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J u 1 kaisija: Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
Toi m 1 t u s: Uunio Saalas (vastaava) ja K. Linkola 

Albert Hjalm~r Hjelt t. 
K. Linkola. 

Rivit yhä harvenevat siinä 
kasvitieteilijäpolvessa, joka Wil
liam Nylanderin herättävän esi
merkin hengessä 1860- ja 70-
luvuilla alkoi uurastuksensa 
suomalaisen kasvitieteen työ
maalla, uurastuksen, jonka tu
lokset muodostavat erittäin huo
mattavan osan kotimaisen kas
vitieteemme tähänastisista saa
vutuksista. Viime jouluk. 5 p:nä 
muutti tämän polven miehistä 
manan majoille professori Al ert 
Hjalmar Hjelt, kuollen huvi
lassaan Karkussa 74 vuoden 
ikäisenä. 

Hjalmar Hjelt, joka oli 
syntynyt Karkussa toukok. 26 
p:nä 1851, kuului Hjelt-suvun haaraan, joka on antanut Suomelle 
monta merkitsevää sivistystyön tekijää. Isänsä oli tilanomistaja, mais
teri Albert Theodor Hjelt, arkiaatteri Otto Hjeltin veli; äitinsä oli Ida 
Charlotta Wegelius. Tultuaan ylioppilaaksi Helsingin lyseosta 1868 
Hjalmar Hjelt opiskeli yliopiston fyysis-matemaattisessa osastossa 
ja suoritti filosofiankandidaatti-tutkinnon 1873; samana vuonna 
hänet ultimuksena vihittiin filosofianmaisteriksi. Lisensiaattitut
kinnon Hjalmar Hjelt suoritti 1891 ja sai filosofiantohtorin arvon 



2 Albert Hjalmar Hjelt. 

1892. Professorin arvonimen hän sai 1921, Societas pro Fauna et 
Flora Fen.nican 1 00-vuotispäivänä. 

Koulunopettajan toimiala tuli Hjalmar Hjeltin viralliseksi elä
mänuraksi. Toimittuaan 1874- 76 tuntiopettajana Helsingin nor-· 
maalilysc,Q~sa ja 1877- 78 v.a. amanuenssina yliopiston kasvi tie~ 
teellisessä museossa hän~t nimitettiin matematiikan lehtoriksi Vaa
san ruotsalaiseen lyseoon, jossa hän sittemmin suoritti pitkän päivä .. 
työn 1880- 1909. Vaasassa Hjelt myös toimi kaupungin kansakou
lujentarkastajana 1884- 87 ja 1911 - 17 sekä pitkät ajat yksityisen 
ruotsalaisen jatko-oppila~toksen matematiikan ja kasvitieteen opet
tajana. Opettajana Hjalmar Hjelt oli, kuten kaikissa tehtävissään,. 
mitä perusteeliisin ja työhönsä antautunut. Useat luottamustoimet 
tulivat hänen osakseen. 1885-98 hän oli lyseonsa vararehtorina ja 
monet vuodet koulun kirjastonhoitajana, 1884-95 alkeiskoulun 
kouluneuvoston puheenjohtajana, 1 8JO - 98 kansakou1ujohtokunnan· 
varapuheenjohtajana, 1891-1906 )>Pedagogiska klubben i Vasa»
nimisen yhdistyksen puheenjohtajana. Myös yleisemmissä luotta ... 

• 1 

mustehtävissä häntä käytettiin: 1882-87 . hän ·oli kaupunginval-
tuuston jäsenenä ja 1892- 97 puheenjohtajana vaasalaisessa S. 0. B. 
(Svenska Odlingens Befrämjare)-yhdistyksessä. · 

Mutta kaikki tämä moninainen toiminta koulun ja yhteiskun
nan palveluksessa muodosti vain osan, miltei vain vähäisemmän 
osan Hjalmar Hjeltin uutterassa elämäntyössä. Kasvitiede oli hä
nen lempiaineensa jo lapsuudesta pitäen. Valitettavast.i työsken
tely tämän tieteen alalla ei kyennyt tarjo·amaan hänelle toimeen
tuloa. Mutta tämä seikka ei harrastusta laimentanut. j a niinpä 
Hjalmar Hjelt tuli vuosien varrella vähitellen suorittaneeksi koti
maisen kasvitieteen . hyväksi työn, jota on sanottava jättiläis~ 

työksi. 
Suomen kasviston tutkiminen oli hänen kasvitieteellisen har

rastuksensa kohteena. Retkeilyillä, joista mainittakoon kesällä 
1876 yhdessä V. F. Brotheruksen kanssa tehty retki Laatokan
Karjalaan ja 1877 yhdessä R. Hultin kanssa tehty retki Kemin
Lappiin, koottiin alinomaa lisätietoja maamme putkilokasvien leviä
missuhteiden valaisemiseksi. Museotyöskentely 1870·1uvulla tuotti 
myös useita kasvistollisia lisiä. Mybnemmät retkeilyt supistuivat 
Karkkuun, jossa Hjalmar Hjelt vietti kesiään, ja sen lähipitäjiin . 

Professori j. P. Norrlinilta saamiensa herätteiden johdosta 
Hjalmar Hjelt ryhtyi v:n 1874 paikkeilla kokoamaan kaikkia saa-: 
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tavissa olevia tietoja luonnontieteellisen Suomen putkilokasvien le
viämisesHl. Työ edistyi niin nopeasti, että alkuosa käsikirjoitusta, 
joka alkoi Compositae-heimolla, tuli puhtaaksi kirjoitetuksi jo 1879. 
Käsikirjoitus oli ajateltu painettavaksi väitöskirjana ja oli siinä 
teoksen nimenä 1>Distributio plantarum vascularium (in Fennia?))>. 
Pian selvisi kuitenkin, ettei n::>in la1ja teos ollut sovelias väitös
kirjaksi. Työ suunniteltiin uujestaan ja tu::>tti se sittemmin tulok.: 
seksi kaksi eri teosta, yhteen3ä mJnin verroin alkuperäistä laajem
mat. Väitöskirjana ilmestyi historiallin~n k1tsaus kasvistolliseen 
työhön maassamme, aina Elias Tillandzin ajoista alkaen. Tämä 
teos, 152 sivua laaja, julkaistiin 1891 nimellä 1>Kännedomen om 
växternas utbredning i Finland med särskildt afseende å Fanero
gamer och Ormbunkar» (Acta Soc. F. Fl. Fenn. V). Tämä mitä 
tarkinta kirjallisuustuntemusta osoittava ' julkaisu on sisältön~ä 
puolesta johdanto Hjeltin pääteokseen 1>Conspectus florae fenni ..: 
cae1>, joka on edellä mainitun Distributio-kirjoituksen laajennettu 
muunnelma. . 

1>Conspcctus florae fennicae1>-teos on se suurtyö, jonka kautta 
Hjalmar Hjelt on piirtänyt nimensä kuolemattomaksi suomalaisen 
kasvitieteen historiaan. 7:ssä eri osassa, yli 3,000 sivun laajuisena, 
tämä teos esittää, äärettömän työnpaljouden ja ihmeteltävän tunnon- . 
tarkkuuden tuloksena, yhteenvedon kaikista kasvistollisista tie
doista, joita käsitell}ristä kasvilajeista oli olemassa niitä koskevan 
osan ilmestyessä. Kaikki kirjalliset lähteet sanomalehtiuutisia myö
ten, käsikirjoitukset, kirjeeiliset tiedonannot ja eräiden suurempien 
kokoelmien kasvinäytteet, kaikki siinä on huomioon otettu ja krii
tillisesti käsiteltyinä esitetty. Teos muodostaa täten tietokokoel
man, joka jokaiselle kasvistollisia tietoja tarvitsevalle on korvaa
mattoman arvokas. Ensimmäiset osat, joista aivan ensimmäinen, 
sanikkaisia ja paljassiemenisiä käsittelevä, ilmestyi jo 1888, ovat 
luonnollisesti nykyisinä tiedonlähteinä suuresti vaillinaisia, mutta 
silti pysyvästi käyttökelpoisia uudemmilla, muualta hankiitavilla 
tiedoilla lisättyinä. Täydellisimmät ovat tiedot viimeisessä osassa ~ 
Compositae-kasveja koskevassa, jonka käsikirjoituksen loppusivut 
tekijä viime kesänä sai valmiiksi ja josta hän ehti painattaakin 
lähes kaksi kolmannesta; kymmenkunnan loppuarkin painatuksesta 
huolehtivat nyt muut, niin että teos valmistuu kokonaisuudessaan 
kevääseen mennessä. Vuosien varrella kertyneet lisät jo ilmesty
neiden osien tietoihin tekijä huolellisesti merkitsi täydennysluet-
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teloon, joka suurek~i kckoelmaksi paisuneena nyt jää Societas pro 
Fauna et Flora Fennican haltuun, työn jatkajaa odottamaan. 

Ihailtava on se työnrakkaus ja harras tunnollisuus, jota Con-: 
spectuksen sivut todistavat, ja ihmeteltävä se työmäärä, jonka 
tekijä uutteran koulutyön ja monien luottamustoimiensa rinnalla 
kykeni rakastamansa tieteen hyväksi· antamaan. Kummeksien ky
selevät useimmat, miten aika riitti noihin suurtöisiin kirjallisiin 
tehtäviin. Selityksenä ei ole se, että tekijä olisi ollut erityisen nopea 
töissänsä, vaan se, että niihin käytettiin jokaikinen hetki, joka vain 
saatiin liikenemään muilta askareilta. Kesä-, joulu- ja pääsiäis
lomat olivat tarmokkaan Conspectus-työn aikaa, muulloin siihen 
uhrattiin lupa- ja pyhäpäivät, joita ei tarvittu vihkojen, kqkeiden 
y. m. s. tarkastamiseen. Herkeämättä, vuosi vuodelta jatkui tämä 
.aherrus. Monasti edistyi työ lukukausien aikana niin hitaasti, taval
listen koulupäivien vaatiessa joka hetken koulun hyväksi, että 
Conspectuksen tekijä surumielin katseli hyllyllä >>happanevia>> käsi
kirjoituspinkkojaan. Mutta työtä jatkettiin siitä huolimatta viikko· 
toisensa jälkeen. Ottaessaan täysinpalvelleena eron lehtorin toi
mesta 1909, Hjalmar Hjelt aikoi kokonaan antautua Conspectuksen 
kirjoittamiseen. Taloudelliset seikat kuitenkin estivät aikeen to
teuttamisen, ja 1911 - 17 hän vielä oli pakoitettu hoitamaan ansio-: 
tointa. Voimien vähettyä hän lopulta luopui tästä tehtävästä ja 
muutti asumaan huvilaansa Karkussa, nyt omistaen kaiken aikansa 
suurteokselleen. Työpäivät Karkussa olivat aina viime kesään 
saakka, jolloin voimat jo pettivät, erinomaisen tarkoin käytetyt. 
Varhaiset aamuhetket kuluivat edellisen päivän kasvifenologisten 
havaintojen puhtaaksimerkintään, kirjeiden kirjoittamiseen y. m. s. 
Klo 7.20 tehtiin ilmatieteelliset aamuhavainnot, joiden jälkeen seu
rasi lyhyt kierros Linnaisten pienellä huvila-alueella, jolta merkit-· 
tiin muistiin mitä moninaisimpia pikku havaintoja. Valoisana vuo
·denaikana alkoi sitten heti Conspectus-työ ja jatkui aamiais- ja päi
vällishetkien ja klo 2.20 tehtyjen ilmatieteellisten havaintojen ly
hyesti keskeyttämänä iltaan asti. Päiväinen aika käytettiin mitä 
tarkimmin, syystä että silmät eivät sallineet tarkkaa kartta- y. 111· s. 
työtä tulenvalossa. Kesäisin jotkut päivät sentään uhrattiin ly
hyempiin tai pitempiin retkeilyihin Karkussa. Talvisin tapahtui 
uuden kirjallisuuden läpikäyminen, Iisämerkintäin teko täydennys
osia varten ynnä muu silmiä vähemmän rasittava työskentely lam
punvalossa. Helsingin matkojen aikana, joihin museotyö ja erilai-
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set pikku tarkistukset pari kertaa vuodessa vaativat, samoinkuin 
p'ainatustöiden kestäessä oli työohjelma osittain toisenlainen. Tar
kistusluku- ja korjausluku veivät paljon aikaa. Kaikessa tässä, ku
ten myös suuritöisessä puhtaaksikirjoituksessa, auttoi tekijää puo
lisonsa, s. Forsblom, joka v:sta 1879 IätHien on uskollisesti ottanut 
osaa miehensä harrastuksiin. Myöhemmin ovat lapsetkin kantaneet 
kortensa yhteiseen kekoon. 

Paitsi väitöskirjaa ja Conspectusta on prof. Hjeltin kynästä 
lähtenyt erinäisiä muitakin kasvistollisia julkaisuja, jotka kuitenkin 
tässä sivuutamme. Suureksi avuksi oli hänen laaja kasvistollinen 
asiantuntemuksensa Herbarium Musei Fennici I. 2. painoksen ( 1889) 
toimittamisessa, johon hän Kihlmanin (Kairamon) ja Saelanin rin
nalla otti osaa. Myös Suomen kartaston ensi ja toisen laitoksen 
avustajana hänen tietonsa tulivat käytäntöön. - Kesän 1876 ret
killä Hjalmar Hjelt pani alulle kasvien tallettamisen suomalaista 
putkilokasvieksikkaattia varten, joka mainio kokoelma sittemmi~ 

toisten täydentämänä 1906 ja 1916 julkaistiin kasvitieteellisen mu
seon puolesta. 

Edellisessä ohimennen kosketeltu kasvifenologisten havaintojen 
teko on sekin huomattava työ, joka ansaitsee tässä kiitollisen mai
ninnan. Se alkoi jo 1870-luvulla ja on vuosikymmenien varrella 
synnyttänyt havaintokokoelman, joka hakee vertaistaan. Kokoelma 
on vielä julkaisematta ja tarkemmin järjestämättäkin. Mutta kaikki 
siinä on, kuten jokaisessa professori Hjeltin työssä, mitä huolelli
simmin tehtyä, niin että jälkimaailma voi kaiken hyväksensä käyttää. 
Luonnollisesti on tämä arvokas havaintoaineisto saatava painetuksi. 

Frof. Hjelt kuului niihin epäitsekkäisiin, hiljaisiin tieteenhar
joittajiin, jotka eivät työllään pyri saavuttamaan omaa hyötyä, 
kunniaa ja tunnustusta. Hänen korkein pyrkimyksensä tieteen 
alalla tarkoitti mukana oloa yhteisen tietopääoman kartuttamisessa 
ja varman pohjan luomista tietokokeilun kautta toisille, teoreetti
sempaa tiedettä harjoittaville. Muiden, nykyisen ja tulevien kasvi
tieteilijäpolvien hyväksi työskenteleminen tuotti hänelle parhainta 
tyydytystä. Hänen suurtc, lämmintä avuliaisuuttaan toisten tutki
musten edistämisessä sai kukea jokainen, joka hänen puoleensa t e
tojen saamiseksi kääntyi. Koko hänen olemuksensa olikin suopean 
avuliaisuuden ja miellyttävän ystävällisyyden leimaama. Hän oli 
ilmeisesti niitä, joilla opilliseen sivistykseen sopusuhtaisesti liittyy 
sydämen sivistys. 
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Syvää kiitollisuutta tuntee Hjalmår Hjeltin elämäntyötä koh
taan koko nykyinen kasvitieteilijäpolvi Suomessa. Kiitollisin mielin 
tulevat kaikki jälkipolvetkin käyttämään niitä arvokkaita tieto
ainehistoja, jotka Hjalmar Hjelt ahersi kokoon. 

Ernst Evald Bergroth t. 
Uunio Saalas. 

Marraskuun 22 p:nä 1925 
kuoli 58-vuotiaana asunnos
saan Tammisaaressa sydän
halvaukseen muuan tunne
tuimpia hyönteistieteilijöi
tämme toht. Ernst Evald 
Bergroth. 

Toht. Bergroth ei· ollut 
varsinaiselta ammatiltaan 
eläintieteilijä, vaan lääkäri, 
mutta kuitenkin hän on suo
rittanut huomattavimman 
osan elämäntyöstään ento
mologian alalla ja on juuri 
entomologina tullut kuului:
saksi laajalti maamme rajo
jenkin ulkopuolella. 

E. E. Bergroth syntyi 
Pietarsaaressa huhtikuun 1 
p:nä 1857. Hänen isänsä oli 
kouluhallituksen ylitarkas

taja Julius Efraim Bergroth ja äitin~ä Charlotta Christina 
.Sarcker. Hänen puolisonsa oli vuodesta 1886 Eva ~ ucks:
dorff. 

Bergroth tuli ylioppilaaksi 1874, fil. kandidaatiksi 1879, ääket. 
kandidaatiksi 1882 ja lä ~ket. lisensiaatiksi 1886. Seuraavana vuonna 
hänet nimitettiin 12rr rrt:lan rit~j~n hunnanlääkärikc;-j iossa toi
messa hän oli vuoteen 1891 saakka. Senjälkeen hän toimi 15 vuotta 
toisena kunnanlääkärinä Tampereella, mutta siirty1 sittt!n Pohj.:-
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Amerikan Yhdysvaltoihin, jossa harjoitti lääkärinammattia vuosina 
l 906- 11. Täältä palattuansa hän toimi piirilääkärinä Turtolan, · 
Ylitornion ja Kolarin piiris:Jä 1911 - 16, jämsässä 1916- 21 sekä 
viimeksi Tammisaaressa v:sta 1921 kuolemaansa saakka. 

jo nuoresta ylioppilaasta alkaen oli Bergroth kiintynyt luon
nontieteisiin, erikoisesti hyönteistieteeseen, ja käytti joutohetkensä 
sen tutkimiseen. ja tämä harrastus pysyi hänessä vireillä kautta 
~lämänsä vanhuuden päiviin saakka. - Bergroth ei ole ollut mei
dän maassamme ainoa lääkäri, jo~a on varsinaisen toimensa ohella 
innolla tutkinut entomologiaa ja tehnyt huomattavaakio työtä tällä 
alalla, vaan niitä on ollut useampia. Mutta harvat heistä, jos ket
kään, ovat antautuneet siihen niin uskollisesti, päässeet siinä niin 
pitkälle ja saaneet niin paljon aikaan kuin hän. 

Erikoisesti innosti Bergrcthia hyönteisten systematiikka, krii
tillisten lajien selvittely ja nomenklatuurikysymykset. Näillä aloilla 
hän on tehnyt runsaasti arvokasta työtä ja julkaissut harvinaisen 
suuren määrän kirjoituksia monella eri kielellä ja mitä erilaisim
missa julkaisusarjoissa, niinhyvin kotimaassa kuin useissa vierais~ 

sakin maissa. Tuskin kukaan meidän entomologeistamme on tässä 
.suhteessa niin >>kansainvälinen>> kuin Bergroth. Hänen entomolo
gisten julkaisujensa kokonaissumma noussee n. 300:aan, jos kohta 
niiden joukossa ei ole mitään erikoisen laajoja teoksia. Niissä käsi7 

tellään useita eri hyönteisryhmiä: nivelkärsäisiä, kovakuoriaisia, 
kaksisiipisiä, rakkojalkaisia j. n. e. Mutta aivan erikoisesti oli Berg
~oth spesialisoitunut - varsinkin viime aikoina - puo)isiipisiin 
nivelkärsäisiin (Hemiptera Heteroptera). Ja tällä alalla hän kunniak-:
kaalla tavalla on jatkanut sitä työtä, jota maamiehemme 0. M. 
Reuter oli aloittanut, ja jota myös melkoista nuorempi mutta ' 
varhain manalle mennyt B. Poppius oli suurella menestyksellä 
vienyt eteenpäin. Kuulin toissa kesänä erään entomologian histo~ 

riaan erikoisesti perer.tyneen ~ uului~an saksalaisen tiedemiehen 
prof. W. Hornin lausuvan, ettei koko maailmassa ole muuta 
rraata kuin ~ucmi, jc~ a veisi esittää mainitulta alalta kol
mea niin ansiokasta tutkijaa kuin ovat Reuter, Bergroth ja 
Poppius. 

Mikään erittäin innostunut keräilijä ja retkeilijä Bergroth ei 
ollut, eikä hän koskaan hankkinut itsellensä, kuten useimmat muut 
hyönteissystemaatikot, mitään - suu·rta hyönteiskokoelmaa. Ainoa 
varsinainen suurempi keräysmatka, jonka h:ln suoritti, Ii jo 1877 
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tekemänsä matka Luoteis-Siperiaan. Mutta silti hän joutui käsitte-
. lemään ja tutkimaan melkein loputonta määrää hyönteisiä, varsin

kin puolisiipisiä nivelkärsäisiä, ioita lähetettiin hänelle määrättä
väksi - kuten aikaisemmin 0. M. Reuterille - miltei maapallon 
kaikilta ääriltä. Täten hän joutui samalla vilkkaaseen vuorovaiku
tukseen useitten alan etevimpien edustajien kanssa ulkomailla. 
. . Hyönteismääräyksissä ja lajienselvittelyssä Bergrothia avusti 

··hänen harvinaisen hyvä muistinsa. Usein hän, nähdessänsä jonkin 
lajiselityksen, muisti nähneensä pikaisemmin jossain toisessa aika
kauslehdessä ilmeisesti aivan saman lajin selitettynä. ja siten hän 
monasti saattoi pulmalliset synonyymi-kysymykset oikealle tolalle. 
Tällöin hän joskus joutui laajoihin kirjallisiin väittelyihin muitten 
tiedemiesten kanssa. 

