksillä tai latojen alta ja olen tällöin havainnut 
hillerin käyvän hyvin helposti rautoihin. 

Kuinka pelkäämätön hilleri on pyydyksiä kohtaan sitä kuvan
nee erään J u s s i 1 a i s e n pojan tosi kertomus seikkailustaan 
hillerin kanssa. Kun talvella jälkiä seuraten viritin rautani muuta
malle hillerille, kerkesi sen mainittu poika saada juuri >>viimeisen 
kerran>> sinä yönä, jona minä luulin sen varmasti saavani. Jussi
laisen poika oli tehnyt laatikkopyydyksen, jolla hilleri vangitaan 
elävänä. Sellaisen laatikon oli hän virittänyt muutaman pieleksen 
kupeelle hillerin jäljille. Seuraavana aamuna oli hilleri pyydyksessä, 
mutta kun pyytäjä - kansakoulupoika - koetti si ltä ottaa hen
keä jäällä pieleksen luona siten, että poika laski hillerin säkkiin 
ja lyödä kumahutti säkin jäähän, halkesikin laho säkki ja hilleri 
puikki tiehensä. . · 

Poika viritti pyydyksen saman pieleksen all e uudestaan ja 
seuraavana päivänä oli sama hilleri taas kiinni. Että tässä on var
masti kyseessä sama hilleri, voin itsekin sen todistaa, kun joka päivä 
hiihtelin ympäristössä ja muita jälkiä kuin tämän ei näkynyt 
lumella. Nyt vei poika hillerin laatikkoineen kotiinsa ja antoi 
pirtissä isänsä yrittää siltä hengen ottaa. Jollakin tavalla sai 
hilleri pojan isän kynsissä itsensä irti, samalla kun se puri tappajaa 
polveen ja luikki raolleen jääneestä ovesta tiehensä. Vasta seu
raavana aamuna samasta· heinäpieleksestä saatuna saatiin siitä 
henki pois. 

Luulen hillerin käsittävän ihmisen pyydyksen verisine liha
syötteineen vain jonkinlaiseksi ihmisen varastoksi, josta sitä 
koetettaisiin vain häätää, joten se ei arvaa siinä itselleen mitään 
ansaa. Vaikka hilleri ei olekaan älykkäimpiä petoeläimiämme, niin 
tyhmyyttään se ei pyydykseen aina mene. Helppo sitä muutoin 
on pyydystää ja kun nahkakin on jopa yli 100 mkan arvo inen, 
niin kannattaa sitä pyytääkin. 

Samaisilla markkinoilla näin erään miehen .kauppaavan kesä
näädän nahkaa, jonka näädän hän oli tappanut Ilmeen salalta. 

Veli Räsänen. 

Kreikan kilpikonna ta1vehtinut Suomessa. Viime kesänä 
hankin Roomasta ~uutamia kreikkalaisia kilpikonnia, jotka hyvin 
näkyivät viihtyvän Karkussa . sij aitsevan huvilani nurmikolla. 
Syksyn puoleen oli kuitenkin yhden onnistunut kiivetä aitaqksen 
yli. Etsiskelyistä huolimatta ei sitä löydetty, iäksi luulin sen jo 
kadonneen. 

Viime heinäkuqssa sattui kuitenkin hauska yllätys. Naapuri
kartanon heinäharav'\an olikin pieni ystävä joutqnut. Loukkaan
tumattomana ja hyvin säilyneenä se tuotiin minulle. Entistä 
virkeämpänä se nyt astelee viime kesäisillä asuinsijoillaan. Hyvin 
oli etelän lapsi kestänyt Suomen talven. 

Emil Nyman. 
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Solmussa kasvaneita mäntyja. >>Nqorna vitsa väännettävä>> 
sanoo sananlasku ja perää siinä näkyy olevankin vieressä olevasta 
valokuvasta päättäen. Se esittää kahta mäntyä, jotka ovat kasva
neet >>so lmussa>>, siis nuorina vesoina solmitut yhteen, mutta siitä 
huolimatta varttuneet. Puut ovat nyt n. 6-7 m. korkuisia, 12-15 
cm läpimitaten tyvestä ja solmiaruiskohta n. 60 cm. korkeudella 
maasta. Puut kasvavat hiekkaharjulla n. s. Ruost'suonmäellä 
Terijoen pitäjässä ( Ik.) aivan Terijoen-Kivennavan maantien 
varrella. Vesat olivat paimenpojat solmineet yhteen 29 v. sitten, 
kuten sain selville paikkakunnan asukkaita haastattelemalla. 
Kuten valokuvasta näkyy, ovat ne nyt melko kiinteästi toisiinsa 
yhtyneet vaikkakin selvä raja on pinnalla sentään huomattavissa. 
Solmiaminen näyttää kyllä hidastuttaneen puiden kehitystä, 
koska viereiset puut ovat yleensä jonkun metrin pitempiä. . 

]. Listo. 

Kaaliperhosen toukkia Intian krassilla. Heinäkuun lopulla 
ja eloku.un alussa esiintyi Turholman tilalla Degerön saarella 
lähellä Helsinkiä kaaliperhosen ( Pieris brassicae L.) toukkia koris
tqskasveina viljeliyllä Intian krassilla (Tropaeolum majus L.) 
niin runsaasti, että ne söivät krasseista kaikki lehdet, joten kasvit 
täytyi korvata uusilla. · 

Mies Renvall. 
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HANNES SALOVAARA: 

Eläimet ja niiden elämä. 
I osa: 

Eläinten rakenne. 

Luonnontieteellisessä kirjallisuudessamme on jo pitkän aikaa 

kaivattu laajempaa, eläinkuntaa kokonaisuutena biologiselta 

näkökannalta esittävää teosta - jotain sentapaista kuin Hesse

Dofleinin iso saksalainen, yleistä suosiota saavuttanut >>Tierbau und 

Tierleben>>. Tällaisella teoksella on meilläkin suur( merkitys bio

logisia kysymyksiä harrastavan yleisön ja opiskelevan nuorison 

keskuudessa. 

Tunnettu luonnontieteellinen kirjailija, loistoteoksemme MAA

PALLON ELÄ IM ISTÖN toimituskuntaan kuuluva lehtori Han

nes Salovaara on tämän johdosta yllämainitun saksalaisen teoksen 

pohjalla kirjoittanut ·suomenkielisen laitoksen, pitäen silmällä bio

logisen tutkimuksen uusimpia saavutuksia. Päämääränä on ollut, 

että laajempia eläintieteellisiä pohjatietoja omaamattomatkin lu

kijat voisivat kirjan avulla saada yleiskäsityksen niinhyvin eläin

ten ruumiinrakenteen perusseikoista kuin elämää ohjaavista 

laeista yleensäkin ja tämän käsityksen pohjalla luoda itselleen 

luonnontieteellisen maailmankuvan. Senvuoksi onkin suhteellisen 

laajasti käsitelty yleistä biologiaa, polveutumisoppia ja lisäänty

mis- sekä periytyväisyyskysymyksiä. 

Tuonnempana ilmestyvässä toisessa osassa tarkastellaan 

Eläinten elämää. 

Nyt ilmestynyt 1 osa sisältää 400 suurta sivua, lähes 200 

tekstikuvaa ja 8 moniväriliitettä. Hinta t 20: - , sid. kangaskan-

siin 150: - . 
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Rapujen esiintymisestä Keski== ja Pohjois== 
Pohjanmaalla. 

A. A. Parvela. 

Kuten tunnettua, on rapurutto viimeisinä vuosikymmeninä 
tehnyt suurta hävitystyötä maamme rapueläimistössä, jopa monin 
paikoin hävittänyt rapukannan sukupuuttoon. Nyt lienee kuiten
kin ruttoaikakausi jo mennyt sivu, josta syystä maataloushallituk
sen kalatalousosasto on alkanut suunnitella rapukantamme elvyt
tämistä m. m. rapuistutuksien avulla. Koska allekirjoittanutkin 
joutui keräämään tietoja rapujen leviämisestä Pohjanmaalla, jul
kaisen seuraavassa saamani, tätä asiaa valaisevat tiedot, jotka 
vähältä osaltaan selvittävät rapujen leviämistä Keski-Pohjanmaalla 
ja Oulun seudulla. 

Verrattain laajoissa piireissä Pohjanmaalla on tunnettua rapu
runsaus Pyhäjoesta, joka on Keski-Pohjanmaan tärkeimpiä rapu
vesta. Siinä on rapuja Oulaisten pitäjässä n. 30 km:n pituisella 
alalla Matkanivan kylästä aina Petäjäskoskelle ja Merijärvelle asti. 
Pyhäjoesta ne tietenkin ovat levinneet joesta n. 3 km:n päässä ole
vaan Piipsjärveen Piipsjokea myöten, sillä sanomalehtitiet9jen 
mukaan (Kaiku, n:o 103, vk. 1925) on viime vuosina saatu edellä
mainitusta järvestä ja siitä johtavasta kuivauskanavasta rapuja, 
joita ei aiemmin ole vesistössä tavattu. 

Ensimmäiset ravut ovat istutetut n. 40 v. sitten rautatien 
rakennusaikana rautatien rakennustöitä johtavien insinöörien toi
mesta. Istutuksesta on lähempiä tietoja L. Y. vuosik. 1916 siv. 
159. Myöhemmin olen saanut kuulla,, että Pyhäjokeen on istutta
nut rapuja m. m. Oulaisten asemån ensimmäinen asemapäällikkö 
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Asplund. Kun paikkakuntalaiset eivät käytä rapuja, ovat ne saa
neet kauan aikaa rauhassa lisääntyä, ja siksi niitä 1890-Iuvun lopulla 
oli joessa jo jokseenkin runsaasti. Vasta 15-20 v. sitten ruvet
tiin niitä suuremmassa määrässä pyydystämään ja kerrotaan niitä 
silloin saadun jopa 500 kpl. pyydystäjää kohti yön seudussa. Viime 
vuosina on niitä Oulaisista lähetetty etupäässä Ouluun, Tampereelle 
ja Helsinkiin use·ampia kymmeniätuhansia kpl. kesän aikana, 
viime kuluneena kesänä kuuleman mukaan n. 100,000- 200,000 kpl. 
Rapurutto on tuntematon. 

Pyhäjoen vesistöön on rapuja istutettu vielä H a a p a v e d e n 
j ä r v e e n (Haapajärveen), jonka lävitse Pyhäjoki juoksee Haapa
veden pitäjässä. Tämän vuosisadan ensimmäisellä vuosikymme
nellä istutti edellämainittuun järveen Haapavedellä asuva piiri
lääkäri A. G. Helenius useamman kerran rapuja. Myöhemmin, 
noin 10 v. sitten istutti rakennusmestari Yrjö Vahe Haapavedeltä 
samaan järveen Oulaisista pyydettyjä rapuja. Tietämän mukaan 
ei Haapavedellä ole nykyvuosina pyydetty rapuJa ensinkään, joten 
niiden lisääntymisestä ei ole tietoja (ilm. lyseol. Ahti Marjamaa). 
Pyhäjoen suupuolellekin Pyhäjoen pitäjässä on rapuja istuttanut 
jo n. 30 v. sitten kauppias Åkerman ja myöhemminkin niitä on 
siellä jokeen pantu, mutta ilman seurauksia (ilm. pastori B. 
Akerman). 

Monissa muissakin Keski-Pohjanmaan joissa on rapuja, joita 
koskevat useimmat tiedot olen saanut veturinkuljettaja H c i k k i 
N e v a s a a r e 1 t a. Rautatien ollessa työn alaisena istutett ii n 
niitä ratainsin. Bremer'in ·toimesta L a p u a n-, P u r m o n-, 
V et e 1 i n- ja L e t i j o k e en. Ensiksimainitussa joessa on 
niitä ainakin suupuolella Uuden Karlebyn kohdalla ja j epuan 
aseman luona, missä niitä illassa voi yksi pyytäjä saada n. 200 kpl. 
Punnanjoesta pyydetään rapuja paljon, siitä päättäen, että niitä 
sieltä myydään huomattavasti. Vetelinjoesta niitä saadaan ruin 
·saasti rautatiesillan ylä- ja alapuolelta. jotkut arvelevat, että 
ravut olisivat viime aikoina siellä vähentyneet suuren pyynnin 
j hdosta. Lestijoessa . on rapuja runsaasti n. 5 km Kannuksen 
pappilan kohdalta alaspäin. Rautatiesillan ylä- ja alapuolelta niitä 
myöskin pyydetään, ja saa pyytäjä tavallisesti illas~a n. satakunta 
rapua. Kesän ja syksyn kuluessa saatu rapusaalis sup istuu muu
tamiin tuhansiin·, ja käytetään se omalla paikkakunnalla. Lyseol. 
K.· Kaikusaaren saamien tietojen mukaan olisi Lestijokeen istut-
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taneet rapuja rautatien tekoaikana piiri-insin. Smedberg ja työ
msm. Hilden. - Lestijoen pieneen sivujokeen K i v i o j a a n 
istutti metsänhoit. Gebhard yli 30 v. sitten rapuja, mutta menes
tyksettä, si llä ei niitä jälkeenpäin mainitussa ojassa näkynyt (ilm. 
kauppakoul. opett. K. Oravala). 

Ä h t ä v ä n j o e s s a on rapuja runsaasti, koska niitä on 
tuotu sieltä Ouluun enemmän kuin muualta. Veturinkulj. Neva
saaren arvelun mukaan on tähän jokeen istutettu rapuja jo ennen 
Pohjanmaan radan rakentamista. 

S i e v i n j o k e e n 1. Vääräjokeen (Kalajoen lisäjoki) istutti 
mets. hoitaja V. Alopaeus n. 10 v. sitten n. 200 rapua, jotka häD. 
oli hankkinut etelästä päin, mutta mitään merkitystä tällä istutta
misella ei ollut, sillä jälkivuosina näkyi joessa niitä ainoastaan 
muutamia. Istutusravut olivat luultavasti ruton saastuttamia, 
koska joessa näkyi kuolleita ·rapuja. Kesällä 1923 istutti mets. 
hoitaja Alopaeus uudelleen n. 500 rapua, jotka oli pyydystetty Pyhä
joesta (Oulaisista), samaan jokeen Murhian kosken alapuolelle. 
Tämän istutuksen jälkeen on niitä näkynyt enemmän, mutta ei 
niitä vielä ·ole pyydystetty (ilmoitti lyseol. Jorma Alopaeus). Kuule
mani mukaan olisi rapuja tavattu edellämainitussa joessa Raution 
pitäjän alueella. jos tämä tieto on tosi, niin ovat Raution ravut 
peräisin ilmeisest i mets. hoit. Alopaeus'en istutuksista, jos ei Rau
tiossa olisi muita >>tuntemattomina pysyneitä>> istuttajia. 

K a 1 a j o k e e n on istuttanut rapuja leipuri Orell v. 1915 
kirkonkylän kohdalle. Istutusravut, joita oli 400, oli tuotu Kuus
joen pitäjästä Turun ja Porin läänistä. Ensi aikoina istutuksen jäl
keen rapuja näkyi joessa ja saatiin niitä kalanpyydyksistäkin, 
mutta nykyvuosina ei niitä ole juuri huomattu. · Tyngänkylän koh
dalle Kalajokeen istutti nahkuri Viden lähes 10 v. sitten rapuja, 
joita on joskus tu llut kalanpyydyksiin. Kansa ei täällä, harvoja 
poikkeuksia lukuunottamatta , tunne rapuja, joten ne lienevät 
hyvin harvinaisia tässä osassa Kalajokea. Haapajärven pitäjässä 
on rapuja Kalajoessa Haapajärven ja Kortejärven välillä, 3-4· km 
kirkolta alaspäin. Runsaam.min niitä on Virtain kosken seutu
villa, mistä niitä saadaan illassa lähes 200. Vasta viime vuosina vain 
harvat niitä ovat alkaneet pyydystää etupäässä huvikseen, sillä paik
kakunnalta ei ole rapuja p9is lähetetty. V. 1893 istuttivai metsän
hoitaja Sanmark ja asemapääll ikkö Nikander (nyt Seinäjoc11: ase
malla) 200 rapua, jotka oli tuotu Etelä-Hämeestä, · edellämainit-
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tuun kohtaan Kalajokea. Muutamien vuosien kuluttua alkoi niitä 
ilmestyä mi lloin kalanpyydyksi in, milloin muuten tullen näkyviin. 
Nyt ovat ravut, jotka yleensä ovat suuria, levinneet jo· laajemmalle, 
niin että niitä on jo saatu Haapajärvestäkin kirkonkylän rannoilta 
(lyseol. Olavi Söderman). 

Kalajoen vesistöön kuuluvassa Mertausjärvessä (Ylivieskan 
pitäjässä), joka Mertausjokea myöten laskee edellämainittuun 
jokeen, on rapuja istutettu jo n. 35 v. sitten. lstutukse n ovat 
suorittaneet järvelän talon silloiset pojat. 