Eräällä huomattavalla tavalla on Bergroth myöskin palvellut 
erikoisesti kotimaista hyönteistiedettämme. Hän on vuosikymme
nien kuluessa eri ulkomaisissa, - ruotsalaisissa, englanninkielisissä 
y. m., - aikakauslehdissä selostanut Suomessa tehtyjä tutkimuk
sia, ja varmaan tämä hänen toimintansa on osaltaan vaikuttanut, 
.että Suomessa suoritettu entomologinen työ on suhteellisen hyvin 
tunnettua maamme rajojenkin ulkopuolella. - Erikoisen suurella 
auliudella on Bergroth myöskin avustanut nuorempia tutkijoita 
heidän tieteellisessä työssään, ja tässä on hänen harvinaisen suuri 
·Kirjallisuuden tuntemuksensa ja kielitaitonsa sekä hyvä muistinsa 
ollut arvaamattomaksi hyödyksi. 
. . Tunnustuksena tieteellisistä ansioistaan on Bergroth valittu 
monen koti- ja ulkomaisen seuran kirjeenvaihtaja- tai kunniajäse
neksi. Niinpä oli hän Helsingin Hyönteistieteellisen yhdistyksen ja 

' Societas pro Fauna et Flora Fennica'n kunniajäsen, Zoological 
Society of London'in kirjeenvaihtajajäsen sekä Tukholman, Berliinin 
ja Leidenin hyönteistieteellisten seurain kunniajäsen. Viimeinen ja 
ehkä suurin tämän laatuinen tunnustus, joka tuli Bergrothin osalle, 
oli se, että hänet viime kesänä valittiin Zilrichissä pidetyn kolman
nen kansainvälisen entomologi-kongressin kunniajäseneksi, joksi 
kutsuttiin vain 14 enimmin ansioitunutta vanhaa entomologia Eu
roopan, Aasian ja Amerikan eri maista. 
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Seerumdiagnostiikka kasvisystematiikan palve~ 
luksessa. 1 

K. Linkola. 

Samalla kuin Darwin lausui lopulliset todistelut eliökunnan 
suuresta kehitystapahtumasta, selkeni kasvisystematiika11e uusi , 
entistä korkeampi päämäärä: luoda järjestelmä, jossa jokaisella 
kasvimuodolla on paikkansa todellisten, syntyperään perustuvien 
sukulaisuussuhteiden mukaisesti. Tällaisen järjestelmän aikaan
saamiseksi on sittemmin taukoamatta työskennelty. 

Menettelytapoja, joita fylogeneettinen kasvisystematiikka•-- ptui ~ 

määrään pyrkiessään on käyttänyt ja käyttää, on useampia: 
. Kaikkein tärkein on jatkuvasti ollut v e r t a i 1 e v a m o r

f o J o g i n e n t u t k i m u s, johon j~ varhaisempikin puhtaasti 
morfologinen systematiikka järjestelmissään turvasi. Tutkimalla 
yksityiskohtaisesti kasvien ulkoisia, uudempina aikoina entistä 
enemmän myös sisäisiä, t. s. anatoomisia ja cytologisia rakenne
suhteita ja kriitillisesti eroittamalla homologiset ja analogiset 
ilmiöt systematiikka muotosuhteista päättelee eri kasvinmuotojen 
j~ muotoryhmien läheisempää tai kaukaisempaa sukulaisuutta jå 
sen mukaan sijoittelee ne järjestelmään. 

Tällainen morfologinen sukulaisuuden johto on kaikesta suu
re.stakin kriitillisyydestä huolimatta enemmän tai vähemmän sub
jektiivista. · Sen luomien otaksumien tueksi ja tarkistukseksi on 
sentähden mikäli mahdollista pyrittävä käyttämään toisia tarjona 
qlevia keinoja. Näitä ovat k a s v i p a 1 e o n t o 1 o g i s t e n 
1 ö y t ö j e n k ä y t t ö fylogeneettisiin päätelmiin, k a s v i maan
t i e t e e 1 1 i n e n p ä ä t t e 1 y t a p a samoinkuin o n t o g e
n'i a n, yksityisissä tapauksissa e k o 1 o g i s te n k i n s u h te i~ 
d e n t a r k a s te 1 u fylogeneettisessa mielessä. Myös kasvien k e
m i a 11 i n e n t u t k i m u s on useissa tapauksissa tarjonnut li
siään kasvien sukulaisuussuhteiden selvittelyssä. Kasvitieteilijäin 
kesken yleisesti tunnettuja esimerkkejä tältä alalta ovat inuliinin 
toteaminen kaikista Synandrae-parven k~sveista ja myrosinin löy
tyminen useimpien Rhoeadinae-heimojen edustajilla; samaten on tun
nettuna kemian suuri merkitys jäkäläin systematiikassa. 

Tavallaan tähän kemiallis-kasvisystemaattiseen tutkimukseen 
liittyvä on f y s i o 1 o g i s - k e m i a 1 1 i n e n t u t k i m u s t a
p a, jota kutsutaan se e r 11 m d i a g n o s t i i k a k s i. 
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Kuten tunnettua on seerumdiagnostiikka syntynyt lääketieteen 
alalla ja ·siellä saanut · suu~imman käytäntönsä talidinlaa'dun selvit
tämisessä veriseerumissa tavattavia suojelus- 1. vasta-aineita tut
kimalla. Nämä vasta-aineet ovat monimutkaisia, kokoumukseltaan 
tuntemattomia aineita, joita vereen kehittyy sille vieraiden munan
valkuaisaineiden vaikutuksesta ja joiden olemassaolon tai puu~tu
misen erikseen osoittaminen on menettelytavan päätarkoitus. Yleis-: 
tieteelliseltä kannalta katsoen on seerumdiagnostiikassa mitä tär; 
keintä se, että sen kehittämien menetelmien avulla on mahdollista 
ei ainoastaan eroittaa toisistaan erilaiset, kokoumukseltaan tunfe
maitomat munanvalkuaisaineet vaan myöskin seerumreaktioiden 
kautta saada kuva siitä, missä määrin nämä valkuaisaineet ovaJ 
sukua keskenään. Koska on monestakin syystä hyvin luultavaa ~ 
että eliöiden sukulaisuus ilmenee niiden munanvalkuaisaineiden 
sukulaisuudessa, on tästä johduttu ajattelemaan mahdollisuutt~ 
päätellä munanvalkuaisaineista fylogeneettisia suhteita eliökunnassa. 

Eläintieteen alalla käytti seerumdiagnostiikkaa fylogeneettisiin· 
selvittelyihin vuosisatamme alussa englantilainen N u t ta II, joka 
tutki 900:n eri eläinlajin sukulaisuussuhteita seerumkokeiden avuna 
ja sai tuloksia, jotka ovat hyvin tyydyttävästi yhtäpitäviä vertai-· 
levan morfologian tulosten kanssa. Valitettavasti ei näihin tutki~

muksiin ole tullut merkitsevämpää jatkoa suuripiirteisempien fylo~
geneettisten suhteiden alalta; muilla aloilla sensijaan, erityise.s.ti 
r.otututkimuksissa, on saatu esille hyvin tärkeitä uusia tosiseikkoja·. 

Nuttallin onnistuneet kokeet antoivat aiheen seerumdiag.:. 
nostisiin tutkimuksiin kasveil1a. Useammissa pikkukokeissa todet~ 
tiinkin kasvien munanvalkuaisaineiden läheisempi sukulaisuus lähi:. 
sukuisissa kuin toisilleen vieraammissa kasveissa (niin esim. rukiin 
ja vehnän munanvalkuaisaineet läheisemmiksi kuin näiden ja kau-
ran; samoin hiivasienen ja tryffelin, mutta ei näiden ja Agaricus~ 
sienen). jotkut tutkijat saivat kuitenkin näissä alkukokeissa risti;
riitaisia tuloksia, ja se lienee suurelta osalta vaikuttanut, ettei mi~ 
tään laajempia järjestelmällisiä tutkimuksia pantu käyntiin. Kasvi~ 
tieteellinen seerumkokeilu s·ai käytäntöä melkein yksinomaan ra~-
vintoainetarkastuksessa ja siementarkastuksen alalla. · · 

V. 1911 ryhtyi königsbergiläinen kasvitieteen professori C a r 1 
. 1 

Me z tarmokkaasti käsiksi seerumdiagnqstiseen menettelytapaan 
kasvisystematiikan hyväksi. Erikoiseksi päämääräkseen hän otti 
korkeampien kasvien fylogeneettisten suhteiden selvittämisen riä'i:-
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den munanvalkuaisaineita tutkimalla, koskapa hänen mielestään 
morfologinen perusta näiden nuorten, toisistaan vain suhteellisen 
vähän eristyneiden muotojen parissa jätti subjektiivisuudelle aivan 
liian paljon tilaa. 

Mezin oppilas G o h 1 k e ensin selvitti uuden fylogeneettisen 
tutkimustavan metodisen puolen. Laajojen kokeilujen tuloksena 
todettiin, että seerumdiagnostiikan eri menettelytavoista presipi
tiini- ja konglutinaattiomenetelmät ovat ainoat, jotka ovat varsinai
sesti käyttökelpoisia; komplementin sitoumiskokeet ja anafylaktiset 
kokeet eivät ole soveliaita laajapiirteisemmässä sukulaisuustutkimuk~ 
sessa tai ovat vaikeasti käytettävissä. Sadoissa presipitiini- ja 
konglutinatiokokeissa Gohlke totesi seerumdiagnostisen tutkimuk
sen suuren luotettavuuden. Tapauksissa, joissa jo muiden tutki
musten mukaan sukulaisuus joko on varmaksi todettu tai joissa 
tiedetään sukulaisuuden selvästi olevan hyvin kaukaisen, ei kertaa
kaan saatu tästä poikkeavaa tulosta. Molemminpuolisuus (resipro
kisuus) reaktioissa todettiin erinomaiseksi. Heikko seerumreaktio 
osoittautui ominaiseksi vähäiselle sukulaisuudelle, voimakas reaktio 
läheiselle, kuten jo Nuttall oli huomannut. 

Kun täten oli saatu valmistavista tutkimuksista mitä parhaat 
toiveet työn onnistumiseen, jatkettiin tutkimuksia laajemmassa 
mittakaavassa. Niihin on ottanut osaa suuri joukko Me z i n oppi
Iaita ja on Königsbergin yliopiston kasvitieteellinen laitos ollut 
aivan kuin mobilisoitu tähän tehtävään. Useita vuosia kului kor
keampien kasvien tutkimisessa. Viime aikoina ovat myös alemmat 
kasvit olleet tutkittavina, joten koko kasvikunnan fylogeneettisista 
pääsuhteista on nyt seerumdiagnostiikkaan perustuva osittain vai-· 
mis; osittain valmisteleva käsitys olemassa. 

Seerumdiagnostisten kokeiden käytännöllinen suoritus tapah
tuu seuraavalla tavalla: 

· Kuivina pulverisoiduista siemenisiä (jopa vuosikymmeniä van
hat ja yksinpä alkoholissa säilytetytkin kelpaavat) tai, viime vuo
sien kokemusten mukaan, yhtä hyvin muista hienoiksi jauhetuista 
kuivatuista kasvinosista valmistetaan ekstrakti fysiologiseen keitto-: 
suolaliuokseen, toisissa tapauksissa (nykyisin useimmiten) 1/ 10-

prosenttiseen tai väkevämpäänkin NaOH-Iiuokseen. Myrkynpitoi
sista tai hyvin öljyrikkaista kasvinosista poistetaan tätä ennen myr
kylliset alkaloidit tai öljyt alkoholilla ja eetterillä; myrkkyjen 
poisto ei kuitenkaan aina onnistu. Saadun kasviekstraktin munan-
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valkuaispitoisuus määrätään Esbach-liuoksella. Ekstraktia eli, niin 
ku in sitä tässä kutsutaan, antigeenia ruiskutetaan muutamia 
cm3:jä koe-eläimiin, joina käytetään kaniineja. Ruiskutuksen tar
koituksena on aiheuttaa kaniinin veressä kulloinkin kyseessä ole
valle antigeenille ominaisten vasta-aineiden muodostumista, toisin 
sanoen kaniini immunisoidaan. Ruiskutus tapahtuu joko vatsa
o.nteloon tai suoraan verisuonistoon. Edellistä eläimet kestävät 
yleensä paljoa helpommin kuin jälkimrr.äistä, joka varsin usein ai
heuttaa kuoleman. Viikon kuluttua tai aikaisemminkin uusitaan 
immunisoimisruiskutus, sitten taas muutamien päivien jälkeen, ja. 
niin jatketaan tavallisesti useampia kertoja eläinten voinnin ja sen 
mukaan, halutaanko miedompaa, vähän vasta-aineita sisältävää 
immuuniseerumia, jolla tutkitaan läheisiä sukulaisuussuhteita, vai 
voimakkaampaa, jonka avulla saadaan tietoja kasvijärjestelmän 
suuremmista piirteistä. Kaniinien immuuniseerumin voimakkuus 
tu tkitaan ruiskutusajan loppuaikoina verikokeilla. Kun veren n. s. 
tii tterimääräys osoittaa haluttua seerumin voimakkuutta, tapetaan 
koe-eläin 8 päivää viimeisen immunisoimisen jälkeen syvässä nar
koositilassa, ja veri otetaan talteen.1 Kirkkaalla seerumilla, joka 
-saadaan sentrifugoimalla, suoritetaan sitten joko presipitiini- tai 
konglutinaattiokeet, mikäli mahdollista - ja aina kaikissa tär
keimmissä tutkimuksissa - molemmat. 

Presipitiinikokeessa sekoitetaan pieni määrä kaniinin immuuni
seerumia ja jostain kasvista saatua munanvalkuaispitoista ekstrak
tia. jos seerumiin sekoitetaan samaa kasviekstraktia, jota koe-eläi
·meen oli ruiskutettu, syntyy luonteenomainen hyvin selvä sakka . 
. Sakkauma muodostuu myös, jos koe tehdään toisten kasvien ekstrak
teilla, joiden munanvalkuaisaineet ovat sukua vereen ruiskutetuille. 
:Sakka on suuri, keskisuuri tai vähäinen, säännön mukaan sukulai
suuden läheisyyden mukaisesti; jos _sakkaa ei synny, osoittaa se 
:sukulaisuud en puutetta tai kaukaisuutta. Koska saostuman suu-

1 Aivan äskettäin on Me z i n koulukunta kehittänyt menetelmän, jonka 
avu lla immuuniseerumia synnytetään ilman eläviä koe-eläimiä, siis esim. 
;teurastuslaitoksista saatavassa veriseerumissa. Tällainen »keinoseerumi>> on 
-osoittautunut jopa edukkaammaksi kuin luCJnnollinen seerumi; ennenkaikkea 
-saadaan kokeisiin parempi verrannollisuus. Uuden menettelytavan kautta 
seerumdiagnostiset sukulaisuustutkimukset varmenevat ja yksinkertaistuvat 
suuresti, ja tähänastiset kalliit koe-eläintarhat käyvät ainakin suureksi 
•OS:lksi tarpeettomiksi. 
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ruuden määrääminen on melko vaikeaa ja helposti subjektiivista, 
työskentelee tutkija useimmiten yhtä rintaa useammilla ekstrakteill?, 
tuntematta kokeita tehdessään niiden alkuperää ja saaden niistä 
vasta perästäpäin tiedon nimiluetteloiden numeroista. Monas~ i 
useammat henkilöt toisistaan riippumatta määräävät sakkautumin 
laadun. , 

Konglutinaattiokokeessa1 valmistetaan 4 eri seasta kasviekstrak
tista ja vähäisestä, eri seoksissa eri suuresta määrästä immuuniseeru
mia. Seokset asetetaan sitten 2 t. ajaksi +- 37° C lämpötilaan >>sen 
sibilisoitumaam>; mitään sakkaa ei tässä synny seerumnesteen vähä,i
sen määrän vuoksi. Sitten lisätään seoksiin tuoretta raavaseläim~n 
veriseerumia. jos tulos on positiivinen, syntyy sakkauma, eri seok
sissa eri nopeasti. Sakan laatu tarkastetaan ja merkitään kirjoih ~n 
määrättyjen väliaikojen jälkeen. Konglutinaattiokokeella on pres~
pitiinikokeiluun verrattuna se etu, että se kuluttaa vähemmän se~
rumia ja antaa usein selvemmät reaktiot. Säännön mukaan ovat 
tulokset molemmista yhtäpitävät ! 

Mutta silloin tällöin on selviä erojakin huomattavissa. jos ne 
ovat erittäin suuret, mikä on hyvin harvinaista, katsotaan niid~n 
johtuvan koevirheistä ja koetulokset hyljätään. Koetuloksia, joissa 
on pienempiä eroja, käytetään hyvin varovasti ja etsitään niille ta r
kistusta lukuisista läheisistä rinnakkaiskokeista. joskus syntyy hy
vin voimakkaita sakkautumia odotettujen heikkojen asemesta. Ali-

' nakin yleensä nämä johtunevat siitä, että tällöin tuntemattomis~a 
syistä · vastoin tavallisuutta saostuu suuret inäärät sero logises~ i 
ihaktiivisia munanvalkuaisaineita. Tällaiset ilmiöt vaikeuttavat tie
tyst.i tutkimusta ja vähentävät menettelytavan arvoa. Sakkauman 

' 1 

rpäärää ei voidakaan pitää niin selvänä sukulaisuuden mittana ku ~n 

G o h 1 ken edellä mainitut kokeet aluksi näyttivät. Vaikkakaan 
tällaiset epäselvät tapaukset eivät ole yleisiä, vaikuttavat ne sen, 
ettei y k s i t y i s i i n kokeisiin voida juuri mitään perustaa. Senpä 
vuoksi luotetaankin ainoastaan lukuisien kokeiden yhteistulokseen . 
Kokeita onkin tehty jo satoja tuhansia, ja suurin osa niistä on toi
nen toisiaan tukevia ja tarkistavia rinnakkais- ja vastakokeita. 

1 Mainittakoon, että konglutinaattio-menetelmän kehitUijä ja konglutinaat
tio nimityksen luoja on Helsingin yliopiston bakteriologian ja serologian pro
fessori W. 0 s w. S t r en g. Ensimmäinen, joka käytti konglutinaattio-menetel
mää kasvien sukulaisuussuhteiden tutkimiseen, oli toht. j. 0 . S a 11 1 i (1911 ). 
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Seerumdiagnostinen sukupuu v:lta 1924. 

Koetulosten luotettavaisuuden hyvänä takeena pitää Me z, 
varmaankin täydellä syyllä, sitä, ettei koskaan ole todettu munan
valkuaisaineiden konvergenssisuhdetta, eikä myöskään hyppäyk
sellistä eroavaisuutta kuin parissa tapauksessa (Papaveraceae-tapaus 
yksi, Primulaies-ryhmän liittyminen toisiin Centrospermae-kasveihin · 
to inen). Edelleen ansaitsee huomiota se tärkeä seikka, että reaktioi:-
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den molemminp~olisuus on aina ·huomattu täydelliseksi, jos vain on 
kpkeiltu munanvalkuaispitoisuudeltaari samanarvoisilla kasvieks
trakteilla; liuos.ten samanarvoisiksi saaminen ei kuitenkaan aina 
onnistu. 

Tulokset kokeista, jotka on tehty kasviekstrakteilla samaa 
immuuniseerumia käyttäen, piirretään kaikki diagrammiin,jossa tut
kittuja kasveja tarkoittavien merkkien etäisyys ja sijoitus -osoittaa 
si.tkulais,uuden läheisyyttä. Yhdistelemällä lukuisien diagrammien 
tiedot saadaan vähitellen selville sukulaisuussuhteet eri suuntiin ja 
voidaan näistä tiedoista rakentaa tutkittujen kasviryhmien ja lopulta 
koko kasvikunnan sukupuu. 

' Tämä on nyttemmin, 14-vuotisten tutkimusten jälkeen, saatu 
valmiiksi ja näkyy viereisellä sivulla olevassa kaaviokuvassa. 
· Kun uudempia fylogeneettisia kasvijärjestelmiä tunteva kasvi-

tieteilijä ensi orientoitumista varten luo nopean yleissilmäyksen 
SUkupuun tyvi-, keski- ja latvapuolille, saa hän ensimtT äisenä vaikU
telmanaan todeta pääseikaksi sen, ettei sukupuun rakenteessa ole 
entisiin nähden mitään yleismullistusta. Järjestelmä alkaa morfolo
gisesti hyvin alkeellisilla kasveilla ja jatkuu yhä monimutkaisempien 
kautta muotoihin, joita aina on totuttu pitämään korkeimpina. Ja 
mitä sukupuun yksityiskohtiin tulee, osoittaa lähempi tarkastus, 
e'ttei niissä ole montakaan johtosuhdetta, jota ei jo aikaisemmin olisi 
ki'rjallisuudessa esitetty. Entisten käsitysten kesken on nyt vain ta
pahtunut kuin ratkaiseva valinta uuden kriteerion, serologian todis
tusten nojalla. 

~~ · Tässä ei tietenkään voi tulla kysymykseen koko tämän seerum
diagnostisen sukupuun yksityiskohtainen esittely. Rajoitumme etu
päässä · erinäisiä pääkohtia koskeviin huomautuksiin. 

!, 

(Jatk.) 

... . Mihin p.erustuu lintujen laulun kehitys. 
}. Seppä. 

Ihmisiä lukuunottamatta ovat linnut ainoat eläimet, jotka osaa
vat laulaa sanan yleisessä merkityksessä. Siksi herättävät ne ihmi
~issä ääntelyllään aivan erikoista huomiota. Tahtomattamme kiin
nitämme huomi.omme edessämme olevaan maisemaan, joka on usein 
kuin suuri, sykähtelevä orkesterinäyttämö, jossa ei vain värit vaan 
myöskin sävelet sulavat eheäksi ja kylläiseksi sävelmaalaukseksi: 
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Syyttä ei siis lintujen laulu ole herättänyt mielenkiintoa sekä 
suuressa yleisössä että myöskin oppineissa. Kansalliseepoksemme· 
Kalevala tarjoaa monta esimerkkiä siitä läheisestä suhteesta, jota 
esi-isämme elivät luonnon ja erikoisesti lintumaailman kanssa. 
Samaa puhuvat lukuisat sanasovitelmat lintujen lauluihin, joita 
siellä täällä kansan keskuudessa vielä meidänkin päivinämme on 
tavattavissa. Runoilijat, - tässä mainitsen vain Runebergin, 
Topeliuksen, Erkon ja Leinon, - ovat myöskin mielellään käyttä
n·eet .. linnun laulua aiheinaan ja kuvinaan, joista tässä mainittakoon 
j. H. Erkon sattuva runokuva >>kukan sielu tuoksussa, linnun sielu 
laulussa>>, mikä viittaa laulun psykologiseen syntyyn. 

Mutta lintujen laulu on ollut kyllin mielenkiintoinen herättääk
seen vilkasta huomiota myöskin tiedemiesten keskuudessa .. Paljon 
on pohdittu kysymystä, mihin perustuu linnun laulun kehitys 
yksinkertaisista· äänistä peippos- ja rastaslintujen korkealle kehit~ 
tyneeseen lauluun saakka. Moni tutkija on esittänyt teorioja tästä 
mielenkiintoisesta kysymyksestä, mutta tässä näkyy olevan edes~ 
sämme sellainen probleemi, johon on vaikea päästä käsiksi täysiq 
ottein ja suoranaisin aistihavainnoin. Perusteettornina voimm~ 
tässä sivuuttaa antropomorfiset, metafyysiset ja ornitoteologiset 
otaksumat · ja kiinnittää huomiomme vain kehitysteoreettisiin ja 
·psykologisiin teorioihin. Sillä usein esitetty otaksuma, että koir~~ 
laulaa hautovan naaraan huviksi, ei kestä Joogillista ajattelua, kosk~ 
se asettaisi lintunaaraat, päinvastoin kuin todellisuudessa voi huo:
mata, sikiöihinsä nähden varsin välinpitämättömään suhteeseen;. 
Haudontatoimitus valtaa linnun niin täydellisesti, että minkään~ 

Jainen ikävä tähän toimitukseen sen olennossa tuskin voinee saada 
sijaa. ja kun metsäleivonen laulaa kesäkautena ahkerasti kuin kon
sanaan ilman, että naarasta on paikkakunnallakaan, kuten saatoin 
kesällä 1925 huomata, ei voida ainakaan väittää, että st tapahtuisi 
naaraan huvittamiseksi. 

Darwin, kuten myöhemmin Weismann, on lintujen laulun ja 
siihen liittyvät tanssi- ja lentotemput samoin kuin hääpukuvaisto': 
jen syntymisen ja kehityksen koettanut selittää sukupuolellisen 
valintavaikutuksen avulla. . Sen mukaan olisivat lintujen keskuu
dessa hyvin laulavat koiraat aina olleet suosittuja ja laulu vähitel
len kehittynyt yksinkertaisista äänistä, siis lähinnä kutsuhuudoista, 
jotka ovat geneettisesti vanhimpia. Laulutaito olisi sitten periyty; 
misen kautta tulevissa polvissa yhä täydellisentynyt ja näin syntyi 
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nyt yhä paremmin Iaulavia rotuja. Päinvastoin kuin Darwin, selit
tää Wallace, että ei tapahtuisi suoranaista koiraiden valintaa jon
kin lajin maun mukaan, kieltäen siis sukupuolellisen valinnan ja pi
Hien ääniä alkuperäisesti vain sukupuolien tunnusmerkkeinä, joihin 
luorinoiiinen valinta on vaikuttanut sen verran kuin on ollut tar
peellista helpottaa mahdollisimman aikaista pariutumista. Tämän 
mukaan siis olisi laulun selvyys, kauneus ja kuuluvaisuus luonnoJ:. 
Iisen siitosvalinnan vaikutuksen alaisia. Häcker ja Schwan kuulu
vat myös niihin, jotka pitävät linnun laulua pääasiassa sukupuoli
elämään kuuluvana. Häcker otaksuu nimittäin, että linnun sek
suaaliset äänet ovat sukupuolisen kiihoituksen refleksejä, jotka 
reflektoorisesti kiihoittavat toista sukupuolta samalla kuin ne ko.:. 
hottavat psyykillisesti kairaan omaa sukuviettiä. Schwan liittyy 
Häckeriin ja sanoo linnun laulua · kiimalauluksi, Doflein käsittää 
keltasirkun ja laulurastaan laulun pariutumishuudoksi ja Hagen 
pitää laulua sukupuolielämän suoranaisena virtauksena, niin · että 
•sukupuolellisen kiihoituksen asteen tuntee laulun relatiivisesta voi
masta>>, joten siis hänen mielestään sukupuolivietti ja laulu kulke
v-at · aivan saman suuntaisina. 

Näistä kokonaan poiketen esittää Spencer, että laulu ei ole 
yhteydessä sukupuolielämän kanssa, vaan on se hänen mielestään 
käsitettävä elämänenergian ylimääräksi, joka siis tällä tavalla pur
kautuu organismista pois, etsiipä vielä toisenkin tien ja synnyttää 
eläimissä kisailuhalun. Hän huomauttaa, että useimmilla äänillä:, 
kuten kissan naukumisella ja koiran haukunnalla ei ole suhdetta 
seksuaaliseen elämään. Wallace yhtyy tässä suhteessa myöskin 
Spenceriin. Spencerin mukaan ei siis linnunlaulu esitä mitään kosin.:. 
taa ja hän viittaa tässä tapauksiin, jolloin linnut laulavat ulkopuo.:. 
tella haudonta-ajan. Suhde kosinnan ja laulun välillä ei hänen mie
lestään ole syyn ja vaikutuksen suhde, koska kumpainenkin ilmiö 
on seurausilmiö ja selitettävissä vain energian ylijäämänä~ Toden
näköiseltä ei kuitenkaan tunnu se, että sukuelämä ja lajien ole
massaolo olisi jäänyt vain ylimääräisen energian varaan, sillä joka.:. 
P'äiväinen kokemus puhuu päinvastaista. Spencerin voimaylijäämä.: 
oppia vastaan puhuu vielä lintujen laulun rakenne s. o. laulussa 
huomattava rytmi, jonka esiintyminen on aivan tyypillinen omi-
näisuus kaikille lintujen lauluille. Sillä rytmi on toistantoa ja tois
tantohan säilyttää voimia, joten siis laulu, sellaisena kuin se laulu
Jinhuilla esiintyy, ei rakenteeltaan ole erikoisesti energian kulut-
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taja, vaan päinvastoin se käyttää sitä säästeliäästi. jonkinverran 
välittävällä kannalla on Groos, sillä hän ei hyväksy energiaylijäämä~ 
oppia, koska se hänen mielestään ei ole yhtäpitävä muiden bioloL 
gisten kokemusten kanssa. Kun Wallace yhdistää energiaylijäämä;. 
opin selektsioniteorian kanssa, huomauttaa Groos, että siinä on jota:.. 
kin ennenaikaista palkkalaista, joka antaa niukalla mitalla mitä 
lajin säilyttämiselle on tarpeellista, mutta ei mitään yli. Sitävas
toin Groosin mielestä tuntematon valinta on mahdollinen. 

Viimeksi on H. Böker (1923) yrittänyt selittää linnunlaulun 
syntyä ja kehitystä ja kiinnittänyt huomionsa erikoisesti laulun ja 
spermiogenesin suhteisi in, saadakseen c:elville, onko _vallalla olevalla 
käsityksellä, että laulu on yhteydessä sukuelämän kanssa, jotakin 
perustetta. 

Hän on tutkinut spermicgenesiä histologisesti kehittämänsä 
metodin, jota hän nimittää biologiseksi anatomiaksi, fDUkaan. Hän 
antaa biologian esittää kysymyksen ja anatomian vastata siihen. 

Bökerin tutkimus johti sellaiseen tulokseen, ettei linnun laulu 
ole sekundäärinen sukupuolituntomerkki ja että siis laululla ja 
sukupuolielämällä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Si Ia 
Bökerin mukaan spermiogenesi on vasta alullaan, kun linnut jo 
k.eväällä aiottavat laulun, ja ne lopettavat sen ennenkuin kiima-aika 
on loppunut. 

jos kuitenkin tahdotaan rinnastaa laulu ja sukuvietti, niin 
tuottaa suurta vaikeutta se, että vain pieni osa lintuja laulaa, sillä 
tämä taito on vain laululinnuilla. 

Miten siis sellaiset linnut, joilla ei ole laulutaitoa eikä edes 
ääntelykykyäkään, kuten esim. tuonenkurki, kiihoittavat naaraitaan 
ja . itseään? ja miten selitetään sellaiset tapaukset, että sikiä
miseen kykenemättömät linnut myöskin laulavat, kuten Gröbbels 
mainitsee, mikä suhde tavataan myöskin ihmisellä? 

Tällä ei kuitenkaan tahdota kieltää, ettei linnuilla olisi laulun 
ohella erinäisiä ääniä, joilla on sukupuoli elämän karaktääri, ehkä 
kanalintujen soidinlau lu , mutta ne ova't aivan toista kuin varpus't 
lintujen laulu. Böker mainitsee, että peipponen ennen parittelua 
antaa kuulua napsahtelevia ja värähteleviä ääniä, joilla siis on 
seksuaalinen merkitys. Sikäli kuin itse olen näihin suhteisiin kiin
nittänyt huomiota, olen pannut merkille, että monet linnut, esim. 
varpunen ja peipponen, parittumisaikaan käyttävät ääntä, joka 
·rehdyttävästi muistuttaa lajin nuorien poikasten ääntelyä. j a 'kut;t 
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kiimainen koiras lähentelee naarasta, niin voi kuulla joitakin heik
koja kitiseviä ja värähteleviä ~äniä, jotka ilmeisesti ovat seksuaalisia 
purkauksia. 

On vielä eräs seikka, joka on tuottanut paljon vaikeuksia, jop 
~ukuelämä ja laulu tahdotaan asettaa parallelisuhteeseen. Se on 
lintujen syyslaulu. Useimmat laululinnut nimittäin, lopetettuaan 
~aulun heinäkuun alkupuolella, aiottavat sen jälleen syksyllä, joter. 
linnut laulavat ulkopuolella sikiämisajan. Tämä ilmiö on synnyt
tänyt jälleen joukon teorioja. Hagen, joka pitää laulua sukuelä
män kanssa parallelisena, selittää syksylaulun johtuvan valekii
masta, esittäen väitteensä tueksi sen, että tornipöllöllä ja håukalla 
on tavattu tuoreita m~nia pesässä syyskuussa. Bökerin mielestä 
tätä ei voi verrata normaaliseen suhteeseen. Braun esittää mieli
piteen, että lintujen syyslaulu olisi johdantoa haudonnalle. 
Mutta tässä tapauksessa laulu kulkisi seksuaalielämän edeltä. Doflein 
pitää syyslaulua vain harjoitteluna ja ·Häcker ja Gröbbels leikki-
-vietin ilmauksena. Häcker olettaa vielä, että laulu on lajinsäilyttä
rniselle tärkeä siksi, että se pitää voimassa vissiä seksuaalista kii
hoitustilaa sille varalle, että haudonnassa tapahtuisi jotain häi
riöitä. Mutta tätä vastaan puhuvat samat seikat kuin yleensä 
muitakin laulun ja sek~uaa li sen elämän rinnastusyrityksiä. 

Häcker mainitsee muuten, että syyslaulua tavataan vain sellai
silla linnuilla, jotka hyvin aikaisin talvella laulavat. Tähän voidaan 
huomauttaa, että syyslaulua esittävät hyvin lukuisat laululinnut, 
eikä suinkaan yksin aikaislaulajat. Niinpä yksi meidän myöhäisim
piä muuttolintujamme, pääskynen, esittää hyvin ahkeraa syyslaulua. 

Mitä sitten tulee niihin mielipiteisiin, jotka olettavat syyslau
lun leikkitoiminnaksi, joka olisi välttämätöntä, että laulu mahdol-: 
"lisimman hyvin ajallaan voisi palvella tärkeä.tä tehtäväänsä taistelu
ja kiimakautena, niin edellyttää se, huomauttaa Böker, että laulun 
harjoittajat ovat tietoisia tehtävänsä merkityksestä. Tätä tietoa 
ei kuitenkaan voi uskoa niillä olevan, ja kuten jo edellä viittasimme 
olettamalla syyslaulun leikkitoiminnaksi tulevaa sukuelämää var~ 
ten, kävisi se taasen sukuelämän edellä, siis valmistaisi sukuelämää, 
jonka välillä lisäksi on pitkä, kylmä talvi, jolloin täytynee kaiketi 
katsoa seksuaalisen elämän suurimmalla osalla lintuja (Bökerin 
tutkimukset) olevan täydessä levossa. Lisäksi on tämä oletus risti
riidassa Hagenin mielipiteen kanssa, jonka mukaan lintujen laulu 
1Jn sukuelämän seurausilmiö s. o. laulu on sukuelämän suoranaista 
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virh\usta. Ei myöskään voi ymmärtää, miksi vanhojenkin lintujen 
täytyy tähän ottaa osaa, kuten ne tekevät. Tosin voi hyväksyä sen 
selityksen, että vanhojen täytyy opettaa nuoria, sillä sitä huomaa 
kaiken muunkin suhteen eläinten elämässä. Mutta toiselta puolen 
tiedetään tapauksia, että vankeudessa elävät linnut alkavat laulaa 
lajinsa laulua ilman että ovat sitä kuulleet. Linnustossamme on 
yksi lintu, joka on mielestäni sopiva ja luonnonvarainen esimerkki 
osoittamaan, että linnunlaululla täytyy olla perinnöllinen pohja:, 
joskin sitä opetuksella voidaan parantaa. Käenpoikanen joutuu. 
åina syntymästään saakka kuulemaan sille vierasta laulua aina sen 
mukaan, minkä linnun haudattavaksi ja hoidettavaksi se on joutu:
nut. Se ei siis kuule lajinsa laulua - huoll?ioon ei voida ottaa niitä 
sattumassa olevia tilaisuuksia, että käki voi joskus lähettyvillä lau:... 
laa - ja kuitenkin käenpoikanen oppii ajallaan lajinsa laulun. Sitä ... 
paitsi, !olettamalla laulun keväällä seksuaaliseksi toiminnaksi ja syk
syllä leikkitoiminnaksi, kumoavat ne toinen toisensa, sillä on vaikea 
löytää syytä, mikä näin jyrkän vaihdoksen saisi aikaan. · 

Kun ottaa vielä huomioon sen Bökerin tiedonannon, että syksy:
ja talvilaulun aikaan ovat laulavien lintujen testikset täydessä le:
vossa ja että kasvavien lintujen kivekset ovat ·erotettavat täysi.
ikäisten lintujen kiveksistä, niin näyttää siltä, ettei syyslaulullakaan 
ole mitään tekemistä sukupuolielämän kanssa, eikä linnunlauluH 
syntyä ja kehitystä voida siis tätä tietä selittää. Sen sijaan monet 
biologiset ilmiöt ja todennäköisesti niiden aikaansaamat fysiologiset 
tekijät näyttävät olevan syy- ja seuraussuhteessa laulun kanssa. Mei
dän täytyy sentähden käsittää lintujen laulun aiheutuvan pääasial:
lisesti niistä tekijöistä. Meidän täytyy siis nähdä, kuten Böker 
sanoo, lintujen laulussa uusi muodostus, joka vain koirailla on täy:. 
delliseksi kehittynyt ja jota taitoa naaraat eivät vielä ole saavut:. 
taneet. Lajin säi lymisen tähden laulutaito ei naarailla ole sitäpaitsi 
otollinenkaan. Tämå ... uusi muodostus, laulukyky, pohjautuu eläin:. 
psykologisiin tapahtumiin, jotka nykyaikaisen sielutieteen valossa 
täytynee katsoa johtuviksi aivofysiologisista prosesseista, joita vuo
rostaan monet ulkonaiset kiihokkeet saavat aikaan, kuten yleensi;i 
useimpia psykologisia ilmiöitä. Lämminverisinä luurankoisina ovat 
linnut nimittäin saavuttaneet psykologisen askelen, joka on muita 

.Iuurankoisia, vieläpä imettäväisiäkin korkeammalla, minkä Böker 
luulee kerran tulevan aivotutkimuksen avulla todistetuksi. Eräät 
antropologit tahtovat ihmisen puhetaidon kehityksen asettaa yhtey-
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teen kahdella jalalla kävelemisen kanssa. jos tässä olettamuksessa 
on jotakin perää, niin voidaan mielestäni yhtä hyvällä syyllä lin
tujen laulun kehitys asettaa yhteyteen niiden lentotaidon kanssa, 
sillä tämä taito on siksi merkittävä ominaisuus, että sen täytyy aiyan 
erikoisella tavalla vaikuttaa ei ainoastaan eläimen ruumiinraken
teeseen, vaan myöskin >>sieluun>>, joka, kuten jo edellä viittasimme, 
on käsitettävä materian toiminnan ilmaukseksi, joskaan emme 
kykene lähemmin tätä >>to imintaa>> selittämään. Kuten ihmisen 
kielestä, niin lintujenkin laulusta voimme ainoastaan todeta, että 
se on aineellisen ja henkisen >>kulttuurin>> rajalla ja että seuraelämä 
on myös paljon siihen vaikuttanut. Se on väline, jonka avulla tehdään 
ilmoituksia toisille, saadaan aikaan määrätty · keskinäinen yhteis
tunne lajin ja lajien yksilöiden välille. Tästä johtuu, että lintujen 
laulutaidon kehitys johtaa eläinpsykologian korkeimm IIe asteille, 
tunne-elämän ilmaisun yhteyteen, ja että siis on edellytettävä aiva~ 
itsenäisen ja korkealle kehittyneen lintupsykologian olemassa olo. 

Vaikka tark<?ituksemme ei suinkaan ole johtaa kysy_r:nystä 
antropomorfismiin, emme voi olla tässä hakematta eräitä mieltä
kiinnittäviä vertauskohtia lintujen laulun ja ihmiskielen alkeellis
ten muotojen välillä. 

Esitettäköön siis näyte afrikkalaisesta rumpukielestä vastaa
vine tavuineen ja kappale käpylinnun laulua. 

Rummun ääni: (viivanålaiset nuotit mer--.- _,_, 
1 2 1 4 1 2 l 4 1 

~itsevät alempia, viivanyläiset ylempiä ääniä, numerot neljää rum-
mun kohtaa, jota voidaan lyödä) edustavat suullisessa puheessa 
t"avut to-go-lo-gu-lo-go-lo-gu-lo vastaten sanaa madiba (vesi, merf, 
joki). Rummulla voidzan siis keskustella ja pitää seuraa, kuten 
tämä pieni esimerkki osoittaa. 

Käpylintu: 

ti -[ri- ti - ri - ti - ri- tli- t1i · tll-, du-du- du - du 

Kuten näytteistä näkyy, ovat ajatuksen ilmaisukeinot hyvi11 
samanlaiset, vaikka jälkimmäistä emme kykene tulkitsemaan. 

Käsitellessään kielen syntyä viittaa Schurtz teoksessaan >>Kult
tuurin alkuhistoria>> Bi.icherin julkaisuun >>Arbeit und RythmoS>>, 
·missä o~oitetaan lukuisin esimerkein, kuinka alkeellisten kansain 
ajatuksettomasta seura melusta, tyhjästä lörpöttelystä, jolla ne huvit
tavat itseä~n joutohetkinä tai säestäv~t kaikkea yhteisvoimin suorit-
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tåmiaan töitä, voidaan olettaa· syntyvän todellisen artikuloidun kiei 
Ien. jos nimittäin satuttiin synnyttämään joku hedelmällinen, miellyt
tävä äännähdys, viehättyivät ihmiset helposti eräänlaiseen itsejäl..: 
j'ittelyyn, jonka toiminnan tuloksena löydettiin yhä uudestaan kii
hoitin ja esikuva sen uudistamiseen. Kun >>vaisto>> ohjasi edelleen 
l.iikuntoa, muuttui se vapaasti liukuvaksi ja itsessään järjestykselli
seksi >>virraksi>>, jossa ilmeni määrätty työtä ja sen liikkeitä kuvas
tava rytmi. Rytmin kululle on antanut alun usein joku iskusana; 
Joka on johtanut jatkon seuraamaan itsestään. Tunnettua myöskin 
on, että alkeellisten kansain laulu on usein ainoastaan yhden ja sa
man merkityksettämän äänen rytmillistä toistamista, joihin lisäksi 
voi yhdistyä erilaisia miellyttäviä hyppyjä ja ruumiinliikkeitä, jom..: 
möisia - ainakin ulkonaisesti - tavataan· jo eläimilläkin, esim. 
kanalinnuilla soitimen aikana. Näin siis alkeellisen ihmisen laulu 
liittyy läheisesti lyyrillisiin sanaleikkeihin j~ niitä jäljitteleviin ruu
miin liikkeisiin. Esimerkkinä näin syntyneestä vokaalimusiikista 
voidaan mainita lappalaisten joiut, joissa >>joiutaa~l» lyhyesti kiihok
keen aikaansaama tunnevaikutus. 

jos tarkastelee lirttujen laulua· yllä esitetyltä kannalta, niin 
huomaa .siinä ilmeisen yhtäläisyyden, sillä lintujenkin laulua hal
litsee määrätty, yksilöllinen rytmi, äänikerrantoineen ja -ryhmi
neen, nousuineen ja laskttineen tai paikallaan soivine tavuineen. 
Yhtäläisyys on niin suuri, että täytyy molempien käsittää polveu
tuvan samasta juuresta, samasta alku tasosta, vaikkakin sitten omia 
teitään edelleen kehittyneen. 

Vertailun vuoksi esitettäköön seuraavassa myöskin eräitä al
keellisten kansain sota- ja soutolauluja ja kappaleita lintujen lau
luista, joissa esiintyy rytmin hallinta määrättyjen tavujen välillä. 

Austraalialainen sotalaulu. 

Wom-bon ma - rae- di! Wom-bon- ma - rae - di! mo - ri- dan -_ §_. ~~~§) 
ko - bi bl - bon bin- dal- goh. 

Battakien soutolaulu. 
1\ 

Hoi - ja he ho · Ie - ra ho - ja ho - ja ho - Ii - a - he. 
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Sinitiaisen laulu. 