S i i ka j o e s s a on rapuja ollut jo yli 10 v. ja on nii tä siihen 
i st utta ~ eet useammat asemapäälliköt Niitä pyydystetään parastaaan 
Greus'en kosken alapuolelta, 3- 4 km Ruukin aseman alapuolelta. 
Saalis on yleensä pieni, joitakin kymmeniä rapuja illassa. Vain 
harvat nii tä huvikseen pyydystävät. _Myös saadaan niitä tähän jokeen 
laskevasta 0 h t u a n o j a n suupuolelta, n. 1,5 km suusta ylös
päin, mutta ei ole tietoa siitä onko niitä sinne istutettu vai ovatko 
ne ehkä levinneet Sii kajoesta, jonka paras pyyntipaikka on juuri 
ojan suun lähettyvillä. Ylempänäkin samassa ojassa, nimittä in 
Ruukin aseman kohdalla, on jonkunverran rapuja, joita ovat sinne 
istuttaneet asemapäällikkö Stadius ja jarrumies Rosengren n. 
5- 6 v. sitten. Täältä pyydystettäessä on ni itä vähin saatukin. Siika
joen latvaosiinkin on istutettu rapuja Kestiiän pitäjässä joitakin 
yksilöitä kesällä 1924, mutta istutuksen onnistumisesta ei ole vielä 
lähempiä tietoja (ilm. lyseol. Hannes Mäkelä). 

Te mm e s j o k e en istutti kauppias F. W. Pentzin 1890-lu
vulla useampia kertoja rapuja (ensi kerralla 100 kp l, myöhemmin 
vähemmän), jotka olivat t ilatut jokioisista . Istutus onnistui, sillä 
vv. 1905- 1910 saatiin niitä pyydystettäessä n. 20- 30 kpl tunnissa, 
runsain oli saalis Alatemmeksellä Marttilan ja Yli-Mattilan talo
jen kohdalla, missä ravut myös olivat huomattavan suuria. Ravut 
ovat levinneet nyt 25 km:n alalle, Tem meksen kirkolta ai na mereen 
asti, sainoinkuin Ängeslevän- ja Tyrnävänjokiin, jotka suupuo
lellaan ovat Temmesjoen yhteydessä. Edellämainittujen tietojen 
antajan, maanvilj. E. Pentzin'in mielestä voitaisiin Temmes
joessa menestyksellisesti harjoittaa rapuvilj elystä, sillä paikoin on 
pohja tähän tarkoitukseen sop iva. Ruttoa ei ole tässä joessa ollut , 
vaikka se onkin suuosassaan yhteydssä L i m i n g a n j o e n kanssa, 
johon ruttoaikana istutett iin Etelä-Suomesta tuotuja rapuja (E. 
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Pentzin). Saamien i t ietojen mukaan ei viimeksimainitussa joessa 
enää ole rapu ja, joten ne li enevät kuolleet ruttoon. 

jo 30-40 v. sitten on 0 u 1 u j o k e e n istutettu rapuja, 
samoin vi imeistenkin vuosikymmenien aikana, jolloin rapujen 
ostajat niitä ovat päästäneet Oulussa jokeeri, kaupungin läVitse 
juokseva~n ojaan ja mereen pienempiä eriä, jotka eivät kuitenkaan 
ole huomattavammin lisääntyneet, sillä ainoastaan silloin tällöin 
niitä on . sattumalta tavattu jokisuussa ja _Hietasaaren rannalla 
olevista kalanpyydyksistä, nahkiaismerroista, ongista j. n. e. Että 
rapuistutukset Oulujoessa ovat jonkinverran onnistuneet, sii tä · 1ie
nee tod istuksena seuraava, Uudessa Suomessa n:o 160 vk. 1925 
ollut uutinen: >>T. k. (heinäk.) 14 p:nä saatiin Oulunjoe lla 18 km 
päässä Oulusta olevasta Maijalan nuottapadosta saalis, jonkalaista 
ei siellä ennen ole tavattu. Verkkoon oli nimittäin takertunut rapu , 
Mistä tämä outo elävä on tullut Oulujokeen, ei ole varmuutta, 
mutta arvell aan, että se on lähtöisin lähistöllä olevasta matalasta 
mutajärvestä, josta laskee pieni oja jokeen.>>- Oulujoen lisäjokeen 
Muhosjokeen on apteekkari Sjöström n. 30 v. sitten istuttanut 
rapuja, joiden nykyisestä esi intymisestä mainitussa joessa paikka
kuntalaiset eivät tiedä mitään (lyseol. Lauri Öhrnberg). 

K a 1 i m e n o j a a n Haukiputaalla on istutettu jo vuosi
kymmen sitten pienempi erä rapuja, mutta ei ole käyty kokeile
massa ovatko ne lisääntyneet sie llä. 

0 1 h avan jok een istutti arkitehti 0. F. Holm n. 100 
rapua, joiden sie llä menestymisestä ja lisääntymisestä ei ole vielä 
t ietoja. . 

Myöskin I i j o k e e n on jo pitemmän ajan kuluessa istutettu 
silloin tällöin pienempiä eriä rapuja. Ensimmäisiä istuttajia lienee 
ollut kauppias Johan Häggkvist; joka jo lähes 40 v. sitten istutti 
Iijokeen Haminan kohdalle rapuja. Myöhemmin ovat jotkut muut
kin sinne rapuj a päästäneet, joita yksittäin vain harvoin kalan
pyydyksistä saadaan. 

K i i m i n g i n j o k e e n istutti ratamestari Rosengren n. 
20 v. sitten joitakin rapuja rautatiesill an yläpuolelle, mutta tulok
sista ei ole tietoa. 

T o r n i o n j o k e e n k i n on istutettu rapuja jo useamman 
kerran, mutta aina tuloksetta, mikäli on kokeiltu. Mutta kenties 
tässäkin joessa ravut alkavat menestyä, sillä sanomalehdissä olleen 
uutisen mukaan saat iin mainitusta joesta rysästä 21 p. helmik. 
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1925 >>harvinaisen suurikokoinen rapu. Lienee ensi kerta kun täl
laista on sattunut>> (Kaleva, n:o 62, 1925). 

Kuten edellisestä näemme, on rapuja istutettu useimpiin Poh
janmaan jokiin, vaikkakin niitä vain harvoissa joissa on siinä mää
rässä, että niillä on jotakin taloudellista merkitystä. Edellämaini
tuista istutuskokeista ei saa vielä tehdä sitä johtopäätöstä, että 
vain harvat joet olisivat soveliaita rapuviljelykselle. jotkut istutus
tapaukset (Kalimenoja) ovat mahdollisesti ra joittuneet siihen, 
että junamiehet ovat rapulähetyksistä tavaravanujen lattialle köm
pineitä rapuja heittäneet ensimmäiseen tapaamaansa. jokeen. 
Hyvin luultavaa on sekin, että useimmissa tapauksissa on istutta
minen toimitettu taitamattomasti tuntematta tarkemmin rapujen 
elintapoja ja -ehtoja, ei ole esim. haettu ni ille sopivaa pohjaa, 
jossa niillä olisi mahdollisuuksia elää. Mahdollista on sekin, että 
kun istutusrapuja on ollut vain muutamia yksilöitä, ovat ne saat
taneet olla vallan hyvin samaa sukupuolta, joten lisääntyminen 
ei ole voinut tulla kysymykseenkään, vaikka ulkonaiset elinehdot 
olisivatkin olleet suotuisat. 

Toivottavaa on, että nyt aletaan oikein järkiperäisesti istuttaa 
rapuja sopiviin Pohjanmaan vesiin, jotta rapukantamme saadaan 
lisääntymään entistäkin suuremmaksi, ja siten se kansantaloudel
linen tappio, joka rapuruton kautta on .maatamme kohdannut, 
tulee mahdollisimman pian korvatuksi : 

Uusia lintuhavaintoja Tampereen seuduilta, m. m. 
kahlaajien syysmuuttoa koskevia. 

Yrjö H. Aatitien. 

(Useimmat havainnot tehdyt keväällä, kesä ll ä ja syksyllä 1925.) 

K u ~ o r a s t a s (Turdus viscivorus). Pje~en parven näin 
Kyynärjärven ja' Höytämäsjärven (Lemp. pit) vä!isessä havu
metsässä 11 . 8. 

La u 1 urastaan (T. philomelos) pesän (5 munaa), josta 
lintu lähti lentoon, löysin maasta ison kuusen juurelta sankassa 
havumetsäss~ .Suolijärven lähellä Messukylässä 29. 6. 
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M u s t a p ä ä k e r t t u (Sylvia atricapi lla) on yleisyydessä 
vihreäkertun veroinen, melkein yleisempikin, Messukylässä, jossa 
se asustaa saloj ärvi en rannoill a sekametsissä ja lehdo issa. Muisti
kirjassani on seuraavat merkinnät: Kesäkuun lopulla 3 laulavaa 
lintua Särkijärven rannoilla, 2 aivan lähekkäin, 4:s Vuoresjärven 
rannalla ja 5:s Suolij ärven vierellä, jossa myös toisella suunnalla 
vadelmapensaikossa 1 koiras 1. 7. Edelleen 1 kpl. . Hervantajärven 
lähell ä 22. 6 ja 2 laulavaa lintua Härmälän aluee lla Etelä-Pirkkalan 
rajall a, toinen 30. 6, toinen 13 ja 15. 7. rehevässä sekametsässä; 
muuten on laji Etelä-Pirkka lassa jokseenkin harvinainen. 

H a r m a a k e r t u n (S. communis) lentokykyisen po i-
kueen tapasin Ete l. Pirk. Nikkilä niemessä jo 18. 6. 

T i 1 t t a 1 t i n ( Phylloscopus collybita ·abietina) laulua kuulin 
tää ll ä kaupungissa vielä 27-28. 9 ja 2. 10! 

K u 1 ta r i n n a n ( Hippolais icterina) nam Hatanpään 
Karjusuon pajupensaikossa 15. 8. Lintu on nåill ä seuduin harvi
nainen. 

R u o k o k e r t t u ( Acroceplwlus sclwenobaenus) ja paju
sirkku ( Emberiza schoeniclus), jotka asustavat samanlaisilla pai
koilla, ovat näille seuduille ominaisia. Edellisen lajin melkein lento
kykyinen poikue Karjusuolla 12. 7. 

R a u t i a i n e n (Prunella modularis) asustaa täälläpäin joten
kin harvinaisena. Kuitenkin tapasin sitä kuluneena kesänä kol
mella eri taholla. 25. 5 kuulin ja näin ensi kerran koiraks n Kau
pinojanmetsässä paikalla, jossa kallioisen havukon ja laaksossa 
sijai tsevan k~usikon välillä oli pieni, runsaskasvuinen metsäoja, 
m. m. mesiangervoja ja vierellä runsaasti pieniä · kuusipensaita. 
Toisen lau lavan koiraksen näin 16. 6 kuusen latvassa kallioisessa, 
nuoressa kuusikassa aivan Lempäälän maantien vieressä Sääks
järven ja Peltolammen välialueella Messukylän pitäjässä, jossa f!JYÖS 
Ahveniston ja Hervantajärven välillä kallioisessa kuusikassa kol
mas lintu kuusen latvassa 22. 6. Olen varma, että kaikilla näke
millän i linnuilla oli pesä ja naaras, vaikken niitä etsiskelyistäni 
huolimatta löytänyt; ainakin Kaupinojanmetsässä lauleli lint u 
puolen kesää. · 

P e u k a 1 o i n e n (Troglodytes troglodytes) ei ole näill ä seu
duin harvinainen, jos ei yleinenkään. Kesällä tapasin sitä etelä
Pirk~alassa .kahdessa paikassa: Peltoalammen takaisessa korvessa 
vanhemmat ja 3 lentokykyistä poikaa risukossa, toinen Sääks-
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järven takaisessa sekametsässä, edellinen 12. 6, jälkimmäinen 16. 6. 
Messukylässä kahdessa eri paikassa kesäkuussa ja Lempäälän pitä
jässä 28. 6 3 lintua, 2 yuoreksenvuoren alla ja 3:s Höytämäsjärven 
lähe llä. Kaupungin lähell äkin n. k. Sulkavuoren takana 1 li ntu 
15. 8, toinen 10. 8 Hämeenkyrössä TuokkoJan kylässä. 

Pyrstö t i a i s p o i k u e en ( A. caudatus) tapasin myöskin 
eräässä etelä-Pirkkalansekametsässä 18. 6 ja 2 lintua eräässä Pereen 
sekametsässä 10. 5., joten pitäjässä oli pesinyt vähintäin 1 pari. 
(Mustatiainen on kesä lläkin sopivissa metsissä joks. tavallinen.) 

T ö y h t ö k i u r u n (Galerida cristata) näin täällä kaupun
gissa toukokuun loppupäivinä kaksi eri kertaa. 28. 5 merkitsin 
nimittäin muist ikirj aani seuraavaa: Tänään puolenpäivän aikaan 
tapasin Ratinassa Hatanpään pölyisen valtat ien vieressä erääll ä 
syrjätiellä ihmeekseni töyhtökiurun, joka etsi kuivuneesta hevo
senlannasta jyviä. Pääsin sii tä ainakin 6- 7 metrin päähän, jolloin 
pitkähkö, suippo töyhtö päälaella näkyi paljainkin silmin sangen 
selvästi, kiikarissa paremmin. Lintu oli tava llisen Ieivon värinen 
ja kokoinen, mutta tanakampi. Maassa liikkuessaan ja sittemmin 
lentoon lähtiessään se ei ääntänyt Toisen kerran näin sen saman 
kuun 31 p:nä, jolloin se nytkin oleili samalla syrjät iellä hevosen
lantaa nokkimassa. - Oliko lintu aikaisemmin asustanut täällä ja 
jäikö vielä paikkakunnalle, en t iedä, koska en sitä sitten enää tavan
nut. 

Pohja n-k e 1 t o v ä s t ä r ä k k i ( Motacilla flava thunbergi ) 
tapasin kaupungin läheisyydessä ja etelä-Pirkkalassakin touko- ja 
kesäkuussa jonkun kerran. Erästäkin koirasta tarkasteli n kiika
rilla parin kolmen metrin päästä. 

N i i t t y k i r v i n e n ( Anthus pratensis) on sop ivilla pa i
koilla pesivänä jokseenkin yleinen. 

· P u n a v a r p u n e n (Carpodacus erythrina). 1 pari on asus
tanut kolmena kesänä Pyynikillä, viime kesänä viimeksi, jolloin 
koiraksen laulua kuulin ainoastaan kesäkuun alkupäivinä. Muualla 
en ole lajia tavannut, joten se on tällä seudulla harvinainen. 

Varik se n (Corvus cornix), jonka kummallakin siivellä oli 
harmaa, parin sentin levyinen poikkijuova, näin Viikinsaaressa 1. 7. 

K u u k k e 1 i ( Perisoreus infaustus). 2 kpl. näyttäytyi minulle 
Messykylässä 22. 6., jolloin merkitsin havaintokirjaani seuraavaa: 
Tänään kierrellessäni korpia Hervantajärven läheisyydessä huo
masin eräässä kuusessa närhen kokoisen linnun, jonka ruskeasta 



Uusia Lintuhavaintoj a Tampereen seuduilta 153 
--------

väristä tunsin kuukkeliksi. Huomattuaan minut lennähti lintu 
viereiseeni kuuseen, hyppeli oksalta oksalle alaspäin, joten se oli 
enää parin metrin päässä minusta. Kovin oli rohkea, tuntui mel
kein kesyltä. Samassa kuulin läheltä om it uisen äänen: siellä oli 
toinen kuukkeli. Molemmat lensivät sitten viereiseen kuusikkoon, 
jossa äänte livät haukanpoikasten tapaan. Läheltä kuusesta löytyi 
muuan pesä, joka .oli tehty pienistä oksista, naavasta ja sisässä oli 
kui~aa turvetta, joka koskettaessa rupesi pölyämään. En t iedä 
kuuluiko pesä tälle lajille. On kuitenkin syytä otaksua linnun tääll ä 
tänä keväänä pesineen, sillä tuskin sitä mutiten juhannuksen aikaan 
tapaa Etelä-Suomessa, jossa se talvellakin on harvinainen. 

A m p u h a u k a n ( Falco columbar ius aesalon Tunstall. ) tapa
sin Kangasalan Keisariharjulla, Längelmäveden puoleisessa seka
metsäss~ pajulinnun pesällä poikasia verottamassa 4. 7. Saavut
tuani paikalle kiersi pikkuhaukka ympyrää kohdallani puiden 
latvojen tasalla, piipitti . kimakast i ja etääntyi sitten koivun lat
vaan, josta jonkun ajan perästä lopullisesti hävisi. Se oli jo raas
tanut pajulinnun pesästä 4 poikasta, joista 3 kuo lleina, 1 elävä 
pensaan juurella muurahaisten kiusaamana. Puhdist in sen muu
rahaisista ja panin pesään yhden siell ä vie lä elävän pojan toveriksi. . 
Toisen ampuhaukan näin Hatanpään Karjusuol la 29. 8. 

H i i r i .h a u k k a ( Buteo) ei ole täälläpäin yleinen. 
H i i r i p ö II ö ä (Surnia ulula) en ole toistaiseksi tavannut 

tääll ä pesivänä, mutta· pari kertaa näin sen syyskuun alkupuolella 
Karjusuolla kahiaajia hätyyttelemässä. 