Tsii - tsli te te tä tä tsii tsii te te tä tä 

Peipposen säe. 

du-du - du-du - du tri - tri - du t rlu di 

Esityksemme alkeellisten ihmisten laulun ja puhetaidon syn
nystä toivomme jo osoittaneen,. että se ei ainakaan hallitsevasti ole 
yhteydessä sukuelämän, vaan päinv1stoin kuvitellun tai toden työn 
kanssa. Erotiikalla onkin varsin pieni osa 'luonnonkansain lauluil sa.· 
Sen sijaan esiintyy siinä hallitsevina sotalaulut, surulaulut ja kuten 
jo mainittiin työlaulut, niinkuin alkeellisten kansain tutkijat väit
tävät. Koska nyt ihmisen ja lintujen laulu näyttää polveutuvan 
samasta tasosta, samasta alkujuuresta ja ne eroavat toisistaan vain 
kehitysasteeseensa, mutta ei olemukseensa eikä laatuunsa nähden, 
niin ei voine toisella näistä, lintujen kielellä, olla pääasiallisesti 
seksuaalinen tarkoitus, koska sitä ei suinkaan voida väittää toisesta, 
ihmisen kielestä, joten tulemme tätäkin tietä jo edellä mainittuun 
tulokseen, siihen, että lintujen laulu ei ole ainakaan hallitsevasti · 
sukuelämän kanssa parallelisuhteessa, vaan täytynee sen otaksua 
olevan tulos elonprosessien vaikutuksesta >>sieluun>> (>>vuorovaikutus
teoria>>) tai - mikä on itse asiassa sama - lintujen laulu on aivo~ 
fysiologisten prosessien rinnakkaisilmiö (>>parallelismi>>). 

jos siis psyykilliset tekijät ovat yksistään määräävinä lintujen 
laulussa, niin täytyisi lintujen teoreettisesti voida laulaa yli vuoden.· 
Tähän huomauttaa Böker, että lintujen lauluun vaikuttavat kiihok
keet vaihtelevat vuoden mittaan niin paljon, että laulu luonnon-. 
varaisilla linnuilla ei voi olla katkeamatonta. Talvella menee aika 
ravinnon hakuun, ja ilmat ovat raakoja sekä · pimeitä, ja syyskesäll ä 
on sulkasato, jolloin lintu on sairas, joten laulun katkeaminen on 
fysiologisesti ymmärrettäv.issä; mutta keväällä ja kesällä ovat kaikki 
elämänehdut suotuisat, ja siitä johtuvat organismille suotuisat elon 
aistimukset ja psyykilliset prosessit. 

Böker luulee vielä voivansa selittää psyykillisten kiihoitusten 
avulla myöskin lintujen syyslaulun. Hän otaksuu nimittäin, että 
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kevät ja syysmuuton lähestyessä joutuvat linnut psyykilliseen kii -~ 

hoitustilaan, joka ilmenee lauluna, jos motoorinen kiihoitus s. o. 
lintujen kulkuvietti tulee ulkonaisten seikkain vaikutuksesta pei-1 

tetyksi, ja laulu lakkaa, jos motoorinen kiihoitus voittaa psyykil
lisen kiihoituksen. 

Olemme jo ennen viitanneet siihen, että lintujen laulu johtaa 
tunne-elämän ilmaisun yhteyteen. Se tunne, joka tässä lähinnä tu
lee kysymykseen, täytyy käsittää alkeelliseksi tunteeksi eli tunte
mukseksi, joka liittyy välittömästi aistimuksiin, ja on siis ratkaise
vasti yksityisten kiihoitusten vaikutuksen alainen, vastaavista fy
siologisista tapahtumista riippuva, vähemmässä määrässä ·aivojen 
prosessien kanssa yhteydessä kuin aatteelliset tunteet. 

Lintujen laulun suhde määrättyihin biologisiin kiihokkeisiin,. 
kuten olemme edellä osoittaneet, on siksi selvä, että me voimme 
tässä sijoittaa sen yksityisten aistimien aikaansaamaan tunnepiiriin 
(elonaistimus) ja puhua elontunteesta. Tälle tunteelle on ominaista~ 
e~tei yksityisiä aistimuksia sijoiteta tarkkaan, vaan se ilmenee mää
rättyinä tiloina organismissa. Elonaistimuksilla on taipumus pro
jisoitua . aivan toisiin paikkoihin kuin missä todellinen syy on, ja siksi 
niiden vaikutusta ei voi helposti todeta. Veren laatu, määrä, ja sen 
jakautuminen, kiertokulun vilkkaus, lihasten jännitys tai veltostu
~inen, ripeä tai vaivalloinen hengitys, rauhasten runsaampi tai niu
kempi erittäminen ja ruuansulatusprosessien säännöllinen tai sään
nötön kulku vaikuttavat kukin osaltaan määräävästi minkään eri
koisesti tulematta esille. Määrättynä aikana vallitseva tila tulee 
yleistä perustunnelmaa määrääväksi. Nälän ja janontunteillakin 
on ensiasteillaan elontunteen luonne, ennenkuin se paikallistuu. 
Olettamalla· lintujen laulu psyykilliseksi ilmaukseksi ja liittyneenä 
läheisesti elontunteeseen, tulee sen jaksottaisuus ymmärrettäväksi 
elontunteen vaihtelun kautta niiden seikkain vaikutuksesta, joihin 
Böker on viitannut. 

Joka tapaul sessa ei ole helppoa ymmärtää, että monet linnut 
aamusta iltaan viil<l<ctr.ääriä oli~ivat sellaisessa hermojännityksessä 
~uin ki imaisen organi~min voi huomata määräaikaisesti olevan, ja 
että sama hurmio pakottaisi leivosen tuon tuostakin nousemaan 
yläpuolelle pilvien mahdollisimman kauas vastapelaajastaan. Kä
sittämällä nämä ilmiöt johtuvan psykologisista prosesseista, tulevat 
ne mielestäni fysiologisestikin ymmärrettävimmiksi. 
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P eniå t e• oja 

Siifi (Erinaceus europaeus) Parolassa. Siilin löysi jääk.maj. Herman S u n d
w a II P a r o 1 a n leirialueella 7. V 1. 1925. Pantiin merkille, että se heittäytyi 
pöydältä ja verannalta maahan selälleen käyttäen hyväkseen piikkien jous
tavuutta alas pudotessaan. Se päästettiin jälleen vapauteen. 1. Forsius. 

Musta rotta (Mus rattus) Käklsalmessa. Mustan rotan sain 1921 K ä k i
s a 1m en Suot n i e me s t ä pyyJyk-;e ll å vanhasta perunakuopasta. Se oli 
elättänyt itseänsä sinne kantamillaan lantuida ja turnipseilla. - Mela-Kivi
rikon Suomen luurankoisten mut<aan ei sitä tavata alueella KJ. 

Sulo Räsänen. 

Punainen ahven (Pcrca fluviatilis) Käklsalmessa. Punaisen ahvenen sai 
veljeni ongella V u o k se s t a Käkisalm :!.'l Luotnieme'ssä. Sulo Räsänen. 

' 
Myöhäisiä pääskyspolkuelta. L. Y:n viime numerossa oli >>Myöhäinen 

jänispoikue,> niminen uutinen. Myöhäisiä poikueita huomattiin myöskin p ä ä' s~ 
k y s i II ä viime kesänä. Niinpä oli näill ä linnuilla kaksi poikuetta sekä T"a m
P e r e e n kaupungissa että sen ympäristössä. Onko sitä muuallakin huomattu? 

0. Karste~ .. , 

Kaksi pesää pf.' rätysten samassa pöntössä yhtenä keväänä. Kev.~ä ll ä 
1925 pesi useita k o t ta r a i s pareja jokiniemen Maatalouskoelaitoksen 
pihametsikön pönttöihin Tikkurilassa. Poikaset kehittyivät lentokykyisiksi 
eräissä pöntöissä jo kesäkuun vaihteessa. Silloin (3. V 1.) tulivat te r v a p ä ä s
k y s e t muuttoretkeltään ja kaksi paria asettui asumaan kottaraisilta Juuri 
vapautuneisiin pönttöihin. Näin ahkera pesimäpönttöjen hyväksikäyttö ei 
iene tavallista. Molemmat pöntöt ovat ripustetut mäntyihin n. 8 metrin kor,. 
keudelle ja ovat koelaitokselle johtavan valtatien varrella. Aarne Hiili. 

Kaislaslrkku (Cyncllramus sclzoeniclus) Etelä-Pohjan'tlaalh. Oleskellessani 
viime kesänä T e u v a 1 1 a, tapasin 23. V II. 1925 kaislasirkun (d" ) eräällä 
kirkonkylän savikaivolla. Lentoon se pyrähti lätäkön sorakosta ja istui lähei:
sen aidan seipääseen. Aralta se ei tuntunut, sillä kaksi eri kertaa se laski mi
nut aivan lähelle, mutta lähti sitten pellon toiselle laidalle, jossa vielä näin sen 
heinäseipäällä istumassa. Lentoon lähtiessä se lauloi heikosti viheltäen >>tjuu~. 
Ennen en ole tätä lintua näillä tienoilla tavannut. Oliko tämä vain yksin jää
nyt harhaileva koiras, vai oliko mahdollisesti pesä ollut jossain lähitienoilla, 
on vaikea sanoa. Pidin lintua silmällä, mutta muuta kappaletta on tavannut. 

). s. 
Muuttolintujen tulo Sotkamoon keväällä 1928. 

Eräs Sotkamon jormaskylän isäntä, tai. Oskari V a 1 ta n e n, on ke
väällä pyynnöstäni tehnyt merkintöjä almanakan laitaan siitä, milloin muutto
linnut v. 1923 Sotkamoon saapuivat. Merkinnät ovat seuraavat: Vari s 
16. 111, Kiuru (Leivonen) 4. IV, Peippo (u uni 1 i n t u a sanotaan 
myös peipok s i!) 12. IV, joutsen 19. IV, V äs t ä r ä kki_!. V, •Pel-
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t o pyy>> (= Se p e 1 kyyhkyn en) 4. V, Hanhi 8. V, Kuikka 10. V, 
Sorsa 12. V, Kurki 12. V, Käki (d-<tki kun hankien aikana kukkuu, 
niin tulee hallavuosi>>) 14. V, Rastas (tark. 1 a u 1 urasta s ta) 15. V, 
jouhipääsky (= Haarapääs' kynen) 18. V ja Turikkapä:ts
k y ( = R ä y s t ä s p.) 17. V. - Jäät lähtivät jorrr a~ j ä rvestä vasta 28. V. 

Kaarlo Metsävainio. 

Muuttolintujen tulo Ouluun keväällä 1923. 

MaaliRkuun Ioppupäivin:t, jolloin ilmat olivat Hlmpimiä ja keväisiä, us· 
kaltautuivat tänne ensimmäi~et kevään sanansaattajat etel:tisemmiltä mailta. 
Pääsiä isen seudussa ilmat jälleen kylmenivät ja kestil<in kylmää rrelkein koko 
huhtikuun ajan. Niinpä olikin pitkä aika en~ ik si saapuncitten (leivonen, kot
tarainen, pulmunen ja peipponen) ja rq i't< n rrin tulleitten tuloaian välillä. 
Ensimmäinen 1 e i v o n e n (Aicuda cn:cnsis) ))ilrr.oissa leikkiään löi>> 22. 111. 
(Äimäraution kilpa-ajoradan lähellä), toisia nähtiin ja kuultiin 28. 111 (rauta
tien takana) Ja 29. 111 (pelloilla kaup. lähellä). Ensimmniset k o t t a r a i s et 
(Sturnus vulgaris) nähtiin 24. 111 (rautatien tai< ana) ja 25. 111 (Ainolan puis
tossa). U r p i a i s i a (Fringilla Linaria), joita pitkin kevättalveakin oli nähty, 
oli kaupungin puistoissa monia parvia ~e-20. 111. P e i p p o n e n cf (Frin
gilla coelebs) nähtiin kaupungissa 28 ja 29. 111, useampia cf ja s;2 sitten m. m. 
6 ja 1 1. IV (Ainolassa y. m.). P u 1 m u s i a (Plectro,:henax nzvalis) oli parvi 
kaup. lähellä jäällä 28. I II, mutta suurempia parvia vasta· 12. IV ja 23. IV 
(Nuottasaaressa). Seuraavina saapuivat v a 1 k e a v ä s t ä r ä k k i (Mota
cilla alba) 22. IV (3 kpl. Ainolassa}, useampia nähtiin 2 ja 3. V (Nuottasaaressa) 
ja r ä k ä t t i rastas (Turdus pilaris) 22. IV (rautatien takana). T ö y h t ö
J e i v o sen (Alauda cristata) ilmoitti eräs yhteislyseon oppilas nähneensä 
23. IV Nuottasaaressa. K u r k i a (Grus ccrr:munis) nähtiin 2 kpl. 28. IV ja 
7 kpl. l. V. joutsen i a (Cygnus musiws) nähtiin 8 l<pl. 29. IV lent. yli 
kaupungin ja s o r s ta (Anas sp.) 6 l<pl. sc:mana päivänä Kuusiluodon puo
lella; toisia 3. V. H a n h i a (Anser) nähtiin 27. IV ja 29. IV (6 kpl.) ja 18 kpJ. 
J. V. Varpu s h a u k a n (Accipiter nisus) ilmoitti erl:ls yh teislyseon oppilas 
nähneensä 2. V urheilukentän yli lcnHivä nä. (Varpl'~h al'l< ka on yleensä täällä 
myös talvehtinut). K u ovia (Numenius arquatus) nähtiin 4. V. Kivi ta s
k u t saapuivat 6. V. ja n i i t t y k i r v i s i ä (Anlhus camrestris) nähtiin sa
mana päiv:tnä (Nuottasaaressa, Orikari~sa y. m.). 6 p. t ukok. ilmat rupesivat 
taasen nrrpercrr22n ja ~illcin jo fr.~irr äi~e1 h a a r a pääskyset (Hirundo 
rustica) saapuivat; 9. V n~htiin niit~ Kuusilu odo~sa. Koske 1 o i ta . (Mergus 
sp.) ja te 1 k k i ä (Clangula glaucion) nähtiin 8: V Kuusiluodon rannassa. ·En
simmäinen J e p p ä 1 i n t u (Ruticllla phoenicurus) huomattiin 7. V kaupungissa 
ja metsä k i r v i ne n (Anthus trivialis) 8. V. H ä r k ä peippo s i a 
(Fringilla montiiringilla) ilm. yh .t eislyseo l ai~et Olavi. Snellman ja Erkki Kaat
tari nähneensä 4 kpl. Pyyl<ös,iär.vellä 10. V.; samassa paikassa ja samana päivänä 
nähtiin r o s o r a s ta s (Turdus viscivorus). 10. V nähtiin myös k e 1 ta v ä s t ä
r ä k k e j 'ä (Budytes flavus) kaupungin lzhellä. Ensirrmäinen 1 a u J urasta s 
(Turdus musicus) nähtiin 1 1. V ja ~c-rr.ana päivänä p u n a s i i p i rastas 
(Turdus iliacus). U u n i 1 i n t u j a (Pt.ylloscor;us borealis) nähtiin 12. V ka~p' 
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.puistossa. T ö r m ä pää s k y s i ä (Clivicola riraria) ja r ä y s t ä s p ää s
k y s i ä (Delichon mbica) nähtiin 10. V ja 17. V. La p i n s i r k k u j a (Cal
carias Lapponicus) näin 18. V Oritl<arissa; samana päivänä 1 o k k e ja (Larus 
sp.) ja v i k 1 o j a (Totanus littoreus). K ä e n (Cuculus canorus) kuklwmista 
kuultiin Kempcleessä 18. V. Harmaan p a a r m a 1 i n n u n (Muscicapa 
grisola) näin ensi kerran 3. V 1. 

Kaarlo Metsävainio. 

Kirjallisuutta. 

Eläin- ja kasviHeteelllsten jufkdsujen kirjoittajille. 

Kun aikomuksemme on ryhtyä Lt cr.ncn YsttivEssä lyhyesti selostamaan 
kaikkia tärkeimpiä kotimaisia eläin- ja ~ 2~vit irtHIIifiä jull<aifuja, pyydärrme 
'kohteliaimmin kirjoittajia lähett 2mään teol< srnsa tai eripainoksensa Luonnon 
Ystävän toimitukselle: eläintieteelliset osoitteella prof. U. Saalas, Cygnaeuksenk . 
4 B, kasvitieteelliset osoitteella prof. K. Linkola, Konstantiinink. 13 8. 

Toimitus. 

S a 1 o vaara, Hannes: E 1 ä i me t j a n i i d en e 1 ä mä. 1. El;iin
ten rakenne. Porvoo, Werner Söderström Osakeyhtiö. 396 sivua. Hinta nid. 
120: -, sid. 150: -. 

Suomenkielisen yleisön eläintieteellisen kirjallisuuden harrastuksesta on 
todistuksena m. m. se, että sellainen laaja eläintieteellinen tietokirja kuin )> Maa
pallon eläimistä)> on tullut loppuunmyydyksi ja utiden painoksen ilmestyttyä 
edelleenkin leviää suuren yleisön keskuuteen. Ikäänkuin edellämainitun laajan 
teoksen lukeneiden )>jatko-opetukseksh> on aijottu nyt ilmestynyt leht. Salovaa
ran teos, jossa koko eläinkunta esitetään biologisena kokonaisuutena siksi kan
santajuisesti, että sellaisetkin lukijat, joi lla ei ole laajempia ja · syvällisempiä 
pohjatietoja, voivat käyttää sitä hyväkseen. 

Nyt ilmestyneessä ensimmäisessä osassa käsitellään eläinten ruumiinraken
netta. Sen runsaasta ja monipuolisesta sisällyksestä mainittakoon tässä muutama 
sana. Paitsi ruumiin eri elinten rakennetta ja kehitystä sekä niiden keskeistä 
~yönjakoa esitetään teokses.sa aluksi elämän oleellisimmat tunnusmerkit, sen 
,edellytykset ja ne rajat, joiden välillä se vain on mahdollista. Selostuksessa 
elämän olemuksesta saadaan tutustua niihin eri mielipiteisiin, joita tästä sa la
peräisestä ilmiöstä on eri aikoina ollut. Aineksen runsaudesta ja monipuoli
suudesta johtuu, että kun teosta ei ole tahdottu paisuttaa kovin laajaksi, edellä
mainitut asiat on esitetty suppeasti, mutta silti ~clvä~ti ja helposti yrrm~rret
tävästi, joten yleiskäsityksen sazminen ei ole jcutunut miteni\ :Jän k:tniJrään. 

Vielä on teok~en nyt ilmestynee~sä osassa selostettu verrattain laajasti 
polveutumis-, lisääntymis- ja · perinnöllisyysoppia . J älkimmäistä kysymystä 
selviteltäessä on otettu huomioon myöskin uusimpien, m. m. kotimaisten tutki
jain tulok~ia . joten Salovaaran lcir.ia ei ole mikään suora, lyhennetty suomennos 
aks(I J(Iisesta H e s se- D o f 1 e i n'in teoksesta ,>Tierbau und Tierleb~m, vaan 

{)n osittain uusittu ja täydennetty. Erikoista mielenkiintoa hPrättä:t epäile-
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mättä monen »maallikonkin» mielessä perin kiintoisa perinnöllisyyskysymys, 
joka ei ole ainoastaan luonnontiedon hauskimpia, vaan samalla sen tärkeimpiä 
tutkimusaloja. Salovaara on es ittänyt tämänkin vaikean ja monipuolisen prob
leemin siksi selvästi ja täsmällisesti, että se osoittaa kirjoittajan perusteellisesti 
tutustuneen tähän mielenkiintoiseen, mutta samalla mutkikkaaseen ja vaikeasti 
selvitettävään, käytännöllisenkin elämän alalla niin tärkeään kysymykseen , 
mistä ei vielä ole voitu sanoa viimeistä sanaa. Esitystä valaistaan sopivin esi
merkein, ja sen luettuaan selviää lukijalle perinnöllisyyden merkitys käytän
nöllisessä elämässä. 

Suomalaiselle eläintieteellistä kirjallisuutta viljelevälle lukijalle on >>Eläin
ten elämän>> kirjoittaja jo entuudestaan tuttu sujuvaksi sekä selvästi ajatuk
sensa esittäväksi kynänkäyttäjäksi. Esi tystä valaisevat se lvät ja lukuisat 
- lähes 200 - kuvat, joista monet ovat aiemmin ilmestyneestä kirjallisuudesta 
vanhoja tuttuja, sekä useat koko sivun laajuiset värikuvaliitteet, lisäten tämän 
muutenkin arvokkaan teoksen arvoa ja merkitystä. Kirja on mitä tervetullein 
lisä suomalaiseen eläintieteelliseen kirjallisuuteen. Niille, jotka haluavat enem
män ja syvemmin perehtyä eläinkuntaan, samoin kuin tätä tieteenhaaraa opis
keleville ylioppilaille on Salovaaran teos mitä suositeltavin. He varmaankin 
tuntevat tekijää kohtaan suurta kiitollisuutta saadessaan tutustua omall a äidin
kielellään alaan, johon tähän asti ei ole ollut mahdollisuutta ainakaan tässä 
laajuudessa. A. A. P. 

M e r i k a 1 1 i o, E i n a r i : S u o m a 1 a i s i a 1 i n t u j e n n i m i ä. Va
namon julkaisuja 2, n:o 1, 1922, s. 1- 120, 10 karttaa.- julkaisussa tehdään 
selkoa 200:n eri lintulajin suomalaisista kansan suusta kerätyistä nimistä . 
Kokoelma sisältää n. 10,000 nimitietoa ja n. 2,150 eri nimeä. Suurimman osan 
niistä (77 %) on tekijä itse 10 vuoden kuluessa kerännyt eri osista maata, 
vain pieni osa on kirjallisuudesta saatu . Kaikkiaan on tekijä kerännyt tietoja 
n. 200 eri henkilöltä. Paras lintutuntija on tuntenut 107 laj ia, 5 seuraavaa 
85- 101 lajia. Teoksessa on systemaattinen osasto, jossa kunkin lintulajin 
kaikki tiedossa olevat eri nimet mainitaan, ja sitäpaitsi laaja aakkosel linen 
hakemista. Kartat valaisevat oivallisella tavalla useitten lintulaj ien eri nimierr 
levenemistä maassamme. 

S a a 1 a s, U u n i o : S t u d i e n ii b e r d i e E 1 a t e r i d e n F i n n-
1 a n d s. 1. C o r y m b i t e s c u p r e u s F a b r. s u b s p. a e r u g i n o s u s 
F a b r. u n d s e i n e V e r h e e r u n g e n, b e s o n d e r s i n d e r G e g e n d 
v on Kainuu. Vanamon julkaisuja 2, n:o 2, 1923, s. 121 - 168, 2 ku
vaa ja 2 karttaa. - Tässä tutkimuksessa tehdään selkoa otsikossa mainitusta 
tseppä>>-lajista ja sen tuhotöistä. Laji, joka ensi kerran tavattiin Suomen val
tiollisella alueella vasta 1899, on ilmeisesti meillä itäinen tulokas, joka viime· 
vuosikymmeninä on levinnyt pitkin maamme itärajaa ainakin Ilomantsista 
Kuusamoon saakka. Kainuussa sen toukka on tehnyt erittäin pahoja tuhoja 
ohrapelloilla. Se on ahdistanut sitäpaitsi kauraa, ruista, perunaa, rehunau 
rista ja heinäkasveja. Sen yleisyys Kainuun pelloilla ilmenee m. m. siitä. että 
tekijä 89:1lä 1/ 2 m2:n suuru isella koeruudulla oli tavannut 441 Corymbites aeru
ginosus-toukkaa ja vain 90 muuta (7:ään eri lajiin kuuluvaa) Elateridi-toukkaa , 
- Toukka on julkaisussa seikkaperäisesti selitetty ia kuvattu. 
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E k m a n, 0 u n n a r : 0 b e r E x p 1 a n t a t i o n v o n H e r z a n 1 a
g en d e r A m p h i b i en. Vanamon Jull<aiwja 2, n:o 3, 1924, s. 169-173, 
2 kuvaa. 