V a r p u s p ö l 1 ö n (Glaucidium passerinum) ampuivat eräät 
pikkupojat vuosi sitten Siitamassa, joka on tämän kih lakunnan 
k oillisnurkassa. 

Liejukana (Gallinula chloropus) on kent ies pesinyt kulu
neena kesänä Hatanpään lehtikuusitien takaise lla n. s. Karjusuolla, 
jossa on useita isoja lätäkköjä ja suohautoja. Tarkaste llessani heinä
ja elokuussa tällä suoll a kah laajia, kuu lin monesti heinäkuussa 
ruohoisista ja pensaisista lätäköistä päin omituista karkeata ääntä, 
joka jonkun verran muistutti sian röhkimistä, törr- törr, mutta 
äänen aiheuttajaa en saanut selville vasta kun elokuun 3 p:nä. Sil
loin näin kaislikon reunalla vilaukselta vesi linnun, jolla oli punai
nen nokka (kärki selvään keltainen ja otsakilpi punainen) ja sii vill ä 
ta i kyljillä kaksi valkoista, leveätä poikkilaikkaa, mutta muuten 
väritykseltään harmaanruskeanmusta. Linnun peräpuoli oli omi-
l.uonn0n Ys t ävä G - 2 
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tuisest i pystyssä, joten se oli ikäänkuin vedessä eteenpäin horjah
tamais ill aan, ja niin saatoin ko ivissakin selväst i erottaa punaista 
vana. (Nokikana pesi kesällä, sekä Karjusuolla että Härmälän 
lammella.) 

Ru i s r ä ä k k ä (Crex crex) oli kuluneena kesänä sangen 
yleinen kaupungin läheisyydessä ja lähipitäjissä. Yhteensä mer
kitsin parikymmentä eri paikkaa, joissa kuului ·renkutus. 

K a i s 1 a r ä ä k k ä ä ( Porzana porzana) tapasin kesällä .2: lla 
eri taho lla kaupungin aluee lla. Toinen asusti Tampereen teurastus
laitoksen takaisessa n. s. Leikki_nii tyn lammessa ja to inen Koiviston 
kylän all ao levassa )> Flinkinojassa)>. 

Suosir r i ä i ne n (Calidris alpina) . 12- 15. 7 kaksi musta
vatsaista lintua Karjusuolla, samoin 30- 31. 7 ja 1- 3. 8. luulta
vasti samat, jotapaits i 7 mustavatsaista lintua 4. 8 ja vielä joku 
5 p:nä, kaikki lirojen parissa. Sitten 4. 9 rantasirriäisten parissa 
3 nuorta suosirriäistä Karjusuolla, sen takaisella Pyhäjärven lahden 
rannalla jälleen 3 nuorta li ntua 8. 9. Samassa paikassa 30. 9 8 kpl., 
joista muutaman linnun vatsapuolessa mustia täpliä ja 1 aivan 
mustavatsainen . 

Merisir r i ä i ne n (C. maritima). 23. 8 aamupäivällä 
Pyhäjärven liejuisella rannalla näin Viinikanajan suussa 7:n ranta
sirriäisen seurassa merisirriäisen, joka edelleenkin saman kuun 25, 
26, 27, 28 ja 29 p:nä oleili Karjusuolla rantasirriäisten parissa. 
Linnulla oli keltaisenvihreät nilkat (huomattavasti matalammat 
kuin rantasirriäisten), nokka melkein musta ja sil mien. yli va lkea 
juova, jotapaitsi si ivillä lennossa selvästi näkyvä, valkea juova. 
Sen selän väri oli kauniin tummanharmaa, joka höyhenen reunassa 
valkea puolirengas, mikä teki linnun puvun ihmeen hienoksi; siiven
kärjet mustat. Ruokailutapansa puolesta erot in sen jo kauaksi 
rantasirr i ~ i s istä. Syödessään se piti nokkaansa pitkän aikaa Iiejussa, 
mutta asteli sitten sukkelaan, jotavastoin rautasirriäiset noukkivat 
sieltä ja täältä. Lintu ei ollut lainkaan arka ja lentoon lähtiessään 
sekä Iennossakin se äänteli hauskasti ja ku uluvast i jäk-jäk-j äk. 

P i k k u s i r r i ä i n e n (C. minuta). 25. 8 yksi li ntu Karju
suolla, jossa syyskuun 3 p:nä samoin, 7- 8 p:nä 2 kpl. ja 9 p:nä 
1 kp l. jotapai tsi Hatanpäällä Pyhäjärven rannall a n. s. Pajasaaren 
kärjessä eräällä vesikivellä nukkui vierekkäin 2 pikk11sirriäistä 
klo 1/ 2 10 aik. aamulla 13. 9. 
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Kangassir r i ä i ne n (C. temmincläi). 30- 31. 7 Karju
suon viereisellä Pyhäjärven lahden rannalla (s. o. Hatanpään . kasvi
tarhain takainen lahti) 1 kpl. 1 samoin 1. 8 Karjusuolla, saman kuun 
2 p:nä 4 kpl., 3 p:nä 6-8 kpl., 5 p:nä joku kpl., 6 p:nä pari kpl., 13 
- 14 p:nä kymmenkunta, 15 p:nä useita, 19 p:nä 1 kpl., 23 p:nä 
1 kpl., 26 p:nä 1 kpl., 27 p:nä 2 kpl., 28 p:nä 4 kpl., ja 31 p:nä 2 kpL, 
Siihen loppuivat tirrittäjät! Useimmiten ne olivat lirojen ja ranta
sirriäisten parissa. 

Rantasir r i ä i ne n (C. canutus). Tämä mielenkiintoinen 
kah taaja oli minulle täällä jokapäiväinen nähtävyys yli 2:n kuukau
den ajalla! jo 22 p:nä heinäkuuta (!?) näin Hatanpään lehtikuusi
tien takaisella Karjusuolla komean punaruskean koiraksen ja hiu-· 
kan haalakamman naaraksen. Aluksi en ollut uskoa silmiäni. 
Napaseutujen tuntemattornissa paikoissa pesivä kahlaaja keskellä 
kuuminta kesää Suomen Manchesterissa! Uskoa täytyi kuitenkin. 
2. 8 ne saivat seurataisikseen 3 yksilöä, jotka olivat naaraksen 
värisiä; niitä oli nyt siis 5 kpl. Sitten saman kuun 3 p:nä toista
kymmentä lintua, 4 p:n ja 23 p:n välisenä aikana parikymmentä 
kpl, 23-25 p:nä (sil.loin kuin merisirriäinenkin ilmaantui) vähin
täin 25 kpl., 26-31 p:nä ainakin 33 kpl!, joka määrä myös syyskuun 
1-3 p:nä, mutta 4 p:nä tuskin 20 kpl. Sitten saman kuun 5- 8 
p:nä noin 10- 11 kpl., 9 p:nä 3- 4 kpl., mutta 11 p:nä taas 20 kpl., 
12- 14 p:nä korkeintaan 12 kpl., 15- 18 p:nä 9 kpl., 20-24 p:nä 
5 kpl. ja 26 p:nä 6 kpl., jotka näin viimeisen kerran. Linnut eivät 
oleksineet yksinomaan Karjusuolla, niitä näin varsin usein myös-· 
kin Pyhäjärven rannalla Viinikanajan suussa likaviemäri n vieressä 
parikymmenen metrin päässä vilkasliikkeisestä Hatanpään valta
tiestä, Sarvistehtaan alarannalla ja Karjusuon läheisellä Hatanpään 
lahden rannalla, mutta pääjoukko pysytteli ainakin elokuussa 
Karjusuolla. Kävin näissä paikoissa melkein joka päivä (muut.ama 
tunti päivässä), syyskuun lopulla joka toinen päivä ja merkitsin 
muistiin näkemäni. - Karjusuolla viihtyivät linnut erittäinkin 
paikassa, jossa oli Ieveälti pahalta haisevaa suklaanruskeata vettä 
ja mustanruskeata mutaa. Täti1ä paikka oli elokuussa (myös heinä
kuun lopulla) ja syyskuun alussa oikea kahlaajien eldoraado! Mai
nitsen vie lä, että 1 lintu oli poikkijalkainen. Sen toinen jalka riip
pui käyttökelvottomana, joten se liikkui toisella jalalla hyppien. 
Mieleni teki lopettaa tuo lintu, mutta sittenkin valitettavasti se 
jäi tekemättä. Tämän linnun näin viimeisen kerran vielä syysku un 
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22 p:nä. Rantasirriäisten ään i lentoon lähtiessä oli toisinaan matala 
kuraus, toisinaan ne olivat vaiti. 

Hietasir r i ä i ne n (Crocetllia alba)! Tämä harvinainen 
kahlaaja, 1 kpl, vieraili Kajursuolla syyskuun 2, 3 ja 4 p:nä. Aluksi 
huomasin sen ensimainitun päivän iltamyöhällä rantasirriäisten 
parissa, jolloin kuulin sen lentoon lähtiessä ääntävän helähtävästi 
drl. Se oli melkoisesti arempi kuin välinpi tämättön1ät rantasirriäi
set. 3:na ja 4:pnä saatoin tarkaste lla sitä paremmin, jolloin huo
masin, että lintu oli liroa hiukan pienempi, sen vatsapuoli aivan 
lumivalkea, selkä ruskeanharmaa tummine pilkkuineen, nokka 
ja koivet mustat, yläperä ainakin osaksi valkea, pyrstön tyvi val
kea, pyrstösulat kauniin harmaat sekä siivillä lennossa valkea juova. 
Ei koko suolla ollut toista lintua, jonka alapuolen väri olisi niin 
hyvin erottunut kuin tämän; aivankuin tuolla liejumättäällä ol isi 
ollut lumipallo; kauas se jo näkyi ilman kiikariakin, jolla tietysti 
paljon paremmin. Lentoon lähtiessään se äänsi kauniisti ja heläh
televästi blt-blt-, ei nyt enää ensitapaamispäivän tapaan drl. Syys
kuisen ilta-auringon kajastaessa tyvenen veden pintaan kuulosti 
hietasirriäisen blt-ääni melkein tunnelmalliselta. Vain sattumalta 
pääsin sitä kerran lähellekin, mutta pian se lensikin rantasirriäisten 
kanssa pakoon. 

Musta v i k 1 o (Tringa erythropus) . 13. 8 yksinäinen lintu 
Karjusuolfa, jossa saman kuun 24 p:nä pieni parvi. 

Metsä v i k 1 o (Tr. ochropus) . Erään metsäojan suussa 
Höytämäsjärven rannalla (Lemp . . pit) 1 lintu 24. 5 (pesimisaika), 
jotapaitsi 1 kpl. asusti. Karjusuolla lirojen parissa koko heinä- ja 
elokuun ajan. 

Puna j a 1 k a v ikI o (Tr. totanus). 7. 9 9 kpl lensi aamu
päivällä Karjusuon yli etelää kohden äännellen dyly-dyly - . 

Li r o (Tr. glareola). Toukokuussa, kuun lopullakin näin 
usein parvia Karjusuolla ja etelä-Pirkkalassa, jossa erään joen ran
nalla 1 kpl. vielä saman kuun 31 p:nä. Sitäpaitsi 1 kpl. Härmälän 
lammen takaisen ojan varrella 10. 6; jolloin myös 2 kpl. Karjusuolla, 
mutta pesimisestä en tiedä. Sen jälkeen koko heinä- ja elokuussa 
asusti Karjusuolla suuri parvi, jossa oli ainakin 30 yksilöä, mutta 
jo elokuun lopulla väheni se kymmenkuntaan ja saman kuun vii
meisenä päivänä oli suolla enää 2 kpl., sama määrä myös syyskuun 
3 ja 8:p:nä, mutta muina saman kuun alku puolen päivinä 1 kpl. 
Viimeisen linnun näin rantasirriäisten parissa 12. 9. 
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V a 1 k o v i k 1 o (Tr. nebularia). 5- I 1. 7 kaksi kpl. Karju
suolla saman kuun 24 p:nä 1 kpl. Viikinsaaren lähe llä, 6 ja 8. 8 · 
ääniä Hatanpään lahden puolelta, jossa saman kuun 15 p:nä 4 kpl. 
ja pari kpl >>Flinkinojan>> viereisellä pajupensaisella suolla; 19 p:nä 
klo 1/ 2 12 illalla ääniä kaupungin yllä. 

H a n h i a (lajista en ole varma) 12. 6 Karjusuon yllä 7 kpl. 
jotka suuntasivat menonsa ldesjärveä kohden edeten yhä koilliseen 
päin. 

Heinätavi ( Anas querquedula). Härmälän lammella 
toukokuun lopulla 1 lintu, kenties pesivä, vaikken toista lintua 
huomannut, jotapaitsi 2- 3 kpl. 28. 5 välia ikaisesti Karjusuolla. 
V. 1922 toukokuussa näin myös pariskunnan Härmälän lammella. 

1 s o koske 1 o ( Mergus merganser ) . 3. 5 kaksi kpl. koiras ja 
naaras, Hervantajärven kivikkorannalla Messukylässä. (Tukka
koskeloita on Pyhäjärvessä Pirkkalan puolelia, ei kuitenkaan Viikin
saaren ja kaupungin välillä.) 

Harmaa 1 o k k i ( Larus argentatus). 7. 9 kaksi komeata, 
vanhaa lintua kala- ja selkälokkien parissa Pyhäjärven alavalla 
rannalla Hatanpään puolella, jotapaitsi seuraavana päivänä (8 
p:nä) mahdollisesti 1 nuori lintu samassa paikassa. Vuosi sitten näin 
yhden täytetyn linnun lintujentäyttäjä Matt ilalla, joka kertoi sen 
amm·utun Näsij ärveltä. 

Mu s takurkku-ui k k u (Podiceps auritus). l pari 
todennäköisesti pesi kevätkesällä Härmälän lammeJl a, jossa v. 
1922 myös 1 pan. . 

K a a k k u ri ( Colymbus stellatus) tavataan näill ä seuduilla, 
mutta kuikka on paljon yleisempi. 

Härmälän lammella pesi kevätkesällä 4 n a u r u 1 o k k i
P a r i a, 8 kpl. Pesintä aloitettiin varmaankin jo toukokuun alku
päivinä, koska 13 p:nä 4 lintua pahasti rääkyi lennellessään edelli
sen vuoden ruovokan kohdalla, jossa pesät naaraineen tietenkin 
sijaitsivat. Ainoastaan 1 pesä oli niin näkyvissä, että se hautovine 
lintuineen erottui melkein Etelä-Pirkkalan maantieltä asti kat
sottaessa kiikarilla. Käydessäni toukokuun loppupuoliskolla ja 
kesäk_uun alkupuolella lammella, esiintyivät lokit niin hurjina, 
että niitä täytyi suorastaan väistellä; parkuivat kovasti ja suoraan 
päälleni syöksyivät. Ei sinne ollut hyvä mennä; variksenkin, muna
varkaan, täytyi alistuen paeta. - Kun kesäkuun 30 p:nä jälleen 
kävin lammella, ei lokeista näkynyt jälkeäkään, mutta Pyhäjärvellä, 
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Hatanpään puolella niitä lenteli monta lintua heinäkuun aikana. 
- Yläjärven pitäjän Keijärvellä näin 3 naurulakkia 20. 6. 

Mainittakoon vielä lopuksi, että viime kuun 28 p:nä näin ver
rattain rohkean k a p u s t a r i n n a n Hatanpään lahden rannalla 
ja 13. 8 Karjusuolla pienen k u r m i t s a n, josta en päässyt var
muuteen, oliko se tylli, vaiko pikkutylli; jompikumpi sen täytyi 
olla. 

Kasvistollisia havaintoja Viron matkalta. 

0. Kyyhkynen. 
jatk. 
Kuten sanottu, on seutu kasvistonsa puolesta Viron rikkaim

pia, joten me saimme siitä vallan vaillinaisen kuvan. Esim. seu
raavat seudun harvinaisuudet jäivät meiltä näkemättä: Erica 
tetralix, Helichrysum arenarium, Hieracium aurantiacum, Hyperi
cum humifusum, Liparis Loeselii, Melica ciliata, Oxytropis pilosa, 
Potentilla cinerea, Silene chlorantha, Teucrium scordium, Tulipa 
silvestris ja Viola elatior. - Meikäläistä muutoin melkein vai
vasi, kun näki, että s e m rn o i s i a k i n maita käytetään laitu
mina. ja soma hyrnähdys hykäytt i mieltä havaitessa, että ·tam
paat - vai mitä lienevät olleet - olivat halveksineet kukallisia 
päivännoudon (Helianthemum) ja karvåmansikan ( Frag. viridis) 
varsia, vaikka muutoin olivat kyllä tehneet tarkkaa jälkeä. )> Luon
non ystäviä,> nekin! Toisin menettelisi suurin osa suomalaisista 
kasvien keräilyn harrastajista. Samoin tuntui mil te i haaska uk
selta, että tie oli johdettu tämmöisten kasvupaikkain läpi ja ihanpa 
säälitti nähdä, kuinka monet meillä harvinaiset lajit koettivat 
pysytellä henaissä rattaiden uurtaman jäljen reunamilla. 