Sa: Ober einen Fa ll von stark abnormer Herzlage 
e i n e s e r w a c h s e n e n F r o s c h e s. Vanamon Julkaisuja 2, n:o 4, 1924, 
s. 174-184, 7 kuvaa. 

Näissä molemmissa julkaisuissa tehdään selkoa tekijän suorittamista,· 
sammakon sydäntä koskevista tutkimuksista. Edellisessä selitetään, miten 
sammakon alkion sydän saadaan kehittymään ruumiin ulkopuolella n. s. Rin
gerin liuoksessa. lrroitettaessa se ei vielä sykkinyt, vaan alkoi sitä tehdä vasta 
oltuaan n. 48 t. mainitussa liuoksessa. Siitä ilmenee - sanoo tekijä - että 
sydämellä on suuri omaperäinen erilaistumiskyky. - jälkimmäisessä tutki
muksessa kuvataan erästä täysinkehittynyttä sammakkoa, jonka sydän oli 
siirtynyt luonnolliselta paikaltaan kauas kurkkuun. Se oli kääntynyt niin, 
että vaitimokeko sijaitsi selkäpuolella, kulkien samalla taaksepäin. Laskime
laajennus oli venynyt hyvin pitkäksi. Pohdittuaan eri mahdollisuuksia tämän 
oudon ilmiön syihin, tulee tekijä siihen tulokseen, että h~iriön on täytynyt 
tapahtua jo hyvin aikaisella kehitysasteella. 

Kokous"elostuksia 

SuomataisPn Eläin- ja Kasvltleteetlfsen S('vran Vanamon kokous 21. XI. 1925. 
Maist. Osmo H. P o r k k a piti esitelmän v e d e n j a k o s t e u d e n 

vai kutu k se s ta kasvien s i i te p ö 1 y y n. Esitelmä julkaistaan 
hieman lyhennettynä L. Y:n ensi numerossa ja jätetään senvuoksi tässä tar
kemmin selostamatta. ' 

Maist. V. K o r v e n k o n t i o piti tämän jälkeen esitelmän m a a p a J 1 o n 
t u r k i s t u o t a n n o s t a j a t u r k i s t e n k y s y n n ä s t ä n y k y
v a i he e s s a. Lähtien siitä tosiasiasta, että turkistavara on ikimuistoisista 
ajoista näytellyt huomattavaa osaa ihmisen talouselämässä ja varsinkin vii
meisen kehitysvaiheen kautta muututtuaan oleelliseksi osaksi naisten puvus
tossa on tullut kysytymmäksi kuin milloinkaan ennen, puhuja lyhyesti selos
taen turkiseläinten pyynnin kehitystä valaisi sitä suurta vähennystä, mikä ei 
vain heltymättömän pyydystyksen, vaan myöskin taajenevan asutuksen, uuden
.aikaisen maankäytön, metsäpalojen y. m. s. johdosta jo useiden ja varsinkin 
arvokkaimpien turkiseläinten keskuudessa on ollut huomattavissa. Monet. 
lajit ovat jo laajalti sukupuuttoon kuolleet tai ainakin menettäneet merkityk
sensä paikallisessa tai maailman turkisllaupassa. Tällaisista lajeista mainitsi 
puhuja esimerkkeinä majavan, soopelin, ~hinchillan ja merisaukon, numeroilla 
valaisten näistä eläimistä saadun vuotuisen turkissadon asteittaista laskua sekä 
niiden nahkojen jatkuvaa hinnan nousua, mikä on johtanut siihen, että esim. 
yhdestä ainoasta soopelinnahasta on pyydetty ja saatu n. 40,000 ja merisaukon
nahasta liki 100,000 Smk. sekä chincillannahkainen naisten kappa myyty yli 
t milj. markkaan. - Mutta myös toisen ja kolmannenkin luokan turkiseläimet 
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osoittavat uhkaavia vähenemisen oireita. Puhuja viittasi tässä siihen, miten 
harvinaisiksi jo esim. näätä ja saukko ovat meidän oloissamme käyneet _ja miten 
suuri vähennys on tapahtunut myöskin oravain ja kettujen keskuudessa niiden 
hintain kiivettyä maailmansodan jälkeen nykyiselle korkealle tasolleen. Mutta 
sama alkaa jo yleensä olla asi;;tnlaita maapallon suurissa turkisaitoissa, Pohjois
Amerikassa ja Siperiassa, mistä valaisevana esimerkkinä mainittiin, että ensin .: 
mainitulla alueella, nimittäin erinäisissä Pohjois-Amerikan valtioissa, on täy
tynyt kokonaan rauhoittaa jo ennen niinkin yleinen eläin kuin piisamimyyrä. - · 
Kun rauhoituspolitiikalla näyttää olevan vaikeaa useammistakin syistä tur-' 
vata jatkuvaa pyyntivaraista turkistuotantoa, ja kun sitäpaitsi >>humaniteerient 
taholta on käynnissä voimakas liike käytännössä olevia pyyntitapoja vastaan; 
ja nykyaikoina luonnonsuojeluliikekin tehostaa cmia nnCl<antojansa, on tur.:. 
kistuontato kysynnän yhä yltyesså- mikäli ei tahdota tyytyä nyk. kotieläinten 
tarjoamiin turkisvalmisteisiin- joutumassa umpikujaan, josta sitä laajalle Ie-

. vinneen käsityksen mukaan ei voi pelastaa muu kuin se, että turvaudutaan kei
-nolliseen tuotan~oon, s. o. ihminen liittää turkiseläimen toisensa jälkeen koti-' 
eläinten joukkoon. Huomauttaen niistä suurista saavutuksista, mihin tällä 
uudella taloudellisen toiminnan, n. s. turkisfarmauksen alalla on sen syntymä
maassa Pohjois-Amerikassa p~ästy, varsinkin kettujen hoidossa, puhuja tehosti 
sitä, miten tärkeää on, että Suomessakin otetaan varteen nämä ajan merkit, 
jotka lupaavat arvokkaan lisän kotimaiseen tuotantoeläm~iämme. 

Prof. j. 1. Li r o näytti puhtaasti valkovatsaisen ja heikosti punertavasil
mäisen, vaaleakarvaisen r o t t a p a r i n (Mus decurr.anus var. helsinkiensis), 
joka häkkieläimenä pidettynä. oli tehnyt kaksi poikuetta. Muunnos on luulta
vasti pidettävä tavallisen rotan häviömutanttina, jolta on kadonnut kyky 'muo
dostaa harmaan värin syntyyn tarvittavaa ainetta. Kun 15 yksilöä käsittävästä 
jälkeläisparvesta (F 1) ei ole yhtään poikkeamaa vanhempien vaaleasta väristä. 
on muunnos luultavasti väriin nähden pysyväinen, joka seikka muuten selvenee; 
kun kolmas sukupolvi (F 2) on saatu. - Esityksen johdosta ilmoitti toht. V. 
Krohn kuulleensa prof. R. W. F a 1 t i n i 1 ta, että tämä jo koulupoikana, 
n. 40 vuotta sitten, oli nähnyt sarrunlaisia rottia, joita hän nimitti •>synagooga
rotiksi)), Helsingin silloisessa »narinkassa•> nykyisen Suomen Pankin kohdalla 
sekä sitä ympäröivissä juutalaiskortteleissa. · 

. Painettavaksi ilmoitettiin: K. Teräs vuori: Wiesenuntersuchungen1 
A. j. Rainio: Ober die U n .vanjlung der lnvolucralblättchen in gri.ine Laub
blättchen bci Taraxacum-lndividuen; A. T h i e n e m a n n: Ober ei ne Coregonen-
form aus uem Ladogasee. . 

)>Vanamon kirjojen•> sarjaan hyväksyttiin T. J. H i n t i k a n suomennos 
N. E. N o r d e n s k i ö 1 d i n •>Biologian historiasta•>. 

»Luonnon Ystävän>) toimitukseen valittiin vuoden 1926 alusta - sen.iälkeen
kuin entinen p":itoLnittaja, toht. Kivi r i k k o oli monien töidensä vuoksi 
ilmoittanut luopuvansa toimestaan- prof. U. Saa 1 a s (vastaavaksi ja eläin
tieteellisen osaston toi.nittajaksi), prof. K. Li n k o 1 a (kasvitieteellisen osastori 
toimittajaksi) ja maist. T . .J. H i n t i k k a (taloudcnhoitajaksi). 

Seuran Jäseniksi valittiin ylioppilaat Armo Päiviö K u u s i s t o, Erkki' 
Teodor L a u r i n, Harry Eyolf M o 1 i i s ja Paavo S u o m a 1 a i n e n. 



Lukijoilta. 31 

Luki joilta. 

»Luonnon Ystävän» arv. Toimitukset:e. 

»Luonnon Ystävän » viime vuoden 4:ssä numerossa (siv. 114-115) on 
foht. Thor s ten R en v a 1 1 arvo ~ teJ:ut allekirjoittaneen eläinkertomus
kåkoelmaa »Pyy-Juss in korpJf» tavall a, jo.ka on säädytön ja joka· tämän 
takia vaa tii puo'eltani 'vastineel\S i muutamia todistuskappal eita. Laajem
paan Polemiikkiin mainitun herran kanssa en halua ryhtyä, tunnen siksi 
hyvin hänen edellise t polcmiso imiscns:l su ru ·Hsen hyöd yttömi:<si (»Tid
s~ c rift för Jäga re och fiskare », »Kasvatusopillisen yhdistyksen aikakau -
kirJa» y. m:). · Valitan puoles tani sitä, että en ole saanut hankituksi todis
tusta R :n viimeiseen hyökkäyskohtaan, joka koskee varista, syystä; ettei 
soutajapoi:(aani, Mikko Rautiaista, ole tavattu. Nutta luulenpa, että tohtori 
J. V. Johnsson (Kuopio) voisi kertoa jokseenkin samanlaisen tapau~<scn 
oniasta kokemukses taan, fapaul<sen, jossa ei ollut kysymyksessä paljoakaan 
Pienemmät kalamäärät kuin minun kertomuksessani mainitut. 

Seuraavat todistukse t halu::m esittää: 

1) »Täten saan pyynnöstä, s i 1m i n näkij ä nä, todistaa, että mais
teri E. Suomalaisen eläinkokoelman »Pyy-Jussin korpit» kertomukse t »PeJ
topyyni» ja »Kalasääskiä pettämässä» ovat kerrotut aivan sellaisina kuin ne 
ovat tapahtuneetkin. Ainoas taan peltopyyn munien lukumäärän muistan 
olleen nelj äkymmentä, vaan saatan erehtyä, koska maist. S:lla on tarkat 
muistiinpanot. Kangaslampi 3 p. elokuuta 1925. 

Aaro Heikkinen, k.k opettaja.» 

2) »Täten voin pyynnö tä oman monikymmenvuotisen metsästäjä
kokemukseni perusteel!a tcdistaa: hyvinä peltopyyvuosina neliökilometrin 
alalta voidaan tavata jopa kaksi:<ymmentäkin poikuetta; m.m. erää nä ke
sänä tapasin Hausjärven Turkhaudan ky län mailla pienellä alueella niin 
pa ljon peltopyypoikucita, että oli mahdoton niitä erottaa ensiluokkaisilla 
kanakoirllla; huomattava kuitenkin on, että ede: lisenä talvena oli metsän
riistan li säämiseksi tuotu tuohon pitäjää n Itävallasta 50 paria peltopvitä,. 
Jotka todennäköises ti siis pesivät noin pienellä alueella. Kerran elämäs
säni olen tavannut peltopy"Jn pesässä 28 munaa, joiden päällä makasi 
kaksi peltopyytä yhtaikaa, mutta en ehdottomasti voi vakuuttaa niiden 
olleen molempien naaraita, koska en sill ä hetkell ä tullut tähän asianpuoleen 
kiinnittäneeksi riittävästi huomiotani. - - - . Lehtori Suomalaisen ha
vainnot näyttävät minusta oikeilta. · Kauvatsalla yyskuun 21 p:nä 1925 . 

. Pero, metsästäjä » 

3) »'Emcdan jag hört att berättel erna i Lcktor E. W. Suomalainen. 
bok »Pyy-Jussin korpit» af Dr. Th. Ren va ll blifvit kritiserade som öfver
drifna fantasier, speciellt angående sä li akten, så får jag härmed intyga, då 
jag ·själf varit med om många liknandc iaktfärder (säljakter), att dessa 
s!dldringar fuJ:komligt öfvercnstämma med värkligheten. Björneborg den 
22 o.ktober 1925. Werner Petrell.» 
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(Viime vuoden Toi r.1 i t u s toteaa ylläolevat alkup·eräisistä oikein 
j ä}j en n etyiksi.) 

Lopuksi vain muutama SC'.na ! Thorsten Renvallin kirj astani antama 
arvostelu on vahvistanut minua edelleen siinä käsity:(sessä, ettei hän tunne 
luontoa vaikka luulee tuntevansa. Tämän vuoksi täytyy minun mitä va
kavimmin kehoittaa häntä rupeamaan ah:(era=ksi metsäs täjäksi, vaikkapa 
vain laukunkantajaksi, silloin hän vielä voisi oppia paljonkin luonnosta ja 
sen eläimistä. E. W. Suomalainen. 

1 uonnon Ystävän toimitukselle. 

1. L. Y:n viime vuoden 5. numerossa olleet pikkutiedot harmaan haikaran 
ja suohaukan pesälöydöistä lähetti cppi lazni H. all fkirjoittaneen nimenomaisista 
kehoituksesta ja on siis vastuu näiden tietojm lehdelle lähettämisestä täydelli
sesti allekirjoittaneen. 

2. Mitä harmaan haikaran pesän hävittämistapaukseen tulee, niin, kuten 
uutisessa mainituista vuosiluvuistakin ilmenee, ei H. silloin vielä ollut seminaarin 
oppilas eikä harmaa haikara rachoitettu. Maalaispojalta, jolla luonnonhisto
riallisia oppitietoja on vain ne, mitkä kamakcu lussa annetaan, ei voi vaatia, 
että hän tuntee Suomen harvinaisirrmat linnut, saatikka että hän tietää, mitkä 
niistä vastaisuudessa tulevat luonncnsuojelulain alaisiksi. 

3. Suohaukan pesän löyt äessään H. oli ollut vuoden seminaarissa, mutta 
kun tässä laitoksessa yrr.märrettävästi ei voida kaiHea tarpeellisena pidettävää 
opettaa ensimmäisenä vuotena, puuttui H:lta silloin vielä kaikki edellytykset 
tietää tästä linnusta muuta, kuin että se ol i haukka ja sellaisena·paikkakunta
laisten yksimielisen käsityksen rr.ul<aan tuhottava vahinkolintu. 

4. Ottaen huomioon edellä esitetyn en katso olleen vähintäkään aihetta 
karttaa näiden pesälöytöjen saattamista 1 i n t u t i e t e i 1 i j ä i m m e t i e
t o on. Kehoitin H:ta nimenomaan mainitsemaan kaikki näihin tapauksiin 
liittyvät pikkuseikatkin >>koska L. Y:n toimituksessa p·aremmin tiedetään mikä 
pikkuasia on alan erikoistuntijalle kiintoisa, mikä ei>>. 

5. Tokko ja missä muodossa oli .aihetta saattaa nämä tapaukset j u 1 k i
s u u t e e n, se jäi kokonaan L. Y:n toimituksen arvostelukyvyn varaan ja sen 
vastuulle. Että lehti ensin painattaa sille lähetetyn tiedon kuvineen kaikki
neen ja sitten jälkeenpäin ryhtyy julkisesti ja .henkilökohtaises ti häpäisemään 
sen lähettäjää, on muusta puhumattakaan vastoin yksinkertaista sanomalehti-
moraalia. - Sortavalassa 6. 1. 1926. K. H. Hällström. 

Luon,on Y-tävä 
ilmestyy kuutena vihkona, joista neljä jaetaan kevätlukukaudella, kaksi syys
Jukukaudella. Tilaukset ovat osoitettavat Oy. Valistukselle, Helsinki, An
nank. 29. Vuosikerran tilaushinta on 25 mk. - Lehteen aijotut eläintieteelliset 
kirjoitukset ovat lähetettävät osoitteella prof. U. Saa las, Hel5inki, Cygnaeuk
scnk. 4, B (puh. Tö 43030), kasvitieteelfiset osoitteell:~ prof. K. Li nk oJa, Hel~>inki , 

Konstantiinink. l3. B (Puh . 007~8\. 

Hel .<;inki 1916, RaittlllSRa"sun J(.rjapuino Oy . 
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J u 1 kaisija: Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
Toi m i t u s: Uunio Saalas (vastaava) ja K. Linkola 

Tuhohyönteisten joukkoesiintymisen syistä. 
Uunio Saalas. 

Kuten tunnettua vallitsee luonnossa, jos se on saanut häiriinty
mättä kehittyä, jonkunlainen sopusointuinen tasapainotila. Se on 
seurau~sena pitkäaikaisesta kehityksestä sekä eri lajien väliSestä 
kamppailusta. · Kukin laji on vähitellen saavuttanut sen yksilörun
sauden, minkä sen sisäise~t voimat eri paikoi11a ja eri olosuhteissa 
sille sallivat. Tämä pitää pail~kansa niinhyvin kasvi- kuin eläinkun
taankin nähden. 

Mutta sittenkään ei ole aivan harvinaista, että tuo tasapainotila 
odottamatta häiriin~yy. Syystä tai toisesta joku kasvi tai joku eläin 
äkkiä alkaa lisääntyä toisten kustannuksella ja lyhyessä ajassa saa
vuttaa aivan tavattoman suuren yksilörunsauden. Jos tällöin on 
kysymyksessä Joku taloudellisesti vahingollinen eläin, esim. joku 
tuhohyönteinen, voi tuosta lisääntymisestä oUa hyVin kohtalokkaat 
seuraukset. 

Nykyaikaisen tuhoeläintutkimuksen tärkeimpiä tehtäviä on koet
taa S~elvitellä syitä tällaiseen tuholaisten n. s. joukkoesiintymiseen·, 
sillä kaikkein suurimma.t vahingot, mitkä esim. tuhohyönteiset aiheut
tavat, johtuvat juuri niistä; ja luonnostaan lantkeaa, että vain tun
temalla perinpohjaisesti syyt hyönteisten lisääntymiseen, voimme 
ajatella keinoja niiden torjumiseksi. 

Tarkoitukseni on seuraavassa ]y.hyesti kosketel1a tärkeimpiä 
syitä tuhohyönteisten joukkoesiintymiseen. 

Usein sattuu, että i 1m a s t o 11 i se t seikat vaikuttavat jo,n
kun tuhotaisen aivan odottamattomaan, runsaslukuise·en esiintymi
seen. 

Miltei · jokainen maanviljelijä tietää, että harvinaisen kuumina 
ja kuivina ,kesinä hyönteiset pahimmin ahdistavat hänen peltojaan, 
niittyjään ja puutarhaansa. Tämä voi tosin osaksi johtua siitä, että 
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itse kasvit kärsivät kuivuudesta ja hei'kontuvat, joten eivät kestä 
tuholaistenkaan hyökkäyksiä läheskään niin hyvin kuin täysin ter
veet ja elinvoimaiset kasviyksilöt Mutta pääasiallisesti se johtuu 
siitä, että useitten tuhohyönteisten lukumäärä tosiaankin käy kuivina 
ja lämpiminä kesinä paljon suuremmaksi kuin kylminä ja sateisina. 
Edellisenlaatuisina kesinä ne voivat lisääntyä paljon nopeammin. 
Monesti saattaa tällöin vuoden kuluessa ke.hittyä tavallista useam
pia sukupolvia. Se johtuu siitä, että hyönteiset kuuluvat vaihto
lämpöisiin eläimiin, joiden ruumiinlämpö mukautuu ilman lämpö
tilan mu.kaarn. On voitu todeta, että tällaisten eläinten kehitys
sarjan pituus on suuresti riippuvainen niiden osaksi tulevasta läm
pösummasta: vuorokausien keskilämmöstä kerrottuna ajalla. 
Niinpä osoittivat Ii en n i n g s i n tutkimukset, että /ps typographus
niminen kaarnrukuoriainen eli n. s. »'kirjanpainaja » 24 asteen läm
mössä kehittyi munasta sukukypsäksi kovakuoriaiseksi 26 vuoro
kaudessa, mutta lämpötilan ollessa 14 astetta kului siihen lähes 
4 kertaa niin paljon aikaa eli 100 vuorokautta. lienningsin kokeet 
osoittavat lisaksi, ettei kuitenkaan kehitysajan pituuteen lämpö
tila yksin vaikuttanut, vaan myöskin ilmarn kosteus, ·jos kohta 
tällä ei ollut läheskään niin suurta merkitystä kuin lämmöllä. Läm
pötilan ollessa 24 o pidentyi kehitysaika kosteassa ilmassa 26 :sta 
vuorokaudesta 32:een ja Himpötilan ollessa 14 o 100:sta 113:een. 

Nämä kokeet osoittavat selvästi, minkätähden lämpiminä' ja 
kuivina kesinä monet hyönteiset voivat lisääntyä yllättävän voimak
kaasti. Mutta lä,heskään kaikkiin lajeihin nämä se~kat eivät aina
kaan samassa määrässä vaikuta; eivätkä ne aina ole tuholais:ten 
joukkoesiintymisen syynä. 

liyvin tärkeänä syynä tähän on usein se, että tuho h yön
t e i s t e n r a v i n n on s a a n t i- j a s i k i ä m i s m a h d o 11 i
s u u d et odottamatta tavalla tai toisella 1 isään t y v ä t. Var
sinkin mitä tulee meikäläisiin metsän vaarallisimpiin tuhohyöntei
sii'n, liernevät viimemainitut seikat usein tärkeimpänä syynä niiden 
joukkoesiintymiseen. Ne vaikuttavat enimmäkseen sellaisiin hyön
teisiin, jotka säännöllisissä oloissa ovat enemmän tai vähemmän 
»Sekundäärisiä» s.o. käyvät tavallisesti käsiksi · kaatuneisiin puihin 
tai kuolleisiin ja sairasteleviin pystypuihin., mutta lisääntyessään 
tavallista runsaammin voivat muuttua »primäärisiksi» s.o. käydä 
käsiksi täysin terveisiin puihin tuottaen niille usein lopulta kuole
mankin. 
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Monasti voivat myrskyt antaa alkusysäyksen tämänlaatuiselle 
tuholle. Tuuli kaataa suuren joukon puita. Niitä ei ennätetä kor
jata ajoissa pois, vaan ne saavat jäädä yli kesän metsään. Silloin 
niihin tulee kaarnakuoriaisia, jotka sikiävät ·niiden kuoren alla ja 
lisääntyvät tässä otollisessa maaperässä aivan tavattomasti. Mutta 
sitä seuraavana vuonna niillä ei enää ole sopivia kaatuneita puita 
sikiämispuikseen. Sillo-in ne ryntäävät, mieluummin kuin kuolevat 
nälkään, suurella voimalla kasvaviin puihin, joiden kaarnan alle ne 
kaivelevat käytäviään ja saavat puut 'kuivumaan. Vuosittain sattuu 
paljon tällaista meidän metsissämme. Toisinaan on tapahtunut oi
keita suurtuhoja. Niinpä kaarnakuoriaiset· esim. n. 10 vuotta sitten 
hävittivät Saanlahden pitäJjän Remssin korvessa n. 2,000 ha :n laajui
selta alueelta kauneimman, elinVioimaisimman ku.usimetsän. Syy 
tuhoon oli hyvin selvä. Syksyllä 1911 'kaatoi tuuli alueella suuren 
määrän puita. 1912 lisääntyivät kaarnakuoriaiset ja eräät muut 
tuhohyönteiset suuresti näiden rungoissa. Kesällä 1913 alko~vat 
Ympäristön pystykuuset kaikkialla ikäänkuin taikavoimalla kuivua; 
ja samanlaista tuhoa jatkui vielä useina kesinä, kunnes vä·hitellen 
tasapaino palautui. 

Usein näemme myöskin selvästi, miten kulot aiheuttavat hyön
teistuhoja. Kulometsie•n kuolleisiin ja puolikuolleisiin. puihin ke
rääntyy Iaaloilta aloilta tuhohyönteisiä, jotka niissä lisää·ntyvät. 
Mutta :kun kuolleet puwt loppuvat, täytyy hyönteisten, ylläpitääkseen 
sukuansa, ahdistaa 'kasvavia terveitäkin. puita. Aivan samalla ta
voin vaikuttavat suuret halko- y. m. puutavaravarastot tuhOJhyön
teisten lisääntymiseen. 

Monen syöpäJäisen joukkoesiintymiseen vaikuttavat myöskin 
otolliset sikiämismahdollisuudet. Sotien aikana huomaa tämän sel
västi. Niinpä viime maailmansodan aikana täit ja, kuten voitiin to
deta, niiden aiheuttama pilkkukuume, aivan kammottavassa mää
rässä lisääntyivät esim. Saksan ja Venäjän ·välisellä rintamalla, joh
tuen luonnollisesti siitä, että sotilaat asuivat a'htaassa eivätkä voi
neet tarpeeksi usein vaihtaa vaatteita. Sellaisi sa oloissa täit saivat 
mitä mieluisimpia oleskelu- ja lisääntymispaikkoja~ 

Hyvin usein vaikuttavat myöskin hyönteisten joukkoesiintymi
seen niiden I u on no II i s te n v iho 1 1 i s te n ä k i 1 1 i n. en v ä
h en e m i ne n ta· i h ä v i ä m i n en joitain paik,kakunnalta. Tä
märt käsitämme hyvin ottaessamme huomioon, miten suuri merkitys 
tuholaisten liiallisen lisää·ntymisen ehkäisijmnä näillä tavallisissa 
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oloissa on. Niitä tavataan niinhyvin eläinten (etupäässä imettä
väisten, lintujen ja hyönteisten) kuin sienien ja bakteerienkin jou
kossa. Imettäväisistä mainitaan esim. metsän tuhohyönteisten hä
vittädinä lepaJkot, päästäiset, maamyyrä, kettu, mäyrä, jopa ora
vakin j.n.e. Monet linnut ovat - kuten vanhastaan tunnetaan -
ahnaita hyönteissyöjiä. Tällaisia voisimme luetella loputtoman 
sarjan: käki, kottarainen, tiaiset, kerttuset, västäräkit, tikat jopa 
useat petolinnutkin j.n.e. 

Mutta vielä tärkeämpiä kuin imettäväiset ja linnut ovat peto- ja 
loishyönteiset, joiden lajiluku ja merkitys tuholaisten kurissapitäjinä 
on mitä suurin. Pet<Yhyönteiset tappavat saaliinsa heti joko syö
mällä sen pala palalta suuhunsa tai imemällä sen kuiviin. Loiset 
vievät saaliiltaan hengen hHaammin mutta yhtä varmasti kuin pedot
kin. Ne asustavat toukkina joko »isäntähyönteisen» pinnalla tai 
sisässä imien sen elinnesteitä. »Isäntä:» pysyy aluksi hengissä, 
mutta vähitellen riutuu riutumistaan kunnes viimein kuolee .. 

Eläintieteellisessä kirjallisuudessa on esitettynä lukuisia esi
merkkejä siitä, miten tuhohyönteisten vihollisten puuttuminen joitain 
paikka:kunnalta aivan si1lminnähtävästi on aiheUittanut joukkoesiin
tymisen, tai toiselta puolen, miten niiden ilmaantuminen tuho
alueella on lyhyessä ajassa tehnyt tuhosta lopun. 

tlyvin kouraantuntuvia esimerkkejä tässä suhteessa voisimme 
mainita AmeriDkasta. Siellä eräät :Euroopasta, Austraaliasta y. m. 
tavalla tai toisella levinneet tuhohyönteiset ovat käyneet monin ver
roin vaarallisemmiksi kuin samat lajit alkuperäisessä kotimaassaan 
syystä että niiden viholliset ovat »jääneet kotiin» eivä,tkä kulkeutu
neet mulkana, ja Ameriikan omat peto- ja loiselälmet eivät ole kyen
neet kä'Ylllääm. noiden uusien· tulokasten kimppuun. Tilasto o·s.oit
taakin, että n. 50 % Ameriikan pahimmista tuhohyönteisistä on 
alkuperäisesti kotoisin muista maanosista. 

Ta1hdon tässä mainita vain· pari tunnetuinta tapausta. 
Noin v. 1886 oli muuan /cerya Purchasi-niniinen austraalialainen 

ja uus-seelantilainen kilpikirva tavalla tai toisella päässyt Ameriik
kaan leviämään ja atkanut Kaliforniassa arveluttava,ssa määrässä va
hingoittaa appelsiini- ja sitruunapuita. Se lisääntyi vuosien ku
luessa niin suuresti, että näytti jo siltä kuin olisi ollut pa'kko koko
naan luopua näitten puitten vilj elemisestä. Yritettiin taistella tuho
laista vastaan myrkkyruisku1:uksilla ynnä monilla muilla kemialli-
illa ·ja mekaanisilla keinoilla, mutta mistään ei ollut apua. Silloin 
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lähetettiin nuori tiedemies Albert Ko e b e 1 e tarkemmin tutkimaan 
kilpikirvan elintapoja ja vihollisia sen alkuperäisillä kotiseuduilla. 
Iiän huomasi, että se Uudessa Seelannissa te,ki jotenkin samanta~ 
paista vahinkoa kuin Ameriikassa, mutta oli Austraalian mantereella 
jokseenkin vaaraton. Ja hän keksi syynkin siihen. Useitten muit
ten vihollisten joukossa tavattiin Austraalian mantereella muuan hy
vitn ahnas peto, leppäterttuihin kuuluva Novius cardinalis-niminen 
kovakuoriainen, joka piti sitä ankarasti kurissa. Tätä ei tavattu 
Uudessa Seela·nnissa. Koebele toikin sitten näitä elävänä Ameriik
kaan n. 100 kpl. Ne asetettiin harson peittämälle appelsiinipuulle 
ja ne alkoivat heti ahdistella kilpikirvoja. Ne lisääntyivä,t myöskin 
tavattoman nopeasti (leppätertut kuuluvat kaikkein nopeimmin 
lisääntyviin kovakuoriaisiin sillä niillä on monta sukupolvea vuo
dessa). Vuoden kuluttua niitä oli yli 10,000 kpl., ja jo l 1/ 2 vuotta 
senjäLkeen kuin ne olivat tuodut maahan, oli niitä jo niin paljon, että 
lcerya oli menettänyt kaiken merkityksensä ja farmarit luulivat 
ihmeen tapahtuneen. 

Toinen esimerkki koskee erästä perhosta: kehrääjäperhosiin 
kuuluvaa n.s. lehtipuununnaa ( Liparis dispar ). Se on vanhassa maa
ilmassa levinnyt Keski-Euroopasta Japaniin ·saaJkka ja hävittää touk
kana erinäisien lehtipuitten lehtiä. Sen vahingot ovat tavallisesti 
täällä jotenkiri paikallista laatua, ja joskin se joskus pääsee lisään
tymään tavallista runsaammin, palautuu säännöllisesti täällä jonkin 
vuoden perästä jälleen tasapaino. V. 1868 pääsi tämä perhonen 
leviämään Ameriikkaan. Sen pääs·ti valloilleen muuan T r o u v e 1 o t 
- »taiteilija, luonnontutkija ja tähtitieteilijä», kuten hän itseänsä 
nimitti. Iiän kokeili Medfordin kaupungissa erinäisillä ke.hrääjä
perhosilla, joita oli tuottanut eri osista maapaJl.oa. :Eräänä päivänä 
pääsi Liparis disparin touklkia pienen onnettomuuden johdosta kar
kuun. Vasta muutaman ajan perästä alkoi kaupungin lähistöllä il
maantua Liparis dispar ... perho·sia. Mutta aluksi niiden toukat eivät 
tehneet sanottavaa vahinkoa. Ei kulunut kuitenkaan kovin monta 
vuotta, ennenkuin ne alkoivat turmella lehtimetsiä lähistöllä, ja 
vuo,si vuodelta ne näyttivät lisääntyvän. V. 1889 perhonen jo oli 
levinnyt 100 neliöpeninkulman laajuiselle alueeNe, ja v. 1904 käJsitti 
sen valtaama alue kokonaista 2,300 neliöpeninkulmaa. Tämä oli 
suurimpia tuhohyönteiskatastrofeja, mitä koskaan on tapahtunut, 
ja pääasiallisimpana syynä siihen, että se pääsi tällaiseksi kehitty
mään, voimme pitää sitä, ettei sillä ollut Ameriikassa luonnollisia 
vihollisia. 



38 Tuhohyönteisten joukkoesiintymisen syistä. 

Sitä jättiläistaistelua, jota ryhdyttiin käymään sitä vastaan, 
· yrittämällä tuottaa maahan sen luonnollisia vihollisia, ja sitä ainakin 
osittaista menestystä, joka on saavutettu, ei ole tarkoitukseni tällä 
kertaa tarkemmin selostaa, sillä se kuuluu jo ulkopuolelle nyt käsi
teltävänä ole·r",m aiheen. 

Mutta ei ole tarpeellista mennä Atlannin valtameren taakse löy
tääksensä esimerkkejä siitä, miten peto- ja loishyönteisten häviä
minen tai lisääntyminen vaikuttaa joukkoesiintymisen syntyyn tai 
häviöön. Meidänlkin maassamme saatamme tuon tuostakin huomata, 
miten jollain paikkakunnalla hyönteistuho äkkiä ikäänkuin leimahtaa 
ilmoille ja taas »itsestään » häviää, ja miten tässä lois- tai peto
hyönteiset ja muut viholliset tarkemmin tutkittaessa näkyvät vai
kuttaneen s uuntaan jos toiseen'kin. 

Atkaisemmin mainitsemaani Remssin ·~orven kaarnakuoriaistu
hoa oli m. m. ]opettamassa muuan pieni loispistiäinen. 

Omenapuilla elävien verkkoja kutavien kehrääjäkoitten (Hypo
nomeuta malinellus) suurtuhot kestävät tavallisesti vuoden ta:i pari, 
samoin Hilhisukuisen tuomella elävän lfyponomeuta evonymellus
lajin. Kummallakin · on siksi suuri joulkko vihollisia, että nämä -
varkka ne joskus tilapäisen vähenemisen vuoksi aiheuttavat tuhon 
- hyvin lyhyessä ajassa jälleen niin sanoaksemme »Saavuttavat 
isäntänsä». R. P o r s i u s on kasvattamalla kehrääjäJkoin toukkia 
saanut eräänä kesänä ke•hitetyksi keskimäärin 60 % loisia ja vain 
40 % perhosia. 

Samanlaisia esimerkkejä voisimme mainita useampiatkin. Tyy
dymme tässä vain yhteen. - Metsiemme pahimpiin tuhohyönteisiin 
kuuluu n. s. mänty-yokkö 1. männynkarehtija (Panolis piniperda 1. 
griseovariegata). Se on toisinaan aiheuttanut erittäin suuria tuhoja. 
Niinpä se v. 1891- 92 tuhosi m.m. Valkjärven pitäjässä Karjalan 
kannaksella 1,500 ha :n laajuisen mäntymetsän kokonaan. Ja juuri 
kuluneena kesänä se on samoilla seuduilla - kuten sanomalehdis
säkin on kerrottu - tehnyt hyvin huomattavaa va1hinkoa. Mutta 
tämän lajin suurtuhojen on huomattu kestävän vain vuoden tai pari, 
korkeintaan kolme vuotta. Aina palautuu hyvin pian tasapaino jäl
leen. Tämä johtuu siitä, että kyseessä olevalla hyönteisellä on har
vinaisen paljon loisia (pistiäisiä ja kärpäsiä), jotka sitä pitälvät ku
rissa. Suurtuhot ovat samasta syystä hyvin harvinaisia. Vain jos
kus heikkenee näet vihollisarmeijan voima sen verran, että tuholai
nen saavuttaa huomattavan etuma:tkan, rrirUtta· sitten pä.äse.e se 
jälleen ainakin parissa vuodessa sen tasoille. 
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On voitu todeta, että 'kuta useampia vihollisia jollakin perho
sella on, sitä vähemmän aikaa kestää yleensä sen tuho. Niinpä on 
esim. huomattu, että Keski-Euroopan 'kolmesta pahimmasta metsän 
tuhoperhosesta mä'llty-yököstä ( Panolis piniperda), mäntykehrää
jästä ( Lasiocampa pini) ja nunnaperhosesta ( Liparis monacha) ensin
mainitulla ori enimmin vihollisia ja sen tuhot kestävät, kuten mai
nittu, tavallisesti vain 1- 3 vuotta. Mäntykehrääjällä on niitä vä
hemmän, ja sen tuhoaika kestää tavallisesti 3--5 vuotta. Vähimmin 
vihollisia on nunn~perhosella, ja sen tuhoaika on pisin: 5- 7 vuotta. 

Olemme yllä maininneet muutamia tärkeimpiä tiedossa olevia 
syitä tuhohyönteisten joukkoesiintymiseert. ItsestääJn. on selvä, että 
ne ovat vain yksityisiä esimerkkejä. Läheskään aina ei voida näin 
suoraviivaisesti selittää tuhojen syitä. Luonnossa vallitsee· mitä 
monimutkaisimpia suhteita. Tahdomme vain lyhyesti viitata eräi
siin seikkoihin. Tuholaisilla ei ole yksinomaan loisia vaan usein 
loisen-loisia, joilla lUJonnollisesti myös on »jotakin sanottavaa» hyön
teistuhon synnystä tai sen häviämisestä. Ne ovat luettavat va
hingollisten eläinten joukkoon, koska ne tuhoavat hyödyllisiä lois
hyönteisiä. Mutta joskus voi niidenkin sisässä elää loisia, }o.tka siis 
ovat tuholaisten loisen-loisen-lo-isia ja jälleen ovat hyödyllisiä. 

Tästä sekä monesta muusta seikasta johtuu, että tällä alalla on 
vielä jälellä aika monta ra,tkaisematonta probleemia. Mutta niitä 
yrittää nykyailkainen nuori sovellettu hyönteistiede rohkeasti käydä 
selvittelemään. 

Seerumdiagnostiikka kasvisystematiikan 
palveluksessa. 

K. Linkola. 

(jatk.) 

Laajaa kannatusta on uusimpina aikoina saavuttanut otaksuma 
siitä, että kasvikunnalla, kuten myös eläinkunnalla, olisi polyfy
leettiset sukujuuret monimuotoisessa flagellaattien ryhmässä. See
rumdiagnostiikka ei ole antanut mitään tukea tälle käsityskannalle 
kasvikunnan alkuperästä. Päinvastoin viittaavat seerumreaktiot 
siihen, että alkujuuret ovat jakokasvien, Schizophyceaeojen, ryh
mässä, jonka edustajien enemmistö jo kauan on ollut tunnettu solu-
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rakenteen puolesta kaikkein alkeellisimmiksi kasveiksi. Jakokas
veista näyttävät bakteerit olevan koko kasvikunnan monofyleettint:n 
lähtökohta. Teoreettisista syistä otaksutaan alkuperäisimmiksi 
autotrofiset bakteerimuodot 1, jollaisia nykyisten bakteerien jou
kossa ovat nitriitti-, nitraatti-, vety-, rauta- y. m. bakteerit. 

Bakteereista saivat alkunsa sinivihreät levät, Cyanophyceae, 
joiden alhaisimmat muodot, C~roococcales-parvi, ovat munanval
kuaisaineiden puolesta bakteereipe läheistä sukua . . Nä~lle taas ovat 
osoittautuneet verraten läheisiksi alhaisimmat viherlevät, Proto
coccales-ryhmän yksinkertaisimmat muodot (Chlorella ja sen lähi
sukuiset), joiden sukulaisuutta sinivihreiden levien kanssa jo D e 
B a r .Y ( 1881) piti todennäköiseJ:tä. Chroococcales- ja Protococcales
ryhmien välimailla on tapahtunut protoplasman erilaistuminen 
cytoplasmaksi, tumaksi ja värihiukkasiksi. Ja vähän ylempänä, 
Palmellaceae-heimon parissa, on saavutettu ensi kerran suvullinen 
lisääntyminen, joka on aiheuttanut suuren vaihtelukyvyn. .Tämä 
taas synnyttää sukupuussa runsaan haarautumisen. 

Sukupuun päärangalta erkanee näillä main sivuhaaroiksi kor
keammat Protococcales-Ievät ja Volvocales-ryhmä, päärangan jat
kuessa rihmamaisen solujonomuodon saavuttaneiksi Ulothricales
leviksi. Tämä Ulothricales-ryhmä on selostettavissa tutkimuksissa 
osoittautunut mitä tärkeimmäksi syntykeskukseksi· suurille levä
ryhmille. Siitä haaraantuvat ensin Conjugåtit ja Oedogoniales-parvi 
omiksi sivuhaaroikseen ja ylempänä punalevät (Prasiolaceae-Ievien 
kohdalta) ja rusko/evät. Hieman korkeammalla tullaan suureen 
Heterocontae-haaraan, jonka edustajille on ominaista se, että tärk
kelysassimilation sijaan tulee toisenlaisia ravitsemustapoja ja solut 
irtaantuvat siitä jonositeestä, johon ne varhemmin liittyivät. Syn
tyvät Peridineaeit ja Diatomeaeit ja varsinainen flagellaattien ryhmä, 
jonka edustajat siis olisivat, kuten eräät levätutkijat jo ennemmin
kin ovat otaksuneet, itsenäistyneitä parveilusoluja eli siis jonkun
laisia levien >>toukka-asteita>>, joilla on ollut itsenäinen kehityskyky. 
Näistä flagel1aateista ovat syntyneet limasienet. Ja näistä flagellaa~ 
teista voidaan,. yhdessä monien uudempien fylogeneetikkojen kanssa, 
otaksua eläinten polveutuvan. Eläinkunnan ja siis myöskin ihmis
suvun syntyperä olisi siis näin korkealla kasvikunnan sukupuussa. 

1 Ei tietysti näiden, yhtä vähän kuin seuraavassa mainittavien muidenkaan 
kasvimuotojen parissa nykyisin elävät edustajat, vaan jotkut näiden sukuiset 
muodot. 



Seerumdiagnostiikka kasvisystematiikan palveluksessa. '*1 

Toistaiseksi ei tämän otaksuman tukena liene mitään serologisia 
koetuloksia. 

Korkeammista Ulothricales-levistä saa syntynsä suuri, Cla
dophora-levillä alkava polyenergidi-soluinen Siphonocladiales-haara, 
jolle nyt on saatu hyvin selvien seerumreaktioiden perusteella sijoi
tetuksi sivuhaaraksi leväsystematiikan >>surunlapsi>>, Charales-levät. 
Pääranka jatkuu Siphonales-ryhmäksi, johon koko sienten ryhmä 
(mahdollisesti ei Laboulbeniaceae) serologisista kokeista päättäen 
monofyleettisesti liittyy, leväsienten välittäessä, kuten odottaa 
sopii, tätä liittymistä. Ansainnee mainita, että Vaucheria-levä ja 
Saprolegnia-sieni todettiin kokeissa varsin läheisiksi sukulaisiksi. 

Varhaisemmista leväjärjestelmistä muistuttaa tässä selostettu 
eniten De B a r y n (1881) esittämää. Monessa oleellisesti tärkeässä 
kohdassa molemmat järjestelmät yhtyvät. Myös muutamien uudem
pien levätutkijain, lähinnä 0 1 t m a n n s i n ja P a s c h e r i n, 
lausumat fylogeneettiset käsitykset käyvät useissa merkitsevissä 
seikoissa yksiin seerumdiagnostiikan tulosten kanssa. 