Yötä myöten kuljimme sitten laivalla S a a r e n m a a 1 1 e. 
Heti maalle päästyä ja satamasta Saarenmaan ainoaan kaupun
kiin, Kuresaareen, avovaunuisella junalla aukean kedon yli ajaes
samme alkoi taas havainnoimisemme. Anthyllis (kukkain väri 
hyvin vaihteleva), Lotus, Medicago lup. j.n.e. olivat siellä jälleen 
yhtä tavallisia kuin mantereellakin. Vilahtipa siinä silmiin kau
punkiin päästessä joku oudompikin, vaaleankeltainen läikkä, 
jonka päivemmällä totesin Tetragonolobus siliquosus' eksi. 
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Iltapäivällä lähdimme retkei lylle rikkaasta kasvistostaan 
ja komeista metsistään kuuluisalle Loode-niemelle. Heti kaupt.tn
gin ulkopuolelle päästyä aukeni eteemme oikealla laaja, loivasti 
viettävä alvarimainen maisema, jossa irtonaisten, korkeahko
jen siirtoJahkareiden seassa isoja, rumia, epärotuisia lehmiä oli 
laitumella. Toisella puolella oli laaja, kivinen merenrantaniitty 
taustanaan meren ulappa. Niityn yläreunalla metsän laidalla 
tuli seurueessamme ero, sillä prof. L. jatkoi virolaisen oppaamme 
kanssa matkaansa suoraa päätä metsiin, mutta meidät seisautti 
Orchis ustulatus, jonka ohi emme voineet mitenkään mennä. ja 
si ihen me sitten jäimmekin. Sillä aikaa kuin yliopp. K. nakutteli 
taltallaan rupijäkäliä irto lohkareilta tein havaintoja paikan kas
vistosta. TLtuli tohisi ja toi rannalta korviin lakkaamatonta 
merilintujen naukLtmista ja tiksuttamista. Muuten vallitsi >>pyhä
illan rauha>>, mutta tunnelmaltaan ihan toisenlainen kuin viikkoa 
aikaisemmin Savon saloilla. 

Paikka oli kuivapohjaista, lehtomaista niittyä, jonka takana 
oli kosteampaakin ja varjoisampaa lehtoa jaloine puulajineen. 
Ret.tnamat olivat puistomaisia useine, samoin jalompine pensai
neen, jossa muistaakseni oli pähkinäpuita ja orapihlajia, Rhamnus 
cathartica'a, Rosa-, Rubus- ja Sorbus-lajeja sekä Iehdompana 
myös Cornus sanguinea'a. Aukeammilla kohdilla kasvoi yleensä 
aivan .samoja kuivan maan lajeja, joita olen jo e?ellisten päiväin 
retkiitä luetellut; siis Ale hemilla pubescens-, Helianthemum-seurue 
Asperula tinctoria, Carex caryopl1yllea, Centaurea- ja Oalium
lajeja, Geranium sangvineum, Trifolium montanum, Uimaria 
filipendu~a j. n. e. - Jnula salicina, Potentilla reptans, Primula 
officinalis ja Scorzonera humilis herättivät huomiota runsaudel
laan. Arabis l1irsuta näytti myös olevan täällä kuten Läänemaal
lakin yleinen. Muutamalla pälvekkeellä lehdon rintamalla kasvoi 
myös Carex tomentosa'a, joka oli minulle ennaltaan tuntematon. 

Hiukan kosteammilla kohdilla kasvoivat siellä täällä m. m. 
Ophrys muscifera, Orchis militaris ja 0. ustulatus. Lehdon sisem
millä, varjoisammilla aukkopaikoilla oli maitikoita, Melampyrum 
cristatum ja M. nemorosum, lehdokki- ( Platanthera-) lajeja sekä 
hyvin korkeata ja leveälehtistä Maarian-kämmekkää. Muista 
mainittakoot Ranunculus cassubicus, eräs outo orvokkilaji (V. 
stricta?) ja kapealehtinen voikukka, Taraxacum palustre. 
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Aukei ll a lakeuksilla oli aivan laihonaan Carex glauca'a, C. 
hornschuchiana'a, C. panicea'a ja varsinkin Sesleria'a, ihan >>si lmän
kantamiin>> . Merenranta sen sijaan oli täällä kttten muttallakin 
(Saarenmaalla), missä sille satuimme, odottamattoman vähä
lajista ja kuivakiskoista. Ainoa sieltä löytämäni huomattavampi 
laji oli Carex extensa. 

Kuten sanottu, emme sillä kertaa käyneet varsinaisella Looden 
loistoalueella. Metsämatkalaiset toivat sieltä kttitenkin Carex 
montana'a, Dentaria'a ja Ophioglossum'ia. Eräällä myöhemmällä 
retkellä, jolla myöskään en ollut mukana, löytyivät sieltä vie lä 
Braya supina, Carex distans, Orclzis masculus ja 0. morio. Mtttta 
monta muuta peri~ hauskaa lajia jäi meil tä vielä sieltä löytämättä. 

juhannuksen aattona retkeilin yliopp. Karin kanssa kaupun
gin luoteispuolella. Siellä oli tavattoman laajoja ja tasaisia, kui
via ja karunnäköisiä katajikko-aukeita. Mutta oma viehätyksensä 
oli niilläkin ja olisi varmasti paljon suurempikin, elleivät olisi 
niin kovin tarkasti laidunnettuja. Primula jarinosa oli siellä 
niinkuin muuallakin yleinen samoin Sesleria .seuralaisineen. Haus
kin meistä oli kuitenkin Herminium monorchis, jota kasvoi paikoin 
näyttämiin asti. Muutapa merkittävämpää ei · ollut säästynyt
kään hevosilta, joita siellä laukkaili laumoittain. 

Suolla, alueen laidall a kasvoi useiden meilläkin tavattavien 
lajien ( Erioph .. latif., Orchis incarnatus, Salix rosmarir:ifolia) 
seassa Sc/zoenus ferrugineus'ta. Suo oli erään pitkän ja leveän 
sisäjärvien välisen niemen tyvellä, niemen, joka on kuuluisa mo 1en 
kilometrin laajuisista puistomaisista lehtoniityistään ja useista 
harvinaisista kasveistaan. Kun päivä oli jo pitkälle kulunut, 
emme ehtineet sielläkään retkeillä kuin nimeksi vain. Sinäkin ly
hyenä aikana ja verrattain pienellä alalla liikkuessamme näimme 
kttitenkin paljon hauskoja lajeja, joista muutamat tulkoot tässä 
mainituiksi: Carex caryophyllea, C. davalliana, C. montana (ja mui s" 
taakseni myös C. capillaris ja C. ornithopoda,), Cynosurus crista
tus, Cypripedilum calceolus (2-kukkainen), Dentaria bulbifera 
(st. cp.), Mercur ialis perennis (runs.), Ophioglossum, Ophrys, 
Orchis masculus (runs.), 0. militaris, Polygala comosum, Senecio 
iacobaea ja Trisetum flavescens. Selvyyden vuoksi lisättäköön, 
että niityt olivat ihan kirjavinaan usei.sta ennen luetelluista ja 
muistakin lajeista. Puut ja pensaatkin olivat samoja kuin ennen-
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kin. Niemen harvinaisuuksista olisimme erityisemmin halunneet 
nähdä molempia Cephalanthera- lajeja, mutta jäivät ne vielä näke
mättä osiksi kai myöhäisen kukintansakin vuoksi. -

Kuljimme tällä retkellä erään rui spelionkin läpi. Sieltä keksi 
silmämme seuraavia >> hauskuuks ia >>, jotka näyttivät olevan siell ä 
>>kotonaan>> yhtä hyvin kuin Capsella tai Viola arvensis meillä: 
Agrostemma, Anthemis ·arvensis, Convolvulus arvensis, De/plzi
nium consolida, Galium aparine (valkeakukk. päämuoto), La
mium amplexicaule, Matricaria clzamomilla, Papaver argemone, 
Rubus caesius (kynnöksilläkin ihan kiusaksi asti), Veronica agrestis, 
V. arvensis ja Vicia villosa. Satunnaisemmalta näytti eräs ojan 
reunalla kasvava, vielä kukaton, korkeahko ruoho, joka oli kuin 
Sonchus arvensis, mutta yltäänsä (varsineen ja !ehtineen) pehmeä
karvainen. - Muualla näimme pelloissa vielä m. m. seuraavia: 
Anchusa-iajeja, Linaria minor, !vlelampyrum arvense ja Sedum 
jabaria. ' 

juhannuksena saimme sitten Abroka'n saarel le tekemällämme 
retkellä, jolla oli mukana myös kansakouluntarkastaja A. Sipola, 
nähdä - tämän kirjoittaja ensi kerran - oikeata keskieurooppa
laista leht imetsää. Se olikin sitten !ehtoa, se! Metsä, jossa kaikki 
meidän harvinaisemmat Jehtipuumme olivat edustettuina mitä 
komeimpina yksilöinä, oli korkeaa, tuuheaa ja varjoisaa. Multa
kerros pohjalla oli erittäin muheva, musta ja paksu. Rehevästä, 
monilajisesta aluskasvillisuudesta lt1 ettelen vain huomattavimmat 
kasvit; ne olivat: Alliaria officinalis, Allium ursinum (yhdessä 
paikassa eritt. rehevä kasvusto), Asperula odorata (tavattoman runs.) 
Campanula trachelium, Carexedivulsa(?), C. nemorosa, C. silvatica 
(runs.), Cirsium oleraceum, Dntaria bulbif. (runs.), Epipactis lati
folia, Schedonorus ramosus, Galeobdolon, Geranium robertianum, 
Geum urbanum, Lactuca muralis, Lathraea squamaria (mon. paik., 
muidenkin kuin pähkinäpensaan juurilla), Mercurialis per., Neottia 
nidus avis (monin p.), Poa remota, Polygonatum multiflorum (yhd. 
paik. hyvin kork.), Ranunculus cassubicus, Sanicula europaea 
(runs.), Stellaria nemorum, ynnä vuokkoja ja muita lehtokasveja. 
Mutta varpuja siell ä ei näkynyt, ei vaivais intakaan vartta! 

Aukeammilla paikoilla ja metsänrintamilla oli m. m. seuraavia: 
Allium scorodoprasum, Arrhenatherum elatius, Draba muralis, 
Hypericum hirsutum, Litlwspermum officinale, Valerianella oli
toria y .. m. - Lehtoniityillä oli samoja lajeja kuin edellä on muualta 
Luonnon ys tävä N:o ll - !l 
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lueteltu (m. m. Aqvilegia vulg., Carex pulicaris, Geranium sangui
neum, Melampyrum cristatum, Orchis masc., 0. militaris j. n. e.) 
ja kuusikassa m. m. Taxas baccata. - Kuivilla paikoilla (hietikoilla): 
Geranium molle, G. pusillum, Myosotis collina, myös Anchusa 
oft. ja Ec/zium, sekä melkein koko Alchemilla pubescens:_Helianthe
mum>>-seurue (täältä on ennen löydetty myös Erythraea centaurium 
ja Gypsophila jastigiata, joita emme havainneet), ja kosteilla: 
Carex remota, C. acutijormis, Epilobium hirsutum, E. parviflorum, 
E. roseum, Iris pseudacorus y. m. - Muutamassa paikassa oli 
puissa kiipeilemässä runsaasti erästä iso.a kotiloa, Helix ppmatiaa, 
sekin lisäten tunnelmaa todella keskieurooppalaiseksi. 

Seuraavana päivänä toi prof. L. retkeltään Sörvasta (Saaren
maan pitkältä, lounaiselta niemeltä) m. m. murattia ( Hedera 
helix), Cardamine hirsuta'a, Draba nemorosa'a, Hutchinsia'a, 
Monotropa'a ja Scabiosa columbaria'a. 

Toisena päivänä juhannuksen jälkeen läksimme varhain aa
mulla aqtokyydissä Saarenmaan keskustaan n. 3-4 penk. päähän 
Kuresaaresta, j ervimets-järven saloisi lle seuduille. Siellä on näet 
hyviä suuria metsiä, · joita professorimme halusi tutkia. 

Me keräi lij ät kuljimme metsänvartijatorpasta käsin omia 
matkojamme ja paljon näimmekin, sillä järven seuh(villa oli 
monenlaisia kasvupaikkoja. Lehtoniittyjen puu- ja pensas- sekä 
suurimmaksi osaksi ruohokasvillisuuskin o~i hyvin samanlaista 
kuin muuallakin Virossa. Näimme siis jälleen samoja >>harvinaisia>> 
kämmekkäisiä kuin ennenkin. Lisäksi esiintyi täällä Platanthera 
chlorantha sekä eräs kapealehtinen laji, jota arvelimme Cephal
anthera lonf,ifoliaksi (se ei ollut vielä kukalla). Edelleen saivat 
silmämme ihailla myös seuraavia: Agvilegia, Crepis praemorsa, 
Dentaria, Epipactis latif., Eupatorium, Lathyrus niger, Polygo
natum multiflorum, Sanicula ja Scorzonera. Saroja oli myös run
saasti: Carex capillaris, C. flava, C. glauca, C. hornschucl1iana, 
C. ornithopoda, C. pilulifera, C. pulicaris y. m. Heinistä oli silmiin
pistävin Brachypodium pinnatum, joka nyt vasta rupesi kukki
maan. - >> Kuiv~rtma~n seurue>> esiintyi täälläkin lukuisana. Sii
hen oli nyt liittynyt myös Fragaria moschata, jota ensi kerran 
näin luonnonvaraisena. Eräällä kuivalla ja karulla kesantopellolla 
oli pientä Alchemilla arvensis'ta . mitä kirjavimmassa ja hauskim
massa seurassa, jossa oli m. m. seuraavia: Agrimonia eupatoria, 
Centaurea scabiosa (Viro'ssa kai yl.), Daucus carota, Filago montana 
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( Helianthenium, H ern iaria & kumpp.), Myosotis collina, Ranun
culus bulbosus, Verbascum thapsus, Viscaria vulgaris ja .monta 
muuta melkein yhtä hauskaa (yhteen~ä lähes parikymmentä). 
Seudun muista kuivikkokasveista mainittakoot Arabis hirsuta, 
Epipactis rubiginosa, lasione montana, Melampyrum arvense (peli.), 
Potentilla alpestris(?) ja Trifolium arvense. 

Kuusikoissa kasvoivat m. m. Monotropa, Neottia ja Pirola 
umbellata ja kosteilla niityillä m. m. Carex davalliana, C. para· 
doxa, Epipactis palustris, Ophrys, Orchis Traunsteineri, Pingui
cula vulgaris, Primula jarinosa ja Tofieldia calyculata. Soilla oli 
runsaasti Myrica galea'a ja Schoenus ferrugineusta, nurmikoilla · 
Scirpus compressus'ta ja Se. pauciflorus'ta, järvissä Potamogeton 
praelongus'ta ja Chara.lajeja ja rannoilla Cladium mariscus'ta 
vallan tavattomasti; (samoin erään lammen rantasuolla Utricula· 
rioita. - Omituisuutena mainittakoon, että Epipactis palustris 
ja Equisetum variegatum kasvoivat järvien rantasaralla ja -kivi
koilla. 

· Seutu, josta näimme vain pienen osan, oli samoin kuin koko 
Saarenmaakin, mitä mielenkiintoisinta, mutta meillä ei ollut 
enää aikaa viipyä siellä. Niinpä siirryimmekin taas Viron mante
reelle. Asiaa harrastaville ilmoitan vain, että Saarenmaalla tava· 
tuista kasveista löytyy jokseenkin täydellinen luettelo rL\Otsalaisten 
tutkijain Skottsberg ja Vestergrenin kirjoituksessa: Zu Kenntniss 
der Wegetation der Insel Oesel. (Bidrag t. kungl. svenska Vet.-
Akad. handl. n:o 27 v. 1901.) · 

Ku lj ettuamme komeasäisen, myrskyisen merimatkan jälkeen 
Pär n u n kaupungin läpi, jatkoimme taas junalla · matkaamme 
kaakkoon. Alkumatka oli vähemmän kiintoisaa, sillä siinä näkyi 
selvästi kaupungin läheisyyden vaikutus. Pari verrattain taval
lista lajia, Jasione montanaja Lychnis flos cuculi, edellinen kuivilla 
ratapenkereillä ja jälkimmäinen niityillä, herättivät erikoisella 
runsaudellaan huomiota. Käenkukka osoittautuikin sitten miltei 
muotokasviksi pitkillä matkoilla etelä- ja keski-Viraon saakka. 
Noin puolen tunnin matkan jälkeen saavuimme metsiin. Niitä 
onkin tällä maan ku lmalla runsaasti, sillä irtain maakerros on 
paksumpaa ja maa kosteampiperäistä kuin niissä manner-Viron 
osissa, joissa tähän saakka olimme kulkeneet. Kuivan maan 
lajeja ( Anchusa off ., Dactylis, Plantago-lajit, Silene nutans, Tri· 
jolium montanum) näkyikin vain kuivimmilla radanvarsipenkereillä 
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ja niukasti niilläkin. Sen sijaan näimme niillä enemmän' kuin ennen 
meikäläisempiä lajeja, kuten Aegopodium, Calamagrostis arundi
nacea, Campanula cervicaria, C. glomerata, C. patula, c: persicae
folia, Cirsium lzeteroplzyllum, Galium boreale, Gymnadenia conopea, 
Knautia, Listera ovata (muuallakin yl.), Pteris, Vicia silvatica, 
Viscaria vulgaris y. m., jotka näyttivät hyvin rehoittavan metsään 
avatun ratalinjan reunamilla. Olimme kyllä nähneet niitä muual
lakin, mutta enimmäkseen verrattain vähävaltaisina ja huomaa
mattomina. 