Ulothricales-levien korkeimmista muodoista, Coleochaetaceae
levistä, joilla on levymäinen, alustaan kiinnittyvä sekavarsi ja ke
hittyneellä asteella oleva munasiitos, on saatu hyvin voimakas 
sukulaisuutta osoittava seerumreaktio yhdeltä puolen l)lothrix
sukuun ja toiselta Riccia-maksasammaleen, joka maksasammalien 
parissa on tunnettu kovin yksinkertaisesta rakenteestaan. Täten 
on nyt saatu serologialta erinorpaisen arvokkaalta tuntuva vahvis
tus jo kauan vallassa olleelle otaksumalle siitä, että sammalten 
ryhmä on johdettava korkeammista viherlevistä. Tämä tulos on 
kaikkein huomattavimpia koko serologisessa sukupuun selvitte
lyssä. Tärkeä on myöskin serologian antama lisävahvistus sille käsi
tykselle, että maksasammalet ovat alhaisimmat sammalmuodot, mikä 
seikka uudempina aikoina on tehty epäilyksen alaiseksi. Maksasam
malet siis kuin nostavat kasvikunnan vesielämästä maaelämään. 

Näillä tienoin sukupuusta on saatu vielä kolmaskin erikoista 
huomiota ansaitseva tulos. Maksasammal Riccia on todettu munan
valkuaisaineiden puolesta melko läheiseksi Psilotum-kasville sanik
kaisten ryhmässä. Sanikkaiset siis nyt saadaan kuin saadaankin 
todella >>veriheimolaisiksi>> sammalille. Morfologisilla perusteilla 
- serologisten kokeiden puuttuessa - otaksutaan välittäviksi muo
doiksi Ricciasta Psilotumiin Antlwceros-maksasammal, jolla itiö
polvi on korkealle kehittynyt, mutta suvullinen polvi suuresti yksin-
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kertaistunut, ja vasta viime vuosina (1917) selvitetyt ja äskettäin 
(1923) Psilotaceae-sanikkaisten sukutaisiksi todetut, sukupuuttoon 
kuolleet Psilophytinae-sanikkaiset (Hornea, Rhynia y. m.). juurien 
puutteen ja laakaversoisten varsiensa, osittain lehdettömyytensä
kin (siis sekovartisia!) ja muutamilla muodoilla itiöpesäkkeessä ole
van kolumellan (jollainen on Anthocerotales-sammalillakin!) kautta 
Psilophytinaet ovat osoittautuneet alkeellisimmiksi sanikkaismuo
doiksi ja sellaisina olleet vilkkaan mielenkiinnon esineinä kasvi
systemaatikkojen keskuudessa. 

Alhaisin vielä elävä sanikkainen Psilotum vuorostaan on see
rumkokeissa osoittanut verraten läheistä sukulaisuutta Selaginellaan 
ja tämä Pinaceae-havupuihin, joten tästä on saatu jatko sukupuun 
päärangalle ylöspäin. Tältä rangalta haarautuu sanikkaisia kaksi 
suurta sivuhaaraa: Filicinae ja Equisetinae, joissa molemmissa on 
useita sukupuuttoon kuolleita tärkeitä parvia. Edellisiin liittyy osa 
paljassiemenisiä, nimittäin (eusporangiaattisiin saniaisiin) Cycadales 
ja, kuten uusimpien seerumkokeiden sanotaan selvästi näyttävän, 
myös Gingkoales. Toinen osa paljassiemenisiä, nimittäin Coniferae 
ja Gnetales, sensijaan sijoittuvat seerumdiagnostisessa sukupuussa 
aivan toisaanne, ollen sukua suurelle Lycopodinae-ryhmälle ja siinä 
lähinnä Selaginellales-parvelle, josta eräät systemaatikot jo ennen
kin ovat johtaneet Coniferaet. Gymnospermien polyfyleettisuus, johon 
useat seikat ovat viitanneet, mutta josta ei morfologian avulla ole 
kyetty saamaan varmuutta, on kaiketikin nyt katsottava entistä 
paljoa todennäköisemmäksi. 

Sikäli kuin seerumkokeiden tulokset ovat ratkaisseet fyloge
neettiset suhteet Gymnospermeilla tässä esitettyyn tapaan, seuraa 
siitä tärkeitä selityksiä useissa tähän asti riidanlaisissa morfologi
sissa kysymyksissä. Mainittakoon näistä tässä jokunen. Havupuiden 
käpymuodostus on ehdottomasti käsitettävä kukaksi eikä kukin
noksi ja käpyjen emisuomut parhaiten kieleke (ligula)-muodostuk
siksi, jotka ovat perua Selaginellales-alkujuurista. Gingkon omitui
nen 2 emilehteä omaava emikukka, joka syntyy tukilehden han
kaan, voitanee kenties selittää tämän tukilehden fertiliksi osaksi, 
vastaten tavallaan esim. Ophioglossales-saniaisten lehden itiöpesäk
keellistä osaa; Gingkon siemenaihetta reunustava rengaskohoneroa 
taas olisi mahdollisesti jäte lehtiliuskasta, jolle siemenaihe on syn
tynyt samaan tapaan kuin siemenaiheet Cycadalein liuskaiselle 
emitehdelle. 
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Tähän asti kenties kaikkein suurinta huomiota on seerumdiag
nostiikan tuloksista herättänyt se ratkaisu, jonka seerumkokeet 
pyrkivät antamaan kysymykselle koppisiemenisien synnystä. Tämän 
kukkakasvien valtaryhmän fylogeneettinen johto on jatkuvasti ollut 
pahimpia pulmia, mitä fylogeneettinen kasvisystematiikka tuntee. 
Aivan vallitsevana, joskaan ei yksinomaisena 1 käsityksenä on ol
lut se, että Angiospermit polveutuvat Gymnospermeista. Alku.:. 
peräisimpänä ja vanhimpana ryhmänä Angiospermien joukossa ovat 
useimmat johtavat systemaatikot pitäneet Monochlamydeae-kasveja 
kaksisirkkaisten parissa, ja uudempina aikoina on huomattava osa 
tutkijoista liittynyt kannattamaan W e t t s t e i n i n sangen nero
kasta hypoteesia Monochlamydeien johtumisesta paljassiemenisten 
Gnetales-parvestä Casuarinaceae-tyyppisten kasvien välityksellä (kop
pisiemenisten kukka polveutuisi paljassiemenisten (Gnetinaein) 
kukinnosta). Toiselta puolen on usea huomattava tutkija tullut 
vertailevissa tutkimuksissaan siihen käsitykseen, että kaksisirkkais
ten Polycarpicae-ryhmä on nykyisin elävistä Angiospermeistä alku
peräisin. Sen vuoksi he ovat pyrkineet johtamaan nämä Gymno
spermeistä, yleensä Cycadales-ryhmästä, sukupuuttoon kuolleen Ben
nettitinae-ryhmän välityksellä. Muitakin otaksumia on lausuttu. 
Niinpä osa tutkijoista on otaksunut Angiospermeille polyfyleettista 
syntyä. 

Polycarpicae-ryhmän alkuperäisyyden puoltajat ovat nyt saa
neet seerumdiagnostiikalta voimakasta kannatusta käsitykselleen. 
Ainoa Angiospermi-ryhmä, josta on saatu -:sukulaisreaktio Gymnos
permeihin, on nimittäin juuri Polycarpicae ja siinä Magnoliaceae
heimo, jonka jo H a 1 1 i e r nykyisen vuosisadan alussa katsoi sel
västi alkuperäisimmäksi koppisiemenisten joukossa. Seerumreaktiot 
eivät kuitenkaan osoita sukulaisuutta tästä Cycadaleihin eikä 
Gnetinaeihin, vaan Pinaceae-heimoon eli siis havupuihin. Tämä tu
los on aika odottamaton. Morfologiset suhteet eivät nimittäin ole 
tähän sukulaisuuteen viitanneet eikä kukaan liene aikaisemmin 
esittänyt otaksumaa tästä sukulaisuussuhteesta. johtava syste
maatikko W e t t s t e i n onkin jo kiiruhtanut selittämään sen mor
fologisesti mahdottomaksi. On ilmeistä, että ennen pitkää viriää 
vilkas hypoteesien laadinta sillan rakentamiseksi tämän morfolo-

1 E n g 1 e r on vielä aivan ·äskettä in (1924) kannattanut otaksumaa siitä, 
että Angiospermit polveutuisivat suorastaan jostain sanikkaisryhmästä. 

• 



• 
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gisen kuil.un yli. ja tämän kuilun partailla varmaan vielä käydään 
monta · 'tieteellistä taistelua. 

Tarkas.tellessamme sukupuusta eri Angiospermi-ryhmien kes
kinäisiä · sukulaisuussuhteita huomaamme siellä valtavan pääosan 
heimojem. ··!ja suurempienkin ryhmien varhaisemmista sijoitteluista 
aivan tai .kaikessa pääasiassa entisiksi tai joka tapauksessa joiden
kuiden aikaisempien morfologisten käsitysten mukaisiksi. Mutta 
ön useanipia uudestijärjestelyjäkin, osittain sangen tärkeitä, ha
vaittavissa. ,. Mainittakoon seuraavassa lyhyesti eräistä fylogeneet
tisista suhteista, joiden toteaminen on katsottava tärkeimmiksi 
tuloksiksj·,, ·;mitä seerumdiagnostiikalla · on Angiospermien järjestel
~män alalfa:·esitettävissä. 

1. :' Ert$innäkin kaksi- ja yksisirkkaisien keskinäinen suhde. 
Mitä yleis~ntä hyväksymistä on vähitellen tämän vuosisadan ku
luessa s~aVuttanut se käsitys, että yksisirkkaiset polveutuvat kaksi
sirkkaisista··. ja näiden joukossa Polycarpicae-parven seutuvilta. Tä
mä joh'tö·; on saanut seerumdiagnostiikalta aivan loistavan varmen
nukseri: Seerumreaktioista päättäen liittyy koko yksisirkkaisryhmä 
P.olycarpioae'-parven keskiosiin Helobiae-parven välityksellä, kuten 
yleisesti ! on : otaksuttukin. - 2. Morfologisten kriteerioiden perus
teella otr äskettäin esitetty kehityssarja Ranunculaceae- Rosales
Saxifragales- Myrtales - Umbelliflorae. Tämä sarja on hyvin kes
tänyt s·er01ogisen sukulaisuuskokeen ja nähdään perusasana seerum
diagnostisen sukupuun Rosales-:haarassa. - 3. Hyvin kiintoisan sijoi
tuksen .. ja '.selityksen on saanut Monochlamydeae-ryhmä. Oleellinen 
osa sii.tä.·.;ort ' todettu yhteenkuuluvaksi ja liittyväksi Polycarpicae
parveen Berberidaceae-kaltaisten kasvien välityksellä. Lähintä su
kua tälle ·ovat Centrospermit, kaukaisempaa ne parvet, joiden kukan 
rakenne :on ·· kovin yksinkertaistunut Koko tämä sukupuun haara 
näyttää' ·' kehittyneen kukan valtavan redusoitumisen merkeissä. 
Plaarän kärkiosissa sijaitsevat kasvimuodot, joiden kukka on niin 
yksinkertåinen, että on pyritty johtamaan se Gymnospermien al
keellisesta: i kukasta (kukinnosta). Se mikä varhemmin yleisesti 
·käsitettiin ·: kehityksen lähtökohdaksi, tyvenpuoleiseksi, onkin siis 
päätösaavutps, sukupuuhaaran latvaosaa. - 4. Polycarpicae-par
vesta . on ' saanut alkunsa, kuten jo varhemminkin on otaksuttu, 
myös Parietaies-ryhmä laajemmassa merkityksessä. Liittymistä 
yälittämässä on Resedaceae-heimo. Sen seutuvilla sukupuusta läh
'tee useampia haaroja, joista tärkein on: Columniferac-haara. - 5. 
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Tähän Columniferae-haaraan, jonka tyviosan Columnifetae-parvi 
muodostaa, liittyvät varsinaisten Disciflorae-parvien (Gruinales, Te~ 

rebinthales, Celastrales y. m.) heimot pääasiassa entisen käsityksen 
mukaisena monimutkaisena ryhmänä. Välittäväksi ryhmäksi Co:. 
lumniferaein ja niiden välille ovat seerumkokeet osoittaneet Tricoccae~ 

parven (Euplwrbiaceae). W e t t s t e i n i n käsitys tämän . parven 
asemasta lähtökohtana nyt puheena olevalle suurelle ryhmälle on 
siis osittaisesti tullut hyväksytyksi; st.msijaan hänen hypoteesinsa5, 

jonka mukaan Tricoccae-parvi olisi välittämässä näiden: .ryhmien 
ja Monochlamydeien (Amentales) yhteyttä, ei ole saanut yahvis~ 

tusta. Tricoccae-kasvien kukan yksinkertaisuus on seeruindiagnostii
kan tuloksista päättäen johtunut, ei alkuperäinen ominaisuus; osalla 
ryhmän kasveja on, kuten tunQettua, kukan rakenne hyy;in : kehit
tyneellä asteella. - 6. Sympetalae-ryhmän polyfyleettisuus pn kauan 
ollut hyvin todennäköiseksi katsottu, mutta selkeää , ratkaisua ei 
asiaan ole saatu. Nyt seerumreaktiot ovat osoittaneet juluri niille 
ryhmille, joiden kuuluvaisuus Syinpetalaein kantaryhmäärr 6n ·ollut 
enimmän epäilty, fylogeneettiset sijoituspaikat muuanne= Bicornes
parvelle Columniferae-haaran latvalla, Primulales- ja .Plumbaginales
parville Centrospermae-haaralla; tulos, joka on jo saanut morfolo~· 

gien taholtå tunnustusta osakseen. Loppuosa Sympetalaeista on 
jäänyt yhdeksi, joskin kolmen toisiinsa vain höllästi s~dotu:n valta ... 
haaran (Ebenales; Campanulatae; Contortae-Tubiflorae-Rub~ales) muo.:. 
dostamaksi ryhmäksi. Compositae- ja Dipsacaceae-heimot; · j.qJta ylei .. 
sesti on pidetty verraten läheisinä, sijoittuvat aivan eri ~ukupuu
haaroille, edustaen siis kiintoisaa konvergenssi-ilmiötä. : l : , 

Herää näihin tuloksiin perehtyessä kysymys: Miten-, suuri ort 
seerumdiagnostiikan arvo fylogeneettisen kasvisystematiikan apu-
rina; missä määrin voidaan sen tuloksiin luottaa? · · · 

Mitään lyhyttä, varmaa ja selvää vastausta ei kukaan todelli; 
seen .objektiivisuuteen pyrkivä voi vielä tällä haavaa tuoho~ kysy-
mykseen antaa. ' : .. : ! 

Serologisen menettelytavan kenties heikoimmaksi . puoleksi on 
vastustajien taholla pyritty leimaamaan se, että koko tämän fysior 
logis-kemiallisen . tutkimuksen kemia on täydellisen hämärän pei~ 

tossa. Emme tiedä seerumin ja antigeeniekstraktin seoksessa tar 
pahtuvista reaktioista mitään; ja yhtä vähän tiedämme siitä, .ovatko 
ne munanvalkuaisaineet, jotka kasviekstrakteihin liukenevat, to _. 
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della sukulaisuudelle määrääviä; joka tapauksessa on siinä vain 
kuolleita aineita eikä elävää plasmaa. Kaikkeen tähän vastaavat 
seerumdiagnostit myöntävästi. Mutta huomauttavat samalla, että 
aivan yhtä vähän tiedetään kemiallisista tapahtumista lääketieteen 
käyttämässä seerumdiagnostiikassa, ja kuitenkin luotetaan siellä 
menettelytapaan niin paljon, että oikeuslääketieteen alalla voidaan 
siihen nojaten antaa lausuntoja, jotka kenties aiheuttavat kuole
mantuomionkin. 

joka tapauksessa on kieltämätöntä, että kasvitieteen alalla 
käytetyn seerumdiagnostiikan tulokset ovat vallan hämmästyttä
viä siinä suhteessa, että ne niin lukuisissa, voinee sanoa miltei luke
mattomissa kohdissa soveltuvat muita tutkimustapoja käyttäen 
saatuihin käsityksiin. Aivan outoja, vastustusmieltä herättäviä 
ratkaisuja on saatu miltei vain siellä, missä .muut menetelmät ovat 
olleet voimattomia tai antaneet hyvin ristiriitaisia tuloksia. Tämä 
tosiasia painaa tietysti vaa'assa erittäin paljon seerumdiagnostiikan 
arvon hyväksi. 

Sen .arvoa vähentää kuitenkin jossain määrin se seikka, että 
serologiset koetulokset eivät aina ole selvät ja riidattomat. Pereh
tyessään lähemmin alkuperäisiin koeselostuksiin saa huomata, että 
käsitys eri ryhmien fylogeneettisista suhteista monasti jossain mää
rin, joskus (etenkin alempiin kasveihin nähden, joilla >>munanval~ 
kuaisyhtäläisyys>> on suuri) paljonkin nojaa entisiin vertailevan 
morfologian tuloksiin. Tietenkin pyritään seerumtutkimusten tek
niikkaa parantamalla vapautumaan tästä heikkoudesta. 

Mutta itse asiassa eivät seerumdiagnostiikan käyttäjät halua
kaan tehdä menetelmästään aivan itsenäisesti toimivaa universaali
keinoa fylogeneettisen systematiikan alalla. He myöntävät avoi
mesti, että vaikkakin he katsovat oman keinonsa yleensä parhaaksi, 
eri menettelytapojen on työskenneltävä käsi kädessä. Tätä yhteis
työn suotavuutta varmaan useimmat muutkin kasvisystematiikan 
edustajat ovat valmiit kannattamaan. 

Sillä useat uuden menetelmän antamat tulokset ovat jo tällä 
haavaa siksi huomattavat, etteivät niitä ketkään systemaatikot 
voi merkityksettöminä sivuuttaa. Ainakin nämä tulokset vaativat 
kriitillisten kohtien uuteen tarkistukseen. On ilmeistä, että lähi 
vuosina syntyy vilkas tutkimus fylogeneettisen kasvisystematiikan 
pääkysymysten selvittämiseksi niin hyvin sukupuun ala- kuin sen 
latvaosissa. 



Perunoiden maanpäällisistä mukuloista. 

jo nyt huomaa kirjallisuudessa seerumdiagnostiikan tulosten 
huomioon ottoa hyvinkin arvovaltaisella taholla. Mainittakoon, 
että W et t s t e i n kuuluisan käsikirjansa >>Handbuch der syste
matischen Botanik>> 1924 ilmestyneessä 3:ssa painoksessa monessa 
kohdassa ottaa osviittaa serologisista tuloksista, joskin hän tärkeim
missä periaatteellisissa kiistakohdissa pysyy entisissä käsityksissään. 
Huomattavaksi voitoksi asialleen voivat seerumdiagnostit katsoa 
myös sen, että paljon käytetty yliopistollinen kurssikirja S t r a s
b u r g e r i n >>Lehrbuch der Botanik>> on uusimmassa painokses
saan (1923) siirtynyt königsbergiläisen sukupuun kannalle. 

Kirjallisuutta. Useimmat Me z i n ja varsinkin hänen lukuisien oppi-
laittensa seerumdiagnostiset tutkimukset on julkaistu königsbergiläisessä aika
kauskirjassa >>Botanisches Archiv>>, jota v:sta 1922 lähtien on ilmestynyt jo 11 
nidos.ta (ovat Helsingin yliopiston kasvitieteellisen laitoksen kirjastossa). Sarjassa 
*Cohn's Beiträge zur Biologie der Pflanzen» (Bd. XII-XIV) on tältä alalta 
muutamia varhaisempia kirjoituksia. Muita julkaisuja ovat: G o h 1 k e, 1(.: 

Die Brauchbarkeit der Serum-Diagnostik fOr den Nachweis zweifelhafter Ver
wandtschaftsverhältnisse im Pflanzenreiche. Dissert. Königsberg 1913; Me z, 
C.: Serum-Reaktionen zur Feststellung von Verwandtschaftsverhältnissen im 
Pflanzenreich (A b d e r h a 1 d e n s Handbuch der biolog. Arbeitsmethoden 
X 1. 1, 1924, S. 1057- 94); M e z, C.: Drei Vorträge Ober die Stammesgeschichte 
der Pflanzenwelt. II 1. Der sero-diagnostische Stammbaum des Pflanzenreichs 
(Naturwissenschaft und Landwirtschaft, Heft 4, Freising-Munchen 1925). 
Mainittakoon myös H. Z i e g e n s p e c k i n referaatti (Botan. Echo, 1, 1925, 
S. 75- 101) D. H. Campbellin kirjoituksesta >>The relationships of the Antho
cerotacere>>. - Varhemmin on Väinö Heikinheimo Luonnon Ystävässä 
(J 914) selostanut seerumdiagnostisia tutkimuksia, pääasiassa Gohlken tulosten 
perusteella. Pyydän viitata myös tähän kirjoitukseen. 

Perunoiden maanpäällisistä mukuloista. 
A. ]. Rainio. 

Kuten tunnettua ovat perunanmukulat maanalaisia mukula
varsia. Toisinaan kuitenkin maanalaisten mukuloiden muodostu
minen ehkäistyy, ja sensijaan muuttuvat maanpäällisten lehtien 
hankasilmut mukuloiksi. Sellaiset maanpäälliset mukulat ovat usein 
pitkulaisia, toisinaan verson ja mukulan välimuotoja. Ne voivat 
kehittää vihreitä lehtiä, haaraantua j. n. e. 