Metsästä vilahteli kuusten ja muiden kotoisten tavallisimpien 
puiden seasta parempiakin aineksia, kuten saarneja, vaahteria 
ja lehmuksia; mutta tammiaja pähkinäpuita (enemmän kuin mui
takaan jalopensaita) ei niillä näkynyt. Näiden ryhmään kuuluvia 
>>parempia>> lehtoruohoja oli myös joitakin, kuten Cirsium olera
ceum, Crepis praemorsa, Melampyrum nemorosum, T/zalictrum 
agvilegiaefolium, ja tietysti muitakin, joita silmä ei junan kulkiessa 
erottanut. - Ojissa ratapenkereiden kupeilla oli myös varsin 
hauska lajikokoelma tai paremmin sanoen - sekoitus meikäläi
sistä ja muista: Carex pseudocyperus ja joitakin korkeampi
kasvuisiakin saroja (joko C. acutiformis tai C. riparia), Glyceria
lajeja, Hottonia, korkeita juncus-lajeja, Ranunculus flammula, 
Sium, komeita Typlza-lajeja, isoja Veronica-ryhmiä (luultavast i 
V. anagallis ja V. beccabunga) - Carex flava, C. elongata (todettu 
asemalla), Crepis paludosa, Iris pseudac., Lysimaclzia vulg., Lyt/1-
rum, Myosotis palustris (eritt. runs.), Rumex aqvaticus, Scirpus sil
vaticus, Stellaria palustris, Tussilago y. m. pienempiä, joita ei 
ehtinyt tuntea. Rautatieasemilla vasta varmensimme osan mui
takin. 

Soita ja rämeisiä suoniittyjä oli matkan varrella myös tuon 
tuostakin. Ne näyttivät maisemiltaan mitä suurimmassa mää
rässä ~otoisilta, ja meikäläistä näytti olevan niiden kasvilli?utts
kin: Cirsium palustre, Comarum, Erioplz. alpinum, E. vaginatum 
Salix aurita, S. cinerea j. n. e. ja tietysti myös varpuja. Orchis 
incarnatus vain hieman hauskempi laj i. 

Pysähdyimme vuorokaudeksi V o l t v et i n kylään, jossa 
piti olla hyviä metsiä - niinkuin olikin. Kun tulisin kiusallisen 
paljon toistamåan edellä esitettyjä lajiluetteloita, mainitsen vain, 
että kasvillisuus oli täälläkin osaksi erittäin rehevää ja monilajista 
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ja että useimmat vaateliaa t lehtokasvit ( Asperula odorata, Cir
shun oleraceum, Galeobdolon luteum, Latlzyrus silvester, Sanicula 
y. m.) tapasimme täälläkin. Succisa näytti olevan yleisempi ja 
runsaampi kuin muualla ja Tussilago kasvoi lehtokasvina, joskin 
vain jonkin verran IiikutelJu lia maalla. Professorimme löysi täältä 
kahdesta paikasta Glyceria remota'akin, joka on Virolie uusi, 
samoin kuin minun löytämäni Alchemilla acutidens. Kun vielä 
mainitsen, että Alchemilla plicata oli täällä verrattain yleinen ja että 
eräällä kiviaidalla kasvoi Phegopteris robertiana'a, jota ei ole en
nemmin löydetty Virosta muualta kuin klinteiltä, lienevät tärkeim
mät havainnot seudun kasvistosta tulleet mainituiksi. Loput luet
telostani, jota ei voi sanoa vielä läheskään täydelliseksi, sisäl
tää hyvän matkaa kolmatta sataa lajia. 

Seuraava pysähdyspaikkamme oli Tartto, jossa viivyimme 
pari päivää. Kun retkeilymme kaupungin ympäristöillä - edel
lisistä paikoista kerättyjen kasvien Jaittelemisen vuoksi - supis
tuivat mitättömän vähiin, viittaan tässä vain P. v o n G 1 e h n'in 
kirjoitukseen: Flora der Umgebung Dorpats, Dorpat 1860. Omista 
havainnoistamme ansainnevat mainitsemista vain Geranium 
palustre, joka ainakin Keski-Virossa näyttää olevan yleinen, Gly
ceria plicata, jota oli runsaasti ojissa, Gl. spectabilis, Hottonia 
palustris, Hydroclzaris, Lysimac!zia nummularia, Malaclzium aq
vaticum, Polygonum bistorta (runs. Emajoen rantaniityillä), Sco
loch loa arundin. ja Symphytum officinale. Prof. L. toi meille 
metsäretkeltään Vasulasta taponlehteä, Asarum europaeum, sekä 
erästä erittäin kiintoisan näköistä Polystichum-sekamuotoa ( P. 
fili x mas x spinulosum?) 

Tartossa kului tietysti osa ajasta kaupungin katselemiseen 
ja käyntiin vanhassa kasvitieteellisessä puutarhassa sekä kasvi
tieteellisessä laitoksessa, jota prof. H. Kaho ja dos. E. Spohr 
meille ystävällisesti näyttelivät. 

Matkalla Tallinnaan poikkesimme vielä Tooman suonviljclys
koeasemalle V ä g e v a n a s e m a n 1 u on a. Sen retken merkki
kasveista mainittakoot: Asarum, Belula humilis, Carex lzirta, 
C. montana, C. pseudocyperus, C. vulpina, Crepis biennis, Gen
tiana cruciata, Orchis ustulatus, Origanum vulgare, Veronica ana
gallis ja Vinca minor. LehtokasvilliSUL!S oli täälläkin rehevää 
ja pelloissa näkyi unikoita ja Linaria minor'ia. 
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T a II i n n a s s a tein vielä yhdessä taitavan virolaisen flo
ristin kand. Paul Thomsonin kanssa pikku retkeilyjä m. m. kau
pungin länsipuolisi lle hietikkoalueille. Niilläkin oli omalaatui
sensa varsin miellyttävä kasvillisuus. Yleisiä ja erittäin run
sa ita olivat: Carex arenaria, Dianthus arenarius, Festuca sabulosa 
(y. m. F-muotoja) ja Koeleria glauca. Paikoittain kasvavia: Ammo
phila arenaria ja Elymus arenarius sekä Salix acutifolia ja S. re
pens. Maan pintaa melkein peitti Grimmia canescens; runsaasti 
oli myös Cetraria nivalista. Harvinaisempia putkilokasveja ja 
kovemmalla pohjallakin kasvavia olivat: Alyssum calycinum, 
Arabis arenosa, Cerastium semidecandrum, Erysimum hieraci i
folium, Gypsoplzila fastigiata, Medicago falcata (nyt jo kukalla) 
Sagina nodosa, Senecio viscosus, Silene nutans var. infracta ja Vero-. 
nica spicata. Antl1yllis, Lotus y. m. olivat täälläkin yleisiä. Suu
rin tältä alueelta löydetty harvinaisuus li enee Corynephorus canes
cens, jota me emme saaneet. 

Aivan kaupungin laidassa on kostea tervaleppälehto, jonka 
läpi virtaa puro. Tämän puron varrella oli myös hauskoj a kasveja, 
kuten Carex paniculata (muistuttaa paljon C. paradoxa'a), Epilo
bium adnatum ja E. roseum sekä tavallisempiakin kuten Chrysosple
nium, Melandrium rubrum, Stellaria nemorum y. m. Alempana -- kai 
saman puron varrella (ja samassa purossa) - olisi - Russow'in 
mukaan - ollut löydettävissä muitakin harvinaisia horsmia ja" 
saroja sekä useita Callitriche-, Lemna- ja Potamogeton-lajeja, joita 
meillä tavataan vain rikkaimmilla kasviseuduillamme; mutta 
niiden hakemiseen ei ollut enää aikaa. 

Siihen päättyivät retkeilymme. 

Niiden varalta, jotka eivät ole tilaisuudessa matkustelemaan 
Virossa, samoinkuin niidenkin varalle, jotka siellä joskus retkeile
vät, mainittakoon, että paitsi edellä mainituista teoksista, Viron 
kasvistosta saadaaD varsin tyydyttävä kuva F r i e d r i c h 
S c h m i d t'i n mainiosta kirjasta: >>Flora des silurischen Bodens 
vo.n Ehstland, Nord-Livland und Oeseb>, Dorpat 1855 ja j o h a n i1 e s 
K 1. i n g e'n kasviosta: >>Flora von Est-, Liv-, und Curland>>, Reval 
~882. Mainittakoot ,myös G. V i 1 b e r g'i n >>Eest i taimestik kooli
dele>> (Viron kasvio kouluille), Tartto 1922. 
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Kun monissa, varsinkin vanhemmissa virolaisissa kasvi
teoksissa, joihin tässä kirjoituksessa on viitattu, lukuisat meikäläi
set kasvit on mainittu nimillä, jotka meillä yleensä ovat tuntematto
mia, olen· poiminut tähän muutamia selventä'-:'iä k a s· v i s y n o
n y m e j a. Olenpa ottanut mukaan muutamien meille outojenkin 
lajien toisintonimiä syystä, että kirjoituksessani tulin ne mainin
neeksi uudenaikaisemmilla nimillä. Ne olen merkinnyt tähdellä (*). 
Sen sijaan olen jättänyt pois melkoisen joukon noissa teoksissa 
esiintyviä meikäläisten kasvien omituisilta tuntuvia nimiä, joiden 
outous on vain näennäinen ja selviää usein jo siitä, missä yhtey
dessä (esim. millaisil t a kasvupaikoilta) kasvit mainitaan. Näitä 
ovat esim. Arbutus .uva ursi = Arctostaph. u. u., Arrhenatherum 
avenaceum = A. elatius, Epipogon Gmelini = E. aph., Erophila 
vulg. = E. (t. Draba) verna, Sisymbrium Alliaria = Ailioria off.~ 
Spergula nodosa = Sagina n., Tripolium vulgare = Aster trip. j. n. e. 
Muutamat oudot nimet löytyvät myös >>Ohjeita kasvienkeräilijöill e>> 
kirj aseni synonymiluettelossa. 

A(r)chyrophorus = Hypochoeris. 
Agropyrum = Triticum. 
*Aichemilla aphanes = A. arvensis 
*Aphanes arvensis = sama k. edell. 
Alopecurus ruthenicus = A. arundinac. 
* Astragalus hypoglotti s = A. dan icus 
*Betula fruticosa = B. humili s. 
Carex ciliata = C. ericetorum. 
C. curta = C. canescens. 
*C. Drymeia = C. silvatica. 
C. evoluta = C. filif. x riparia. 
C. intermedi a = C. disticha. 
C. ovalis = C. leporiri a. 
C. pygmaea = C. Oederi var. p. 
C. rhynchophysa = C. Iaevirostri s. 
C. undulata = C. pallescens. 
*C. virens = C. divulsa. 
Chaetospora = Schoenus. 
Draba contorta = Dr. incana. 
Epi lobium tetragonum = E. adnatum. 
Ery~imum strictum = E. hi eraciif. 
Erythraea lin eariaef. = E. litorali s. 
Festuca ,borea lis = Fluminia arundi-

nacea. 
Gentiana livonica = G. amarellan 

muoto. 

Hypericum dubium = H. quadran
gulum . 

Libanoti s sibirica = L. montanan 
muoto . 

Luzula vernalis = L. pilosa. 
Nymphaea biradiata = N. candida . 

Phoenixopus = Lactuca. 
Pinus abi es = Picea excelsa. 
Poa fertilis = P. serotina. ' 
Polygonatum anceps = P. officinale. 
Polypodium calcareum = Phegopteris 

robertiana. 
Potamogeton oblongus = P. polygo

nifolius. 
Pulmon aria azurea P. angustif:n 

muoto. 
Pulsatilla Hackelii (1. Hacqullii) = 

P. patens x pratensis. 
Ranunculus pantothrix = Batrach. 

paucistam. muoto. 
R. succulentus = samoin k. edell. 
R. tripartitus = samoin k. edell. . 
Rumex paluster = R. maritimus f. : 
Salix stylaris = S. ni gricans. 



168 Kasvien suomalaiset nimet kasvioissamme 

Saxifraga controversa = S. adscendens 
Schoberia = Suaeda. 
Scirpus Baeothryon = Se. pauciflorus. 
Sedum vulgare = S. telephium (coll.) 
Silene infracta = S. nJJtans v. infracta 

(kalju). 
Smilaci na = Maianthemum. 
Thysselinum palustre = Peucedanum 

p. 

Valeri ana exaltata = V. officinali s 
f.e. 

Veronica parmularia = V. scutellata 
v. villosa. 

Viola lucorum = Viola canina v. 
montana. 

V. pratensis = V. stagnina. 
V. saxati li s = V. tricolor f. (keltakk.) 
V. st ricta = V. canina x stagn in a. 

Kasvien suomalaiset nimet kasvioissamme. 

Veli Räsänen. 

Lintujen suomalaisiin nimiin on äsken maisteri E. M e r i-
k a 1 1 i o tehnyt nimenmuutosehdotuksen (L. Y. v. 1924 ss: 10 
ja 28), joka on osaksi saanut ansaittua kritiikkiä (L. Y. v. 1924 
s. 101), mutta joka ehdotus pätevästi muunnettuna tu ll ee uusissa 
lintuteoksissamme käytäntöön (L. Y. v. 1925 s: 62). Käytännössä 
.oleviin kasvien nimiin pitäisi samanlaisella kovakouraisuudella 
kajota. Tässä en halua mitään perinpohjaista nimenmuutosehdo
tusta kasveillemme (putkilokasveill e) ruveta laatimaan. Vain 
muutamiin vaillinaisuuksiin ja sekaannusta aiheuttaviin nimi- · 
tyksi in haluaisin kajota. 

Tärkeätä on saada kasveillemme >>o ikeat» suomalaiset nimet 
käytäntöön, ennenkuin sopimattomat nimet juurrutetaan kouluis
~amme miespolviksi kansan tietovarastoon. Nimien laatimisen ja 
muutoksien teon pitäisi uskoa kyllin pätevälle ja puolueettomalle 
toimikunnalle, jolloin vuosikymmenien aikana kerätyt kansan
omaiset nimet ainakin toisintoina pääsisivät arvoonsa >>päänimen >> 
ohella. Liian subjektiiviset mielijohteet eivät saisi olla työhön 
vaikuttamassa. Samalla kun aivan ensi tilassa olisi ryhdyttävä 
mahdollisimman täydellisen ja uudenaikaisen kasvion laatimiseen 
- entisen >>M e 1 a- C a j a n d e r i n>> painoksen loputtua, olisi 
kasvien suomalaiset nimet tarkistettava. 

Maamiesopiston opettajana olen kasvien suomalaisiin nimiin 
tullut entistä enemmän kiinnittämään huomiotani, joten tällöin 
olen vasta huomannut kuinka tärkeätä on oppia tuntemaan kasvien 
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suomalaisetkin nimet - mikä minull e, niinkuin monelle muullekin 
bota~istill e on ollut toisarvoista tieteellisten nimien ohella. Monia 
kasvien suomalais~a kirjanimiä olen pitänyt teen näisinä, joten 
olen niitä suorastaan halveksinut ja käyttänyt niiden asemesta 
kansan käyttämiä nimiä opetuksessakin. Mutta nyt, olosuhteiden 
pakosta, kasvientuntemustent issä - mikä meillä Kurkijoella 
tapahtu u suomalaisi lla nimillä - en minun täytynyt oppia kai
kenlaisten kasvioiden, ruokintaoppien, maanviljelysoppien y. m. 
teosten suomalaisetkin nimet. Kun oike in pätevää normia näihin 
ei ole, niin yhdessä teoksessa on toinen nimi, to isessa taas to inen 
samalla kasvilla. 

jottei aina tarvitsisi oppilaill e vakuuttaa, että n u r m i a p i 1 a 
ja p u n a-a p i 1 a samaten kuin e 1 o v i r n a ja p e 1 t ov i r n a 
ovat yksi ja sama kasvi, pitäisi kasveille saada konstantit nimet. 
Rikkaruohona tärkeä kasvi Viola tricolor * arvensis on nimettä ka i
kissa kasvioissamme. Olen käyttänyt sii tä nimeä p e 1 t o-o r v o k k i 
kun taas päälaji on käynyt keto-orvokin nimellä. Galium· aparine 
* Vaillantii on samoin kasvioissamme nimettä. ja sille olen käyt
tänyt kansanomaista nimeä t e r v a h e i n ä tai sitten sovinnaista 
p e 1 t o m a t a ra-nimeä. Samaten on tärkeä nurmirikkaruoho 
Heracleum spondylium * sibiricum saanut päälajin, ukonputken 
nimen asemasta: S i p e ri a n- tai R y s s ä n-p u t k i-nimet. 

Maatalousalaa käsittelevissä kirjoissa on useiden tärkeiden 
ulkolaisten· kasvien nimiä, joille oppikoulukirjoissa on eri nimiä 
tai puuttuvat nimet kokonaan. Mitä kasveja ovat rairuoho, 
luserni, linssi, seradella, esparsetti y. m., ne jäävät useille pitkäksi. 
aikaa tuntemattomiksi, pelkäksi sanan helinäksi. 

Maapähkinäkakut ovat kaikille karjamiehille tuttuja, mutta 
kun tu l·ee kysymys kasvista, joka niitä tuottaa, niin useinkin 
joutuu umpikujaan, kun kasvioissamme on Ficaria ranunculoideksen 
nimenä m a a p ä h k i n ä. Mitään syytä ei ole Ficarialle sä i
lyttää samaa nimeä kuin kaiken kansan t iettävä lle Arac/7is-herne
kasvi ll e- vaikkakin tämä on aito ulkomaalainen kasvi. 

Yleensä on Bromus-suvtllla kattara nimi. Kaikissa maatalous
kou luissa tunnetaan B. secalinus r u i s k a t t a r a n nimellä. 
Miksi pitää sen nimi kasvioissa olla hiirenruis? Onhan kattara 
ja sen toisinta kasta rheinä-n imitykset kansankin käyttämänä 
laajalla alalla. Maanvi lj elijä ei tiedä myöskään mikä on. nurmi
tähkiö, niin voim akkaast i on t i m o t e i n nimi hänen mieleensä 
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juurtunut; p u n t a r p ä ä on alopekuruksen rinnalla jo tutumpi. 
juolavehnästä käytetään myös yleiseen v a 1 k o j u u r i-n i m e ä, 
valvateista m a i t o-o h d a k e-nimeä. 

Paljon on kasvin nimiä, jotka ovat jo vakiintuneet ja niitä 
ei saisi käydä muuttamaan ei minkään tekosyyn nojalla. Sellaisia 
ovat: päivänkakkara, lauha, rölli, kastikka, nurmikka, nata, 
suolaheinä, rentukka, kullero, sauramo, saunio, koiranputki, 
keiso, takiainen, ohdake j. n. e. 

jotkut heimonimityksetkään eivät ole onnistuneita. Miksi Sola
naceae-heimo ei ole p e r u n a k a s v i t; vaan koisokasvit. Tu
tumpihan tekisi asian helpommaksi. . Samaten Umbelliferae olisi 
p u t k i k a s v i t-nimellä helpommin opittavissa - eihän suo
malaisen nimen tarvitsisi aina olla suoran käännöksen tieteellisestä 
nimestä. Teennäinen nimi kapealehtinen niittyvilla olisi kuiten
kin muutettava m o n i t ä h k ä n i i t t y v i 11 a k s i, koska tie
teelliset nimet polystachium ja angustifolium ovat vaihdett.~t. 

H i l 1 a-nimi pitäisi ottaa sekotusta aiheuttavien lakka ja 
muurain nimitysten tilalle, koska tämä nimi on käytännössä juuri 
sillä alueella Suomea (Perä-Pohjola ja Lappi), jossa eniten kasvaa 
tätä kasvia. Samaten kuuluu v a t u k k a-nimi Rubus arcti
cus'elle eikä R. idaeus'elle. R. idaeus on jo osaksi saanut kirjalli
suudessa oikean v a a r a i m e n nimen. Lillukka-nimi on mur
teellinen (pikkulintulillu), joten R. saxatilis olisi uudessa kasviossa 
1 i n t u k k a, mitä nimeä Perä-Pohjolassa käytetään. 

Näistä kasvien nimistä riittäisi kirjoittamista pitemmällekin, 
mutta tässähän ei ollutkaan tarkoitus tyhjentävästi asiaan ka
jota. Eräs asia on vielä sydämelläni, josta tässä haluan ilmaista 
mielipiteeni ja se koskee kansanomaisten nimien keruuta. Tapa, 
millä tuota tärkeätä isänmaallista työtä tehdään, ei ole aina so
velias. Epäonnistuneesta työstä antaa selvän kuvan L. Y:n pie
nissä tiedoissa ollut uutinen (s. 105 v. 1925). 

Ensinnäkin uutisen kirjoittajalla ei ole tarkkaa kasvien 
tuntemusta. Eihän Melamp. arvense kasva Lapissa. Mustan
meren ruusu ( Achimenes), ahkera Iiisa ( Impatiens), martta (Cala
tlzea?) ja elämänlanka (Tradescantia) lienevät kasveja, joita ni
mien kerääjien pitäisi ainakin suvulleen tuntea. Toiseksi:. aivan 
harhaan viepä nimitys kvuselle ja männylle on karahka, jommoista 
ei kasvin nimeksi saa merkitä. Yhtä hyvin voisi sanoa lehtikuusen 
tai pihtakuusen karahka, mikä sana ei ole kasvin nimi, vaan eri-
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koiseen tarkoitukseen (esim. tukkipuomin siteeksi) käytetyn 
pienik~koisen puun nimitys. Kun kansan murteella haluaa kir
joittaa kasvin nimet, niin silloin tulee myös hallita murre, jotta 
ei kirjoittaisi , niinkuin mainitun uutisen kirjoittaja: >> lepphä, 
tuomhi, hillha>>. Vaikka perä-pohjalainen sanookin: lähethään 
hilhaan, niin silti on tuon marjan nominatiivi-muoto hill a. 

Nimien keruutyö pitäisi johtaa >>korkeammasta paikasta)>, 
vaikka Vanamo-seuran alotteesta ja tarkkojen ohjeiden mukaan 
ja olisi työ uskottava vain kyllin päteville kasvien tunti{oille, 
tai sellaisille, jotka kaikista nimitetyistä kasveista samall a jättäi
sivät kuivatut kasvinäytteet Myöskin tarkkoja morfologisia 
kuvauksia pitäisi tuntemattomista huonekasveista kirjoittaa, ell ei 
näytettä voi ottaa, jotta kasvin suku ja mahd ollisest i Iajikin 
tai sekasikiö myöhemmin selviäisi. Muussa tapauksessa ei nimellä 
ole hölynpölyä arvoa. Aina on myös ilmoitettava keitä kasvin 
suomalaiset n·imet on saatu ja minkälain en sivistysaste nimi ttä
jällä on,· jotta voisi päätellä ovatko nimet >>ä idin kutsumia vaiko 
kouluista opittuj a>>. 

Toivon, että botanistimme aivan ensi tilassa ryhtyi sivät 
uuden uusaikaisen, tarpeellisen laajan kasvion laadintaan. Sitä 
työtä ei pitäisi jättää yhden ainoan henkilön tehtäväksi, sillä sil
loin tulee se liian subjektiiviseksi. Eikä työ saisi myöskään käydä 
pelkäksi afäärikysymykseksi. Sellaisista >>afäärikirj oista>> on meillä 
vain ikäviä kokemuksia. Koulukasvionkin laat iminen on tärkeä 
isänmaallinen tehtävä, mikä työ pitäisi kunnoll a suorittaa. Kas
viona on vain mitä laajin ja täydellisin helpoin. Kun kasvien 
suomalaisten nimien vakiinnuttaminen on arkaluontoinen asia, 
niin tulisi siihen ryhtyä harkiten, ja rinnan uud en kasvion laadin
nan kanssa olisi työhön heti käytävä . Kaipa Vanamo-seurakin 
mielihyvin yritystä rahallisesti tukisi. 
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Peltorikkaruohojemme siementen p~ino ja koko. 

Aukusti Sarvela. 

Toimittaessani Turun Suomalaisen Yliopiston kasvitieteelli
sessä laboratoriossa syyslukukauden 1924 ja kevätlukukauden 
1925 aikana erästä pientä tutkimusta, jouduin määräämään 
peltorikkaruohojemmc siemenien (tai hedelmien) painon, pituupen 
ja leveyden. Kun meillä ei liene kotimaisia tietoja näistä suhteista 
esitetty ja näitä tietoja silloin tällöin tarvitaan, pyydän Luonnon 
Ystävässä sijaa niille. 

Osan siemeniä kokosin lokakuun aikana 1924 Turun lähimmästä 
ympäristöstä. Kun tuohon vuodenaikaan ei kuitenkaan enään 
voinut kaikkia tarvittavia löytää, sain puuttuvat erät useimmista 
rikkaruohoistamme prof. K. Linkolan ja yliopp. neiti Heiiin Nur
m·en siemenkokoelmista. Prof. Linkolalta saamani siemenet oli 
koottu Paraisista, Helsingin pitäjästä ja Kuopiosta, yliopp. Heiiin 
Nurmelta saamani Turusta ja Paraisista Träskby'stä. 

Siement.en punnitsemisen toimitin kasvitieteellisen laborato
rion vaa'alla, joka näyttää 0,2 mg:n tarkkuudella. Punnitustulok
sia vertasin kemiallisen laitoksen kvantitatiivin analyyseissakäy
tettävän vaa'an tuloksiin ja huomasin ne yhtäpitäviksi. Kutakin 
siemenlajia punnitsin samasta siemennäytteestä kolme 200 kappa
leen erää ja laskin siitä tavalliseen tapaan l 000 siemenen painon. 
Pituus- ja leveysmäärät saatiin siten, että pihtutta määrättäessä 
mitattiin siemenen suurin halkaisija ja leveyttä määrättäessä 
tätä vastaan suurin kohtisuora ulottu':'aisuus. Siemenistä, jotka 
näyttivät suunnilleen saman kokoisilta, käytin pituus- ja leveys
mittauksiin lajia kohti 5 kp.l. ja niistä siemenistä tai hedelmistä, 
jotka näyttivät kooltaan enemmän vaihtelevilta, 10. Seuraavassa 
esitettävät pituus- ja leveys-määrät ovat keskiarvoja mainittujen 
5 tai 10 siemenen pituuksista ja leveyksistä. Mittaukseen käytin 
mikroskooppia ja mikrometriokulaaria. Karvaisissa tai haivenellisissa 
siemenissä tai hedelmissä ilmaisevat käytettävät luvut ulottu
v isuuksia karvoitta tai haivenitta. Useimmista haivenellisista 
tai muuten lisäkkeellisistä hedelmistä on paino ilmaistu sekä 
lisäkkeitten kanssa että ilman niitä. Kaikki sekä painoa että kokoa 
ilmaisevat luvut on ilmaistu tarkalleen, saadun tuloksen mukaan; 
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lukujen pyöristäminen jätetään tietojen käyttäjäin asiaksi. Rikka
ruo~ot on seuraavassa järjestetty siemenen painon mukaan alkaen 
keveirnmistä ja jatkuen raskaimpiin. 

Kasvi J' a j i 

Gnaphalium uli gin osum ................. . 
Sagina procumbens ..................... . 
Veronica· serpyllifoli a ........ . ..... .... . . 
Matricaria chamom. . .. ..... ........... . 
Epilobium angustifolium1 ...... ..... .. .. . 

Myosurus minimus .... ... .. .... ........ . 
Cerastium triviale ..................... . 
Potentilla norvegica ................... . 
Capsella bursa pasto ri s .......... : ...... . 
Linaria vulgaris . ........................ . 
Tanacetum vulgare ...... ...... ....... . . . 
Matricaria discoidea ..... ........... . .. . 
Apera spica venti .... . ........... ... .. . 
Urtica dioeca ......................... . 
Tussilago farfarus h:in 2 •••••••••••••••••• 

h:tta3 .......•........ 

Poa trivialis ........................... . 
Artemi sia vulgaris . ...... ... ... ...... . 
Senecio vu lgaris h:in .. ... .. .. ... ... ... . . 
Chenopodium polyspermum ............. . 
Sonchus arvensis h:tta ................. . 
Sonchus oleraceus h:tta .... ... .......... . 
Plantago · majo ....................... . 
Erysimum cheiranth. . . . ....... .. ....... . 
Sonchus asper ........... . . ... . .. ... .. . . 
Achillea ptannica ..................... . 
Crepis tectorum h :in ....... . ..... .. .... . 

h:tta ..... .. ... ... . . .. . 
Myosotis arvensis ....................... . 
Poa annua ........ ... ... .... ... .. ... ... . 
Matricaria inodora ..................... . 
Spergula arvcnsis . ....... .. . ... . ...... . . . 
Chrysanthemum leucanthemum ..... .. .. . 
Rumex acetoseiJal . .. ....... . ... .... . .. . 

Stellaria media 

1000 siem. siem. pit. siem. lev. 
pai no tuh. os. tuh. os. 

0,030 g 
0,037 >) 

0,051 >) 

0,054 >) 

0,092 >) 

0,101 >) 

0, 110 >) 

0,11 6 >) 

0, 133 \) 
0,137 >) 

0, 148 >) 

0,153 >) 

0,154 >) 

0,169 >) 

0,180 
0,155 ~ 

0,204 >) 

0,209 >) 

0,229 >) 

0,243 >) 

0,246 >) 

0,250 >) 

0,271 ~ 

0,286 >) 

0,316 >) 

0,324 >) 

0,344 >) 

0,335 >) 

0,365 >) 

0,389 >) 

0,391 >) 

0,415 >) 

0,422 g 
0,446 " 
0,414 >) 

0,521 >) 

Jlllll 111111 

500 fl 
334 >) 

800 >) 

1 100 >) 

1 234 >) 

1 333 >) 

700 >) 

867 )) 
967 >) 

1 899 >) 

1 700 >) 

1 267 >) 

2 267 >) 

l 133 >) 

3 300 

2 267 >) 

1 567 >) 

2 267 >) 

1 000 )) 
2 567 >) 

2 467 >) 

1 367 >) 

l 267 >) 

2 867 >) 

2 000 >) 

3 099 >) 

1 367 >) 

2 434' >> 

2 067 >) 

1 067 >) 

l 933 fl 
l 534 >) 

1 134 >) 

1 131 >) 

167 fl 
267 >) 

534 )) 
367 >) 

400 >) 

634 >) 

534 >) 

633 >) 

534 >) 

1 600 >) 

567 >) 

500 >) 

434 )) 
733 ,, 
467 

633 )) 
467 >) 

367 >) 

934 >) 

734 >) 

1 100 
767 >) 

600 )) 
1 067 » 

867 >) 

500 )) 
# 

933 )) 
800 )) 
467 ') 
834 )) 
734 >) 

967 >) 

834 >) 

1 087 >) 

1 Karvoitta. 2 Haivenin. 3 Haivenitta. 1 Kehän kanssa. 2 Ilman kehää. 
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Kasvilaji 

Viola arvensis ......................... . 
Anthemis tinctoria . . ................... . 
Veronica agrestis ....................... . 
Lamium amplexicaule ................... . 
Taraxacum officina le h:in ............... . 

h:tta ............. . 
Cirsium arvense h:tta ..... ... ......... . 
Scleranthus annuus ..................... . 
Lampsana communis ............... .... . 
Sinapis arvensis .... . ............... . .... . 
Anthemis arvensis .................... . . 
Stachys palustris ....................... . 
Thlaspi arvense ....................... . 
Brassica campestris ............. .. ..... . . 
Carduus crispus h:in ................... . 

•> • h :tta ... : . . .... . .. .. .... . 
Polygonum Iapathif ..................... . 
Furnari a officinali s ..................... . 
Ranunculus repens ..................... . 
Rumex crispus1 ..................... . 

Atriplex patulurn 1 4. 

Rumex domcsticus1 ..................... . 

Galittm * Vaill antii ..... ........ .. ...... . 
Galeopsis tetrahit ..................... . 
Galeopsis bifida ....................... . 
Triticu m repens . ......... ... . ....... .. .. . 
Anchusa arvensis ..................... . 
Galeopsis spcciosa ..................... . 

. Cirsium lan ceolat. h:n . . ............... . 
h:tta ................. . 

Centaurea cyanus suka~n ............... . 
Bromus secalinus ..................... . 
Polygonu m convolvulus ................. . 
Raphanus raphan. (lidun osat) ... ..... .. . . 
Bunias orientalis ....................... . 

3 Useissa pähkylöissä toukan reikiä. 
pähkylät. 

1 000 siern. siem. pit. 
paino tuh. os. 

111111 

0,630 >) 1 534 >) 

0,636 >) 2 467 >) 

0,730 >) 1 633 >) 

0,785 >) 2 134 >) 

0,802 >) 2 767 >) 

0,670 >) 

0,931 >)3 3 093 
1,101 >) 3 000 >) 

1,148 >) 4 233 >) 

1,395 >) 1 767 >) 

1,479 >) 2 534 >) 

1,541 >) 1 967 >) 

1,566 >) 1 967 >) 

1,594 >) 1 500 >) 

1,739 >) 3 067 >) 

1,427 >) 

1,834 >) 1 767 >) 

2,238 >) 2 100 >) 

2,338 >) 3 900 >) 

2,488 >) 3 733 >) 

1,546 >) 2 133 >) 

2 667 >) 

3,434 (< 1 634 >) 

1,874 
3,463 >) 4 633 >) 

2,081 >) 2 600 >) 

3,468 >> 1 967 >) 

3,940 >) 3 133 >) 

4,301 >) 3 067 >) 

4,376 >) 9200 1) 

5,314 >) 3 633 >) 

5,323 >) 2 867 >) 

5,474 >) 3 933 >) 

4,022 >) 

5,627 5) 3 600 >) 

7,298 >) 7 133 )) 
7,527 >) 4 699 >) 

10,401 >) 4 900 >) 

28,570 >) 5 167 >) 

4 Ruskeat pähkylät. 

siem. 1ev. 
tuh. os. 

111111 

934 fl 
900 >) 

1 167 >) 

1 100 >) 

667 .. 

1 016 >) 

1 100 >> 

867 >) 

1 534 >) 

1 333 )) 
1 433 >) 

1 433 >) 

1 367 >) 

1 167 >) 

1 767 >) 

1800 >) 

2 333 >) 

2 667 >) 

1 367 >) 

2 633 >) 

1 534 >) 

4 033 >) 

1 633 >) 

1 567 >) 

2 234 >) 

2 300 >) 

1 500 >) 

2 167 )) 

2 400 >) 

1 600 >) 

1 700 >) 

1 700 )> 

2 534 >) 

2 900 >) 

2 833 >) 

5 Mustat 
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Pieniä tietoja. 

Eräitä kasvitietoja Elimäeltä ja Ruotsinpyhtäältä. Viime kesänä 
( 1925) merkitsin seuraavat huomattavammat kasvilöydöt Elimäen 

, ja Ruotsinpyhtään pitäjistä (Nylandia). Elimäen Hämeenkylän 
kartanon puutarhassa kasvoi Pastinaca sativa, Heracleum sibi
ricum, Verbascum nigrum, Artemisia vulgaris (myös muualla lähi
seuduilla) ja Tragopogon pratensis. Ruotsinpyhtään Ruotsin
kylässä tapasin Geranium palustren pensaikossa Teutjärven pohjois
rannalla Elimäen rajalla, Cuscuta europaean, joka kasvoi maantien
varsilla parasiittina Urtica dioicalla sekä Carduus crispusin valta
maantien varrelta. Teutjärven pohjoispuolen rantamilla esiintyi
vät m. m. seuraavat ranta- ja vesikasvit: Typha latifolia, Butomus 
umbellatus, Hydrocharis morsus ranae, Iris pseudacorus, Ranunculus 
lingua, R. sce leratus ja Cicuta virosa. 

Osmo H. Porkka. 

Lisiä kårttuhllaisten kasvintuntemisesta. Seuraavassa hiukan 
jatkoa aikaisemmin (L. Y. N:t 1 ja 2 v. 191 6) Karttulasta kerää
määni kansanomaisten kasvinnimien luetteloon. Achillea ptarmica, 
nappikukka; Alchemilla vulgaris, keuhkoheinä; Aquilegia vulgaris, 
aklee, akleija; Baldingera arundinacea f. picta, rantuheinä; Bromus 
secalinus, kurenkaura, talvikaura, lusteheinä; Caltha palustris, 
lahnankukka, lahnaheinä; Chaerophyllum silvestre, koirankumina; 
Cirsium heterophyllum, pyynkualis; Equisetwn sp., kurenkuusi; 
Gymrzadenia conopsea, muanpotatti; Hypericum quadrangulum, 
johanneskukka, juhannuskukka; Iris pseudacorus, järvililja; juncus 
filiformis, arpaheinä; Lathyrus ptatensis, keltainen hiirenherne; 
Linaria vulgaris, herraspöökeli; Lonicera xylostewn,kuusama, kuu
sain; Lycopodium clavatum, kärpäsheinä; Majantlzemum bifolium, 
hiirenkorvaheinä; Menyanthes trifoliata, roate; Pari ouadrifolia, 
karhunmarja; Plantago major, ihmisen askel; Polygonum aviculare, 
nurmiheinä; Polygonum convolvulus, elämänlanka; Polypodium vul
gare, kallioyrtti; Populus tremula, huapa; Rhamnus frangula, paja
tin; Ribes nigrum, herukka, heruke; Rosa cinnamomea, orjantappura, 
orjanruoska; Sambucus racemosa, harmaaheis; Silene inflata, pujokki; 
Sorlnts aucuparia, pihlaja, pihjala; Trientalis europaea, satteenvarjo
kukka; Trifolium spadiceum, ruskea apila; Viburnum opufus, heisi
puu. 

Pentti Suhonen. 

Kasvifasciatioita. Erään Oulun Yhteislyseon oppilaan kasvis
tossa tapasin (syks. 1921) omituisen Campanula rotundifolia'n, 
jonka kolme latvakukkaa olivat yhteen kasvaneet. Paitsi näitä 
yhteenkasv. kukkia oli kasvissa vielä 10 nuppua ja kasvi oli muu
tenkin sangen reheväkasvuinen, Vahvavartinen ja n. 65 sm korkea. 
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Kasvi on otettu listä (Ob), joen rannalta (11/7. 1921). - Erään 
to isen oppilaan kasvistossa oli (syks. 1924) Trifolium pratense, 
jolla 2 hyvin runsaskukkaista mykeröä oli yhteenkasvanut; kåsvi 
on otettu (20j7. 24) Paavolasta, pientareita ja on se n. 60 sm kor
kea. - Syksyllä 192 1 tapasin Oulussa, Tuiran puolella Taraxacum , 
officinale'n, jolla 3 mykeröä oli yhteenkasvanut, sen lisäksi on tässä 
kasvissa 15 yksinkertaista mykeröä, ja tänä syksynä (20/9) . Lyö
tyllä kaksi voikukkaa, joissa molemmissa oli 2 yhteenkasv. mykeröä. 
- Kajaanista olen v. 191 6 ottanut Phleum alpinum'in, jolla 2 
tähkää ·on (tyvipuolelta) puoleksi yhteenkasvanut 

K . Metsävainio. 

Uusia kanadalaisen vesiruton ( Helodea canadensis Rich.) 
kasvupaikkoja Karttulassa. Sen lisäksi, mitä aikaisemmin (L. Y . 

. v. 1921 siv. 118.) olen selostanut kanadalaisen vesiruton esiinty
misestä KarHulassa Savikosken Päivärinteen rannassa, mainitta
koon seuraavaa. Kesällä 1922 tapasin kasvin Karttulanlahden 
perukassa laivalaiturin vierellä, jonne ensiksi mainitusta paikasta 
on vesiteitse matkaa n. 2,5 km. Täällä näyttää kasvilla olevan 
mieluisa paikka, koskapa se siinä on nopeasti levinnyt. Mainittuna 
kesänä kertoi opettaja E. Saastamoinen löytäneensä vesiruttoa 
myös Karttulanlahden länsirannalta ja sii rtäneensä sitä noin 1,5 km 
päässä olevaan Ruotteenlampiin. Nyt viimeksi kuluneena kesänä 
havaitsin kasvin· saapuneen Savonlahden talon rantaan, jonne 
Karttulanlahden perukasta on vesitse n. 4,5 km. Mainittuihin 
paikkoihin, Ru.otteenlampia lukuunottamatta, on kasvi levinnyt 
ilmeisesti venheenpohjaan tarttuneiden kasvinosien välityksellä. 

Pentti Suhonen. 

:Kääpiökuusi. Taivaskallion lähellä, Käpylässä kasvaa omi-
tuinen kääpiökuusi, jokå iältään on noin 25 vuotias, mutta pituu
deltaan vain 40 sm. Varsi on kuitenkin aika tanakka pituuteen 
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nähden, sillä se on toista desimetriä. Oksat peittävät kokonaan 
rungon, niin että kuvassa näkyy vain tasainen, leveä latva, josta 
oksat kääntyvät eri puolille ulospäin aivan jyrkästi. Mitään väki
valtaista latvan poistamista -e i voi huomata, niin että näyttää sil tä 
kuin puu olisi todella synnynnäinen kääpiö. Siihen viittaa myöskin 
se, että oksissa ei näe halua latvamuodostukseen, kuten tavallisest i 
sellaisilla puilla, joilta latva on väkivaltaisesti poistettu. Käpyjä 
en siinä huomannut olevan. Todennäköisesti joutuu tämä kuiten
kin pian tuhon omaksi, sillä läheisyydessä perataan jo katulinjoja. 

}. s. 

Valkealwkkainen kiurunkannus löydett ii n n. s. Lompkan pat
terialueella Uuraasta 13. 5. 1925. Kasvi oli muuten täyde ll een täy
te isen kiurunkannuksen (Carydalis solida) kaltainen. 

Eero Hilli. 

Siipiorava ( Pteromys volans). Johanneksen Vaahtolassa esi in
tyy siipiorava hyvin yleisenä, sill ä ovathan tämän seudun vanhat 
tammilehdot mitä mainioimpia pesäpaikkoja. Tapasin muutamien 
kyläläisten kanssa erään 13. 5. 1925 ontosta koivusta, jossa 
se oli hävi ttänyt pesän ja tappanut lintucmon. Tämä olkoon sanottu 
sen olettamuksen tueksi, joka on Maapallon eläim. siv. 240 hiukan 
epä ileväst i esitetty nimitt. , että siipiorava hätyyttelee myös itse 
li ntuja. · 

Eero Hiili. 
Yhteiskoululainen. 

Pyöri~inen ( Phocaena phocaena) Pohjanlahden pohjoisosassa. 
Kesällä 1924 kuulin kalastajien Raahen seudulla kertovan näh
neensä pyöriäisen usean kerran kesän kuluessa. Samoin kerrot
tiin sen näyttäytyneen Pyhäjoenkin edustalla. Elok. 13 p. sa in 
kuull a, että kuollut pyöriäinen oli ajautunut maalle lähell ä Sini
luodon Iastauspaikkaa Raahen eteläpuolella. Käydessäni paikalla 
näinkin veden rannalle viskaaman pienehkön, n. 130 cm pituisen 
pyöriäisen raadon, joka jo oli pahoin mädännyt. Muutamat kalc;ts
tajat olivat koettaneet kiväärillä ampua eläintä ja luul tavasti 
osuneetkin, koskapa sen selkäpuolella oli pyöreä reikä ja sen joh-
dosta se myöhemmin lienee heittänyt henkensä. · 

Vilho Oksanen. 

Myöhäinen jänispoikue. Syyskuun 14 p:nä 1925 ampui vän
rikki Arne Tavaststjerna Iittalassa rusakkojäniksen ( Lepus euro
paeus Pall.), jonka uteruksessa tavattiin viisi embryota. Tapaus 
lienee verrattain harvinainen, si ll ä tavallisestihan jänis synnyttää 
viimeiset poikansa jo elokuussa. 

Ilmari Hilden. 
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Vähän lisää pajulinnun ( Phylloscopus trochilus) >>häälauluun>>. 
(Kts. L. Y. v. 1925 sivu 19.) Viime kesänä (v. 1925) olen tehnyt 
pajulinnun >>häälaulusta>> lisämuistiinpanoja. Tuota kilisevää ääntä 
kuulin koko useasti, ensi kerran 10. V·., sittemmin 17. V., 18. V., 
3. VI., 7. VI., 8-12 pp. VI., 14. ja 15. VI., 23. VI., 7. VII. ja vii
meisen kerran 15. V 11. Kun tarkkasin ääntä enemmän, soi se kor
viini hieman entisestään muuttuneena. Merkitsisin äänen mieluim
min >>dfsilili>> (Huomaa s-äänne), peräkkäin toistuvina >>Säkeinä>>. 
Usein liittyi eteen tavu . dii. Tällöin olisi siis säe merkittävä >>dii 
dfsilili>> (Korko huomattava dfsi-tavulla). Aina, milloin voin nähdä 
laulajan, ei paikalla ollut kuin yksinäinen lintu. >> Häälaulw> nimi
tystä parempi olisi siis nimitys >>k iimaääni>>, vaikka en epäile, etteikö 
sama ääni kuulu myös pajulinnun häämenoihin. 

Useimmat edellämainitut havainnot tein Säämingissä. mutta 
myös Inkeroisissa (8- 12 pp. VI.) ja Iit issä (14. ja 15. VI.) kuulin 
samaa pajulinnun kiimaääntä. 

A. Päiviö Kuusisto. 

Maakotkan ( Aguila chrysaetus) ampui Karstulassa Vahangan 
kylässä Onni Hautanen 9. 12. 1924. Lintu on täytettynä Jyväs
kylän koeyhteislyseon kokoelmissa. 

Vilho Oksanen. 

Myöhäistä käen kukuntaa. Vielä heinäkuun viimeisenä päi
vänä tänä vuonna kuuli talollinen Taav. Suhonen käen kukuntaa 
Karttulan Kuivaniemellä. Se käki ei pannut ennen aikojaan kynt
ti läänsä vakan alle. 

Pentti Suhonen 

Käen (Cuculus canorus) poikasen jota koiras pensastasku 
(Saxicola rubetra) syötti, tapasin 23. VI 1. 23 ja sitä seuraavina 
päivinä Sääruingin Ritalanmäellä. Poikanen oli melkein täysi
kasvuinen. - Samoi ll a paikoin tapasin huomattavasti pienemmän, 
noin räkättirastaan kokoisen käenpojan, jota koiras leppäl intu 
( Erithacus phoenicurus) syötti 18. VIII. 23. Naaras-emoja en 
huomannut kummall akaan kerralla. 

Päiviö Kuusisto. 

Tyhmänrohkea varispari. Sääruingin pappilan puutarhassa 
laati varispari pesänsä sembra-mäntyyn, josta sen anastin 6. V .. 23 
melkein valmiina. Ihmeekseni tapasin samasta puusta 10. V. 23 
taas variksen, todennäköisesti saman kuin edellisen, aivan valmiin 
pesän, munat vain puuttuivat. Kolmatta pesää ei puuhun tämän 
jälkeen enää ilmestynyt. Pesäpaikka oli noin 20 m päässä pää- · 
asuinrakennuksesta. 

Päiviö Kuusisto. 



Pieniä tietoja 179 

Luonnonsuojelulaki ja koulujen luonnontieteelliset kokoelmat. 
Kuten tunnettua, ovat uuden luonnonsuojelulain mukaan kaikki 
maamme hyödylliset eläimet pikkulinnuista alkaen - lukuun
ottamatta metsänriistaan kuuluvat, joiden tappaminen määrä
aikoina on sallittu - kautta vuoden rauhoitetut. 

On selvä, että näin ollen rauhoitettujen eläinten - joihin kuu
luu kahlaajat, lokit ja tiirat, useimmat haukka- ja pöllölajit, tikat, 
useat varislinnut, käet ja käenpiiat, kuhankeittäjät, kottaraiset, 
rastaat, tilhit ja kaikki pikkulinnut y. m. - ampuminen ja pyy
dystäminen, siis myös täyttäminen ja kaupaksi pitäminen uuden 
lain mukaan kielletty. Näihin kuuluu myöskin lepakot, siilit ja 
siipiorava. 

Lain .mukaan on maaherralla oikeus - kuitenkin ainoastaan 
tieteellistä tarkoitusta varten - . myöntää erikoislupa vuodeksi 
kerrallaan rauhoitettujen eläinten tappamista varten. Niiden 
kaupaksi pitäminen täytettyinä koristuksina tahi muita tarkoituk
sia varten ei laki näin ollen salli. 

Siihen nähden, että pienempien luonnontieteellisten kokoel
mien hankkiminen kouluihin kuitenkin on opetuksessa välttämä
tön, on Hämeenlinnan Eläinsuojeluseura kääntynyt kouluhallituk
sen puoleen pyynnöllä, että se yksissäneuvoin luonnonsuojeluval
vojan ja mahdollisesti yliopistojen kanssa ottaisi asian järjestääk
seen. 

Kouluhallitukselle lähetetty kirjelmä on näin kuuluva: 
>> Heinäkuun 1 p:nä 1923 astui uusi helmikuun 23 p:nä samana 

vuonna annettu luonnonsuojelulaki voimaan. · 
Suurella ilolla tervehtivät kaikki luonnon- ja eläinystävät 

uutta tulokasta. Rauhoitettiinhan sen kautta muun muassa kakki 
maamme hyödylliset villit eläimet pikkulinnuista alkaen. 

Tekihän uusi laki lopun nuorisoa raaistuttavasta ja hyödyttö
mästä lintujen pesien ryöstäruisestä kuin myöskin täytettyjen lin
tujen ja sulkien käyttämisestä naisten pukujen ja kotien ,koristuk
sena. Lopettihan se kaikenlaisten linnuntäyttäjien ammatillista 
hyödyllisten eläinten hävittämistä. 

Mutta toiselta puolen vaikeuttaa uusi asetus luonnontieteellis
ten kokoelmien hankkimista kouluihin. ja sellaisethan - se myön
nettänee - ovat opetukselle välttämättömät. Kyseessä on nyt, 
miten tämä tärkeä asia oli järjestettävä luonnonsuojelulakia rikko
matta. 

Asetuksen mukaan on maaherralla oikeus myöntää erityinen 
lupa tieteellistä tarkoitusta varten tappaa rauhoitettuja eläimiä. 
Ensimmäinen ammattitäyttäjä, jolle Hämeenläänissä tällainen 
lupa annettiin, käytti oikeutensa törkeästi väärin. Tällaisten tila
päisten oikeuksien myöntäminen ei siis ylipäänsä ole paikallaan. 

Asia on toisin järjestettävä. 
Mitä ensinnäkin edellämainittuihin kokoelmiin tulee, olemme 

sitä mieltä, että kouluissa - varsinkin oppikouluissa - tulisi 
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olla pienempi kokoelma täytettyjä eläi miä - pääasiallisesti ne 
tyypit, jotka ovat kouluhallituksen hyväksymissä oppikirjoissa 
mainitut. 

Pyydämme näin ollen kunnioittaen, että kouluhall itus ottaisi 
tämän, luonnonsuojelulain kannalta tärkeän asian järj estääk
sensä. - Tämä tapahtuisi mielestämme parhaiten siten, että koulu
hallitus laatis i luettelon edellämaini tuista eläintyypeistä, ja oikeus 
niiden ampumiseen, pyydystämiseen, täyttämiseen ja kouluj a var
ten kaupan pitämiseen annettaisiin kouluhallituksen, luonnon
suojeluvalvojan ja ehken yliopiston yhteistoiminnan kautta jolle
kulle tah i joill ekuille ainoastaan täysin luotettavill e henkilöille 
yksinoikeutena. 

Luonnonsuojelulain kannalta katsottuna on asia erinomaisen 
tärkeä ja väärinkäytösten ehkäisemiseksi kiireellinen>> . 

Olisi muuten er ittäin suotavaa, että asianomaiset lakien va l
vojat niin kaupungeissa kuin maaseudulla tarmoll a valvoisivat, 
että uutta lakia noudatetaan ja syylliset saatetaan vastuuseen rikok
sistaan. 

A . Th. Böök. 

Kokouksia. 
Turun 'Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran kokous 16. V. 1925 a loitettiin 

Turun Suomalaisen Yliopiston luonnontietee lli sessä luentosalissa, missä prof. 
K. Li n k o 1 a piti esitelmän Johan Petter Norrlinista ja hänen uranl,\urtaja
t yöstään suomalaisen kasvimaan ti eteen varsinaisena perust ajana. Samalla 
pa lj as tettiin prof. Norrlinin muotokuva, jonka tait. 1 lm a r i V a in i o oli 
Yliopiston kasvitieteelli sen laitoksen pyynnöstä suurella antaumu kse ll a maa
lannut. - Leht. A. R a n ta n i e m i piti lukuisin varjokuvin va laistun esi
telmän Petsa mon kasvimaa ilmasta sekä matkoistaan tällä Suomen uudis
kulmalla. - Kokousta jatkettacssa Yliopiston hyönteismuseossa toht. E. 
V ai n i o näytti Ispoisista löytämänsä harvin aiset jäkälät Parmelia aleuritica 
Ny l. ja Leeidea extenuata Vain . - Leht. j. k. V. Tu om in e n esitti seuraa
vat Suomalaisen Lyseon oppi laiden löy tämät harvin aiset putki lokasvit: Back-. 
mannia eruciformis Turun l(anavaniemeltä 1924 1 yks. (M. Laaman en) ja 
Latlzyrus tuberosus Taivassalosta pellos ta 1923 R. . Vuorin en) sekä hyötykukkai
sen Viola caninan Rymättylästä 1923 (A. Valtasaari). Prof. Linkolan 
ilmoituksen mukaan on Turun Suomalaisen Yliopiston kokoelmissa j. Sahlbergin 
Helsingin Tähtitorninmäeltä 1879 t allettama Backmannia-näyte. - Leht. 
T u o m i n e n kertoi edelleen kuoriai sen Buprestis Jzaemorrlwidalis Herbst. 
esiintyn een tltholaisena asuinrakennuksen seinistä Maarian Mullinmäessä, 
jommoist a tapausta ei mainitusta hyönteisestä ole varhemmin tunnettu. -
Assistentti L. Kari näytti harvin aiset kääpäsienet Trametes odora Turun 
kunnallissairaa lan luota ja Fomes salicinus v. lonicerae Vartiovuorelta. - Maist. 
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K. j. V a II e se losti W. Petersenin teosta >> L~pidopteren-Fauna von Est land 
(Eesti)>> 2. pain. korostaen tämän yhteydessä Suomessa hyvin heikosti edus
tetun eläinmaan ti etee llisen tutkimuksen tä rkeyttä ja suotavuutta. - Uusiksi 
jäseniksi va littiin y li oppi laat M. H. L tl n d c n ja j. A. \V i 1 en i u s. 

Se u r a n k e v ä t r etki tehtiin 17. V. Ru issa lon Marjaniemeen poi
keten matka lla Isoon l)eikkilään, missä prof. K. Linko 1 a n johdolla pereh
dyttiin Turun Suomalaisen Yliopiston uuden kasvi tieteellisen puut<::rhan jär-
jestelyyn. · 

Prof. L i nkolan j ää h yvä i skokoukse s sa 28. IX. Yli -
opiston hyönteismuseossa piti maist. K. j. V a II e esite lm än vesien vi lj a
vuudesta. Produktiobiologiselta kannalta seliteltiin varsin kin järviemme 
tuotantotyyppejä ja niiden suhdetta ympä ristön vi ljavuuteen, hahmoiteltiin 
tyyppien levenemistä maassamme sekä kosketeltiin niiden ka latajoude lli sta 
merkitystä. Lopuksi se lostetti in muutamia esimerkke jä eri produktiotyypeistä 
e~itclmöitsijän omalta tutkimusa lalta, joka koskee eräiden Karjalan järvi n 
pohjaeläimistöntuotantoa. Tätä va laistiin muutamin numeroin, kartoin ja 
kaavakuvin. Toht. E. Vain i o näytti eräitä troopillisen Jäkäläsuvun 
Strigula edustajia, m. m. ti eteelle uuden Str. actinioplacoides Vain., sekä levän 
Ccphalauros virescens Kunze, joka esiin tyy gonidiona Strigulain sekovarressa. 
Uuden l;:tjin selitys tullaan julkaisemaan Turun Suomalaisen Yliopiston Anna les
sarjassa. - Assistentti L. K a r i näytti harvin aisen ruostesienen Pucciniastrum 
sparsum (Wint.) Edw., jota esittäjä oli viime kesänä löytänyt Arctostaphylos 
alpinalta Lapin eri osista. - Yliopp. A. R i n n e l<ertoi Gypsophila .fastigiatan 
esiintymisestä Kokemäe llä mäntykankaalla maantien varrella n. 5 km Peipohjan 
asema lta. Esittäjä oli seurannut kasvin viih tymistä v:sta 1913 alkaen. Tähän
as tiset koululaisherbaa rioihin perustuvat epävarmat tiedot laj in esiintymisestä 
paikkakunnalla tuli vat täten va rmenn etuiksi. - Yli opp. 0 . H u 1 k kone n 
näytti harvinaisen ja bi ologisesti mi elenkiintoisen ruostesienen Puccinia gleclw
matis DC. Nepeta glechomalta Ispoisten J(atariinanlaaksosta. - Prof. W. M. 
Li n n a n i e m i puhui illan kunniavieraalle prof. K. Linkolalle kiittäen häntä 
tannokkaasta ja ansiokkaasta työstään seuran perustajana ja sihteerinä. Puhuja 
valitti sitä suurta t appiota, mikä prof. Linkolan poistuessa seuran pientä pii ri ä 
kohtaa. ·v astauspuheessaan prof. Li n k o 1 a mainitsi toimintansa seurassa 
jäävän hänelle Turun mui stoi sta keskeisimmäksi sekä kiitti jäseniä ja toimihenl.<i
löitä toverillisesta yhteistyöstä. - Väliaikaiseksi sihtee:·iksi toimintavuoden 
loppuun va littiin maist. K. j. V a II e. 

Suon~alaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon kokous 10. X. 1925. 
Lehtori Hannes S a 1 o vaara kertoi kesällä tekemistään, eräiden Keski

Euroopan maiden lu onnonsuojelutyötä koskevista havainn oista. Puhuja oli 
käynyt Saksas~a, Itävallassa ja Sveitsissä nim nomaan tutustumassa näiden 
maiden luonnonsuojelu työhön. Hänen mie lestään oli ol lut todettavissa kolme 
seikkaa, joista oli si meil läkin oppia otettava: 1) va lti ova llan harjoittama ja 
ylläpitämä virallinen luonnonsuoje lutoiminta, 2) lu on nonsuojelu yhdistysten 
ja -liittojen harjoittama laa ja paikallinen va li stustyö ja 3) se kiinteä yhteys, 
joka vallitsee J(eski -Et1roopassa voimakkaaksi kulttuuriliikkeeksi paisuneen 
kotiseutuhuollon ja luonnonsuojeluharrastusten vä lillä. - Vahion · vira llisen 
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toiminnan harjoittaja on Preussissa Staatliche Stelle fi..ir Naturdenkmalpflege in 
Preussen. Tämän toim innasta puhuja kuvaili eri puolia m. m. näyttäen sen 
julkaisemia kirjasi a ja aikakauslehtiä. Samanlainen valtion keskuslaitos tai 
sitä vastaava vira ll inen luonnonsuojeluvaliokunta on Saksan muissakin valti
oissa ja ne toimivat pääasiassa samaan tåpaan kuin Preussin keskuslaitos. -
Kaikissa näissä maissa on myös voimakkaita Iuonnonsuojeluyhdistyksiä. Näiden 
toiminnan pohjalla on niissä jo vuosikausia harjoitettu - juuri ·kotiseudun
huolto-harrastusten yhteydessä - laa jaa valistustyötä luonnonsuojeluaatteen 
levittämiseksi väestöön. Sveitsissä, jossa ei ole minkäänlaista valtionlaitosta 
luonnonsuojelua varten, on juuri luonnonsuojeluliiton toimesta saatu peruste
tuksi 145 km:n laajuinen kansallispuisto, josta sveitsiläiset puhuvat eräänlaisella 
kansallisella ylpeydellä. - Puhujan mielestä oli välttämätön tä, että Suomeenkin 
perustetaan luonnonsuojelunharrastajien yhtymä, l_uonnonsuojeluliitto, ja että 
se alun pitäen luodaan mahdollisimman leveälle pohjalle; siihen olisi saa tava 
jäseni ä kaikista yhteiskuntakerroksista eikä rajoituttava vain Juonn ontieteili
jäin, metsänhoitajain y. m. s. ammattimiesten ahtaaseen piiriin. Vasta täm
möisen laa jan liiton toiminnan pohjalla katsoi puhuja luonnonsuojelutyön meil
läkin voivan käydä hedelmälliseksi ja lu onnonsuojeluajatuksen juurtuvan 
kansaamme. 

Prof. j. 1. Li r o näytti mosaiikkisia Datura-, Solanum Lycopersicum- ja 
Prunella vulgaris-yksilöitä. Kahteen ensinmainittuun lajiin oli mosaiikki
tauti, joka sangen runsaana oli esiintynyt maatalouskoelaitoksen kasvitauti
osaston viljelmissä, istutettu perunan lehdistä. Perunan mosaiikkitaudit , 
joita kaikkiaan on tunnettu noin 10 eri lajia, uhkaovat kaikkialla käydä varsin 
vakaviksi perunanviljelylle, ja kun ne meilläkin påikoitellen esiintyvät run saina, 
on niiden tutkiminen välttämätön . - Prunella vulgariksessa esiintyvää mosaiik
kia oli prof. Liro tutkinut noin vuoden ajan ja saanut selville m. m., että tauti, 
jota aikaisemmin ei tästä kasvista ollut tunnettu, on hyvin tarttuva, mutta ei 
periytyvä. Toistaiseksi ei ole saatu selville, tarttuuko Prunella-mosaiikkitauti 
mahdollisesti perunaan. Eräästä niinikään tieteelle uudesta mosaiikkitaudista 
Centaurea j acea'ssa oli kokeissa käynyt selville, että sitä kirvat luonnossa levit
tävät. 

Painettavaksi ilmoitettiin prof. j. S a h 1 b e r g-vainajan jälkcenjätt.'imM 
teokset: 1) Enumeratio Coleopteroru_m Fenniae (Lamellicornes, Platysoma, 
Xylophagi, Fungicola) ja 2) Bestimn1Lmgstabelle der Cryptophagus-Arten 
Finnlands. 

Uusiksi jäseniksi valittiin ylioppilaat Aarne He.nry Johannes H i 11 i, 
Antti Ecrik H o s so l a, Kaarlo Eelis j ä p p i n c n, Arvo Adiel K o s 1( i 11 e n, 
Ilmari Vainio, Ester Maria V i l k k i ja Eino Emil Vuori. 
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Tilausilmoitus. 
Luonnon Ystävä ilmestyy v. 1926, kuten tähänkin saakka, 

kuutena n. 11 / 2-2 painoarkin laajuisena numerona, joista 4 jaetaan 
kevätlukukaudella, 2 syyslukukaudella. Vuosikerran tilausmaksu 
on 25 markkaa. Ensimmäinen numero lähetetään molemminpuoli
sen edun kannalta jälkivaatimuksella kaikille entisille tilaajille, 
mikäli he eivät ole tilauksesta kieltäytyneet. 

Kun Luonnon Ystävän monivuotinen ansiokas päätoimittaja 
toht. K. E. K i v i r i k k o useitten kiireellisten töitten vuok i on 
ollut pakoitettu luopumaan toimestaan, on V a n a m o-seura 
valinnut allekirjoittaneet ensi vuoden alusta lehden toimittajiksi. -
Toimitustyö on jaettu keskenämme siten, että. allekirjoittanut 
Saalas, joka samalla on lehden vastaava t.oimittaja, huolehtii eläin
tieteellisistä, allekirjoittanut Linkola kasvitieteellisistä kirjoituksista. 

Luonnon Ystävään aiotut e 1 ä i n t i et e e II i s et k i r j o i
t u k s e t ovat tästä lähtien lähetettävät osoitteella: Professori 
U. S a a I a s, Helsinki, Cygnaeuksenk. 4, B. (puh. Tö 43030), 
k a s v i t i e t e e 1 1 i s e t . k i r j o i t u k s et osoitteella: Profes
sori K. Li n k o 1 a, Helsinki, Konstantinink. 13, 8. (puh. 00788). 

T i 1 a u k s et tehdään tästedes osoitteella: 0. Y. V a 1 i s t u s, 
Helsinki, Annankatu 29 tai yhtiön asiamiesten kautta. Lehteä saa 
sitäpaitsi tilata kaikista maamme postitoimistoista. - Lehden 
v a n h o j a v u o s i k e r t o j a (a 8 mk. ynnä postikulut) voidaan 
tilata 0. Y. Valistukselta. 

T i 1 a u s t e n k e r ä ä j ä t s a a v a t 1 5 o/o t i l a u s
h i n n a s t a s i i n ä t a p a u k s e s s a, e t t ä t i 1 a a j i a o n 
v ä h i n t ä i n 5. 

Luonnonhistorian opettajia pyydetään joko itse tai oppilait
tensa välityksellä paikkakunnanaan levittämään Luonnon Ystävää 
ja keräämään tilaajia. Mitä laajemman lukijakunnan lehtemme 
saa, sitä arvokkaammaksi muodostuu sen sisältö. 

Helsingissä 5 p:nä marraskuuta 1925. 
Uunio Saalas. K. Linkola. 

Parin uutisen johdosta viime numerossa. 

L. Y:n viime numerossa ollut tieto kahden harvinaisen lintu
lajin pesäryöstöstä Muolaan pitäjässä on herättänyt paheksumista 
la~joissa piireissä eikä syyttä, sillä onhan moinen teko nykyisin 
votmassa olevan luonnonsuojelulain mukaan ankarasti kielletty. 
Niin suurella kiintymyksellä kuin luonnontutkija seuraakin tiedon
antoja harvinaisista eläinlajeista maassamme, ei hän saata olla 
suorastaan suuttumatta huomatessaan, että uuden lajin olemassaolo 
ja kotiutum.inen näin surkeal1a tavalla tuli estetyksi. Miksi eivät 
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nuo haikaranpoikaset saaneet pesäpuussansa kasvaa vanhem
piensa hoidon ja huolenpidon alaisina tai suohaukat saarellansa? 
Olisihan niitä voinut matkan päästä tarkastaa ja niiden elämästä 
oppia moninverroin enemmän vapaassa luonnossa tarvitsematta 
mennä poikasia alas heittelemään muka elättämisen tarkoituk
sessa. jos Te hra Harald Hänninen vielä tahdotte lintumaail
masta jotakin oppia, antaisin Teille sen hyvän neuvon että hank
kisitte itsellenne prismakiikarin, jolla matkan päästä voitte tehdä 
luonnossa paljon arvokkaampia havaintoja kuin ne, mitkä nyt 
saitte selville hävittäessänne kaksi luonnon merkillisyyttä, joiden 
kotiutuminen maassamme on jokaisen luonnonystävän hartain 
toivomus. 

Toimitus. 

Toimitukselle lähetettyä kirjallisuutta. 

Aika k a u s k i r j o j a: Eläinten ystävä; Fin lands jakt och fisketid
skrift 4- 11; Nuori eläinten ystävä; Ornis fennica; Puutarha 4- 10. Pyrkijä 
10. Suomen kalastlls lenti 4- 1 0; Tapio 4- 10; Tiede ja Luonto 1- 3; Träd
g~lrdsodlaren 4- 9; Virittäjä 7- 8.· 
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