Syyt maanpäällisten mukuloiden muodostumiseen voivat olla 
hyvin erilaiset. Pimeihin perunakuoppiin kesän ylitse jääneet pe-
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runat itävät ja kasvavat miltei värittömiksi versoiksi. Siellä täällä 
suomumaisten lehtien hangoissa havaitaan pieniä perunanmuku
loita. Tässä tapauksessa perunakasvilla ei ole ollut mahdollisuutta 
muodostaa maanalaisia mukuloita. Pelloilla johtuu toisinaan tämä 
sama ilmiö siitä, että ei ole tarpeeksi mullitettu perunakasviaja leh-

Maanpäällisiä mukuloita perunalaadulla 
)>Ashleaf». 

tien hankasilmuista 
kehittyvillä versoilla 
ei ole ollut tilaisuutta 
kasvaa tnaahan,vaan 
paisuvat ne vihreiksi 
tai sinertäviksi maan
päällisiksi perunoiksi. 
Eräissä tapauksissa 
vahingoittuu peruna
kasvin juuristo, aihe
utuen milloin kuivuu
desta, milloin tuho
sienistä tai -eläimistä. 
Kun ajoittainen sade 
kuitenkin kykenee 
pysyttämään kuihtu
van maan päällisen 
perunanvarren elossa, 
niin muodostuu leh
tien hankoihin väril
lisiä perunanmuku
loitcL Myöskin on 
maanpäällisten mu
kuloiuen muodostu
mint!n mahdollinen 

toisissakin tapauksissa, mutta perussyy on aina se, että juu
rista on v·ahingoittunut, ja käytettävissä oleva vesimäärä ei riitä 
johdattamaan plastillista ainetta normaaleihin paikkoihin, vaan 
käytetään se niin ollen maanpäällisesti. Voidaanpa, kuten V ö c h
t i n g on osoittanut, saattaa perunanpistokkaat keinotekoisesti 
muodostamaan maanpäällisiä mukuloita. Tarkoitusta varten vali
taan pitkänivelvälinen perunanvarsi. · Leikataan · varsi poikki juuri 
nivelen yläpuolelta, pistetään pitkä nivelväli puoleksi maahan, ja 
heti leikkauskohdan yläpuolelle syntyy runsaasti juuria, mutta ei 
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mukuloita, sillä nivelvälistähän ei voi muodostua silmuja. Lehtien 
valossa valmistamat yhteyttäruistulokset eivät niin ollen voi tulla 
tarkoitukseensa juuristossa käytetyksi, vaan kerääntyvät maanpääl
lisiin osiin ja aiheuttavat hankasilmujen kehittymisen maanpäät
lisiksi mukuloiksi. 

Eräissä, etenkin aikaisissa perunalaaduissa näyttää maanpääl
listen mukuloiden muodostuminen olevan melko luonteenomainen 
laatuominaisuus. Vuonna 1925 syksyllä lähetti tilanomistaja Björn 
Lindberg Skogbystä Maatalouskoelaitokselle näytteitä perunoista, 
jotka muodostivat maanpäällisiä perunoita varsien latvaosiin. Hä
nen ilmoituksensa mukaan ei tässä voi olla kysymys mullitusviasta, 
juuristen vahingoit~umisesta t. m. s Hän on havainnut, että se on 
laatuominaisuus, joka on yleinen perunaryhmälle >>Professori Edlen>. 
Erittäin selväpiirteisenä esiintyi epänormaalisuus laaduissa >>Ashleaf>> 
(ks. kuvaa) ja >>Sharpes Vieton>. Ryhmän muut laadut olivat kyllä 
samaten epänormaalisia, mutta vähemmässä määrin. Ymmärtääk
seni aiheutuu tämä perinnöllinen epänormaalisuus siitä, että ryh
mälle on ominaista se, ettei alimmista ja osaksi ylimmistäkään han
kasilmuista kehity versoja, jotka joutuisivat maahan ja muodostai
sivat maanalaisia mukuloita. Niin ollen käyttäisi kasvi tässäkin 
tapauksessa yhteyttämistuloksensa ylimpien hankasilmujen kehittä
miseksi maanpäällisiksi mukuloiksi. 

Muuan A. J. Melan kirje. 

Kun maaliskuun 8 p:nä 1926 on kulu
nut 80 vuotta Vanamo-seuran ensimmäisen 
puheenjohtajan ja Luonnon Ystävän enti
sen mainehikkaan toimittajan A. j. Melan 
syntymästä, tahtoo toimitus palauttaa 
hänet lukijoittensa mieliin julkaisemalla 
erään hänen nuoruudenkuvansa sekä alla
olevan kirjeen, jonka hänen nuorin veli
puolensa tuomari Jaakko Malmberg äsket
täin on hyväntahtoisesti lahjoittanut 
Vanamo-seuralle. Kirje on kirjoitettu 
kesällä v. 1870, siis Melan ollessa 24-vuo-
tias, hänen omaisilleen, ja se koskettelee A. J. Me ta nuorena. 
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hänen matkaansa Kuolan Lapissa yhdessä John Sahlbergin 
kanssa. Valitettavasti kirjeen alkuosa on joutunut hukkaan, mutta 
siinä puhutaan, mikäli tuomari M. muistaa, matkavalmistuksista, 
passin hankkimisesta kuvernööriitä ja matkasta. pohjoiseen. Sen
jälkeen jatkuu kirje seuraavasti: 

Meillä on nyt Heinäkuun 24 päivä, 25 kohta käsissä. Olemme 
Koudan kylässä, matkalla Ponoihin. Kotoa en ole saanut min
käänlaisia tietoja ja nyt en semmoisia enää voi saada ennenkuin 
Ponoilta palaamme Näseesen (Knjäschä, HHHrna). 

Matkamme muuttui vähän, kuten edellisestä näette. Imandran 
seudussa löytyy niin vähän ihmisiä, asukkaita, ett'emme voineet 
päästä sitä tietä Kuolaan. Teimme sentähden lmandraan ainoas
taan syrjäretken kepeellä kuormalla (7 hengen kantokuormalla) 
ja viivyimme siellä niin kauvan kuin eväämme kesti. Voi, sokuri 
kaikki loppui ennenkuin jouduimme takasi Kannanlahteen; leipä 
kolmen peninkulman päässä Kannanlahdesta. 

Kannanlahdessa viivyimme ensi käynnillämme kyllä kauvan 
- Heinäkuun 3:teen päivään asti. Työtä siellä piisasi yltä kyllin. 
Tuntureilla kävimme noin joka toinen päivä, jolloin aina viivyim
me aamuisista päivin kl. 2- 3- 4:jään yöllä, syömättä. Aina se 
tahtoi vähin voimiakin kysyä. Matkat huonot: vetelät suot ja 
syvät korvet; ei uraa ei polkua; etimmäinen tunturi (Selesna) pe
ninkulman päässä. Pahin oli kun parhaaksi r erille tunturille pääs
tyä alkoi ankara sade, että sai olla läpi märkänä puolet vuoro
kaudet. Sääskit (itikat) toiset vihamiehet ja pahimmat. Heistä 
kumminkin pääsee pikiöljyllä. Mutta öljy sitte valuu suuhun ja 
tekee suun sisuksen niin heiläksi että on vaikea syödä. Kannan
lahdella ei kuitenkaan vaivat paljon painaneet, kun aina tunturiita 
pääsi hyvän maidon ääreen. Mutta lmandralla tahtoi laulu vai
jeta, kun saimme vedellä leivällä istua 10 päivää. Lappalaiset 
siellä syövät enemmiten petäjää ja hapanneita kaloja. jauhoja 
harvoin näkevät. Peuroja onnettomilla ei ole. Lehmiä eivät pidä, 
ja potaattia ei viljellä koko tällä syrjällä - se kuuluu olevan s y n t i! 

Imandralla löytyy Venäjän ruunun rakentamat kestikievarihuo
neet, sen kuulimme jo Kannanlahdella . Ei siis hätää huoneesta. 

Vaan kyllä me vähin ällistyimme kun 
Heinäkuun 3 p. myöhään iltaisella 

_ tulimme Sascheikan >>Stantsaan>>, 
ensimäinen lmandran rannalla ja 
meitä kohtasi tämmöinen näkö: 

Oli se 2 syitä pitkä ja leveä. Siinä makasimme sen yötä 13 
henkeä. Vaan sieltä oli toinen huone palanut. jakostrovassa oli 
kaksi rakennusta. Siinä siis odotimme nähdäksemme jotain pus
kaa. Olikin tuo näkö näön kaltainen. järveltä tullen oli tämä 
hovipaikka pian tämmöinen: 
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Oli meille tuleva huone puusta. Uunia kyllä ei löytynnä, vaan 
tulensija kuitenkin. Tulen ääressä kuivattiin paperit ja kasvit. 
Kyllä siinä tarkeni. 5. p. läksimme Dschynatunturille. Sinne oli 
ensin 1 % peninkulmaa vesimatkaa. 2 lappalaispoikaa seurasi 
meitä. Dschynalammen rannalle vedettiin vene ylös maalle ja 
kaadettiin kumoon. Siinä pidettiin ensimäinen oik' paastomme: 
voi unohtui jekostrovaan, leipä julman kovaa, tee vetelää, ei kalaa. 
Ei kuitenkaan ikävästä tietty mitään paitsi tulkkimme, joka tun
turiita tultuamrrie valitti: >>Kävelee kuin tuo hullu noita kuivia 
kallioita, kivikoita semmoisia, joista ei löydy ei niin mitään. Kenen 
helkkarin kengät semmoista kestää! - Tuo jonne!!>> Hän seurasi 
Sahlbergia koko päivän, minua taas seurasi Iapin pojat ja ne oli
vat hyvin iloisia - laulelivat kaiken päivää. Ankara sade ajoi 
minut iltapuolella tunturiita pois, . keskeytti vähän työni - muu
ten olisin hyvin tyytyväinen sillä retkellä, siellä löytyi hyviä kas
via. 7. p. palasimme jekostrovaan. Satoi koko päivän. 10 p. sou
·dettiin taas 1 % peninkulmaa Hiipinä (Chibinä, Kipinä) tunturin 
luo. Siellä saimme asua vesassa tämmöisessä: 

Ei saa keripuki vaivata 
sitä, joka tuosta ovesta kulkee. 
Siinä paloi tuli keskellä Juma
lan luomaa lattiaa ja herras
väki lelli tulen ympärillä. 
Kaunis elämä. Siinä olimme 
muutamana yönä 16 henkeä! 
Samana yönä tulin ylön väsy
neenä tunturiita ja join kuusi (6) korttelia teevettä tultuani. 
·Siihen vielä leipää ja (harvinainen herkku) kalaa. Vaan ei sem-
.moisella syönnillä kauvan kestä tuntureilla kavuta - tulin sen 
tuntemaan. Kovin menivät voimat vähiksi. - Evään puute ajoi 
meidät pois Hiipinältä 13 p. - Evään puute koko Imandralta 14 
p. - 15 p. Kl. 8 aamulla tulimme, läpi yön marssittuamme, taas 
Kannanlahteen. 

Siellä . oli silloin suuri herra käymässä, koko kylän pöppö Sta
novoi itce (vallesmannin arvoinen). Hän kävi meitä tervehtimässä . 
. Puhelimme tulkin kautta. Hän oli hyvin höyli. Kuvernöörin kir-
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joituksissa oli Sahlberg nimitetty Professoriksi, minä selitin että 
Suomen maisteri on Venäjän professorin arvoinen. 

Tavat meillä alkavat muuttua lappalaisiksi. Syömme milloin 
saamme ja silloin kauheat määrät: 4 pataa 1 maitoa, siihen kalaa 
pari naulaa, leipää, teetä 6- 8 kuppia ja rinkeliä: kahden miehen 

. ilta-ateria!! 
Voita emme ole nähneet kaukaan aikaa, se loppui Kannan

lahdessa. Paperista myös panimme koko Kannanlahden kylän 
aivan kuiviin. Minun täytyi ostaa kuiville kasvilleni 425 arkkia, 
jotka minulle tulivat 3 Rupl. 85 kopeekkaa maksamaan. Nyt on 
suuri arkkuni täpötäynnä kasvia (paitse 2:den hyönteislaatikon 
sijaa) ja jätetty Näseesen. 

Postimies (puolalainen tälle maailman nurkalle kotomaaltaan 
siirretty) kiirehtii. Täytyy lopettaa. 

Suokoon jumala teille kaikille rakkaassa kodissani terveyttä. 
Vasta syyskuun viimeisenä tai lokakuun ensi päivinä voin toivoa 
kotiin pääseväni. 

Vähän ikävältä täällä joskus tuntuu. Ihmiset ilkeitä, pahan
tapaisia - vaan lohi on hyvää. 

Tuhansia terveisiä kaikille lähettää 

teidän 
Aug. joh. Malmberg. 

Pieniä tietoja. 

Hilleri Kemiön pitäjässä. Käydessäni viime syyskuun lopulla (1.925) 
tässä pitäjässä olevassa Sermundsvidjan virkatalossa näytettiin minulle hil
leri, jonka talon koirat olivat pihaseudusta joitakuita päiyiä sitten yön-
aikana löytäneet ja tappaneet. Viljo l(ujala. 

Muuttolintujen lähtöaika. Otocorys alpestris oleskeli 12 kpl parvena loka
kuun 17 päivän tienoissa 1925 Käpylässä, Taivaskalliolla. Vielä lumisateen jäl
keenkin näin joitakin kappaleita näitä etelään matkustavia siellä juoksentel~
massa etsien ruokaa paljaista mättäiden pielistä. Erikoisen arkoja ne eivät 
olleet, sillä monasti voin tarkastella niitä 10 metrin päästä. Lokak. 20 päivänä 
ne katosivat ja niille teki Alauda arvensis seuraa saman kuun 24 päivänä. 

Muista muuttolinnuista mainittakoon, että Muscicapa grisola lähti 26; IX, 
Hirundo rustica 25. IX, Hirundo urbica 14. IX, Anthus pratensis 13. X, Phyllo
scopus rufus 12. X, Fringilla coelebs 24. X ja Erithacus rubecula 25. X. 

j. Seppä. 

1 pata = 3 korttelia. 
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Poimfntoja Suomalaisen normaalilyseon Luonto-seuran havaintokirjasta. 

(S. A. = Toivo Ailio, A. C. = Aarno Cajander, E. C. = Erkki Cajander, 
0. C. = Olavi Cajander, N. H. = Niilo Hakalehto, H. K. = Huugo Knuutila, 
0. R. = Olavi Raekallio, M. R. = Mies Renvall, E. S. = Esko Suomalainen, 
P. S. = Paavo Suomalainen, 0. S. = Otso Vartiovaara.) 

Havaintopaikka, ellei sitä ole erikoisesti mainittu, Helsinki. 

Phocaena communis. 27. V 11. 1923 sain pyöriäisen Drumsön länsi rannalta. 
Eläimen pituus oli 1 m ja paino noin 10 kg. (O.R.) 

Turdus merula. Degerö: Turholm. 3 yks. 5. IV. 25 ja 4 yks. 11. X. 25 kulo
rastaiden joukossa. (M. R.) 

Phylloscopus sibilatrix. Vihreäkerttupareja tapasin kesäkuussa 1925 muu
tamissa paikoissa juupajoella Hyytiälän kylän läheisyydessä. (0. C.) 

Carpodacus erytlzrinus. 28. V. 1925 1 yks. Kasvitieteellisessä puutarhassa 
(E. S. et P. S.). Leppäpensaikossa Vanhankaupungin maantien varrella (! ja 
~ 2. VI. 25. (E. C.) 

Fringilla coelebs. Talvehtii sangen yleisesti Helsingissä. Seuraavat mer
kinnät osoittavat tätä: 4. X II ja 19. X 11. 21 1 (! marunanvarsilla Runebergin
kadun vieressä (E. S. et P. S.); 3 (! d' 13. I., 17. 1. ja 9. 1 I. 22 kaatopaikoilla 
Taivallahden rannalla, 5 Ö' Ö' 17. 1 1., 22. 11. ja 6. X 1 I. 22 marunanvarsilla 
Runeberginkadun varrella (E. S. et P. S.); 2 (! (! pilliajassa Töölössä 2. 1. 23 
(E. S. -:et P. S.); 1 Ö' Degerössä vanhassa ladossa 5. 11. 24 (N. H.); 1 Ö' lintu
laudalla Kasvitieteellisessä puutarhassa 10. 11. 24 (0. V.); 1 (! pajuj:>ensai
lwssa Teurastuslaitoksen luona Töölössä 7. X 1 J. 24 (E. C.); 1 Ö' Eläintarhassa 
27 X f J. 24 (0. C.); 4 Ö' (! Humallahden kaatopaikalla 1. I. 25 (0. C.); 10 d' d' 
2. I. ja 2 Ö' Ö' 3. 1. 25 Van halla hautausmaalla (0. C.); 6 Ö' Ö' ja 4 ~ ~ Sam-
bucus-pemaissa Taivallahden rannalla 13. 1. 25 (E. S. et P. S.); 2 d' (! ja 5 ~ ~ 
pensaassa lähellä navettaa Degerössä Turhatmassa 22. 1. 25 (M. R.); 1 (! Tai
vallahden rannalla 28. 1. 25 (E. S. et P. S.); 25 (! Ö' Vanhalla hautausmaalla 
28. 1. ja 1 (! samassa paikassa 5. 11. 25 (0. C.); 1 Ö' Kasvitieteellisessä puu
tarhassa 23. 1 J. 25 (M. R.); 1 Ö' ja 1 Ö' lähellä kunnalliskotia 26. II. 25 (M. R.); 
11 d' d' Hertonäsissä 28. I 1. 25 (M. R.); 1 Ö' Degerössä Turholmassa 1. X 11. 
25. (M. R.) 

Fringilla montijringilla. 1 yks. suuressa tilhiparvessa Töölössä 2. J. 23 
(P. S.); 1 yks. Tähtitorninmäellä 16. 111. 24 (E. C.); 1 yks. Eläintarhassa suu
ressa peipposparvessa 22. 11. 25 (E. C.); Taivallahden rannalla muutamia yks. 
vihreäpeippoparvessa takiaisilla 27. IX. 25 (0. C.); 1 yks. Hesperian puistossa 
11. X. 25 (0. C.); 1 yks. tilhien ja räkättirastaiden joukossa koivuissa Töölössä 
18. X. 25 (0. C.); 1 (! ja 1 ~ pajuissa Töölönlahden rannalla 18. X. 25 (E. S.)i 
3 yks. Kasarmintorin varrella 7. X 1. 25. (M. R.) 

Carduelis linaria. 3. VI. 1924 löysin pesän, jossa oli 4 munaa, lepästä 
Parikkalassa. (H. K.) 

Nucijraga caryocatactes. 11. IX. 1921 1 yks. erään purjealuksen mastossa 
Taivallahden rannalla (E. C. et E. S. at P. S.); 1 yks. lokakuussa 1921 Haka
sa lmenpuistossa. (0. C.) . 
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Lanius excubitor. 12. IV. 1921 1 yks. Malmilla, eräällä suurella niityllä 
(T. A., A. C., E. C. et 0. C.); 1 yks. pajupensaan latvassa Teurastuslaitoksen 
luona Töölössä 23. IV. 22. (E. S.) 

Buteo lagopus. 5. IV. 1925 1 yks. Degerössä Turhatmassa varisten takaa
ajamana. (M. R.) 

Aquila cllrysaetos. 2. VI 1. 1923 näin 1 yks. Siikalahdella Parikkalassa. 
(H. K.) 

Asio flammeus. Suopöllön näimme Vanhassakaupungissa 11. X. 24. Se 
lähti lentoa~ kymmenisen metrin pääss~ meistä, jolloin näimme sen hyvin 
selvästi. (E. C. et 0. C.) 

Glaucidium passerinum. 29. X. 1922 1 yks. Eläintarhassa (0. C.); 1 yks. 
tiaispyynnissä M1;1nkkiniemessä 17. 1. 24. (E. C.) 

Porzana porzana. 15. V 1 1. 1924 löysin Parikkalan Siikalahden rannalta 
pesän, jossa oli 11 hyvin haudottua munaa. (H. K.) 

Ciconia ciconia. Kattohaikaran näin 11. V. 24 niityllä Vanhankaupungin 
lahden perukassa. Lintu oli varovainen eikä päästänyt lähelle. Se kohosi len
toon ja katosi, tehden komeita kaarroksia, Malmilie päin. (0. C.) 

Bucepllala clangula. 24. V 1. 1924 löysin Parikkalan Viitasaaresta telkän 
pesän, jossa oli 36 (!) munaa. Varmaan olivat useat naaraat sopivan pesäpaikan 
puutteessa munineet samaan pesään. (H. K.) Paavo Suomalainen. 

lmpatiens parviflora Turussa. Luonnon Ystävässä 1922, siv. 28, kertoo 
hra 0. Collan tavanneensa tämän ruderaattikasvin Turun Kähärinmäellä. Kun 
lienee kasvin leviämishistorian valaisemiseksi hyödyllistä tietää, miten kasvi 
Turkuun on saapunut, pyydän ilmoittaa, että kylvin Impatiensin siemeniä 
jo syksyllä v. 1900 kotini Kähäri n:o 31:n pihamaalle, josta kasvi sittemmin 
on vuosi vuodelta levinnyt yhä pidemmälle. Kylvämäni siemenet toin Hel-
singistä, Pohjoisranta n:o 16:n puutarhasta. Emil Nyman. 

Vesisaha (Stratiotes aloides) karjanrehuna KittiJässä. Ymmärrettävistä 
syistä sattuu Lapissa silloin tällöin kevättalven ja kevään aikana kova rehu
pula. Asujainten on tällöin pakko keksiä jos joitakin keinoja hädän forjumi
seksi. Kittilässä on tullut tavaksi nostaa järvistä ja joista jäiden keväällä 
heikonnuttua karjanrehuksi vesisahaa, joka monin paikoin pitäjässä muodos
taa tiheäkasvuisia vedenalaisia niittyjä ja jota täällä kutsutaan >>kievanaksh>. 
Ruoho annetaan joko tuoreeltaan tai syötetään keitettynä jauhojen kanssa, 
jos varat tätä sallivat. Eläimet syövät vedestä nostettua hätärehua mielellään 
ja näyttävät tulevan sillä hyvin toimeen, kunnes pääsevät laitumelle. - Paik
koja, missä olen kievanaa Kittilässä nähnyt, ovat Aakenus- ja Ounasjoet Kit
tilän kirkonkylän kohdalla, Sotkajoki (lähellä Nilivaaraa) ja jeesiöjärvi jeesiö
järvenkylässä. Muilta saamieni tietojen mukaan kasvia on myös Kelanteke
mänkylän (täällä on Kievanalahti ja Kievanajoki nimiset paikat!) Kelanteke
mäjärvessä ja Hanhimaan Vuossajärvessä. Luultavaa on, että sitä tavataan 
paljoa laajemmaltikin. Väinö Sandström. 



Pieniä tieto ja. 

Kirjoteh1fnen kattfokieto. 9. V 1. 1920 tapa
sin Antrean pitäjän (Ka) Patalahden kylässä 
hiekkai 'lessa metsikössä Ukonniemen tyvellä · 
kasvavien tavallisten kalliokielojen (Polygona
tum ofticinale L.) joukossa erään yksilön, joka 
poikkesi muista selvään valkojuovaisten leh
tiensä kautta. Viereinen, tästä yksilöstä kui
vattuna otettu valokuva antaa käsityksen sen 
kirjolehdistä (saks. panachierte Blätter), joskaan 
valkojuovaisuus ei enää ole yhtä selvä kuin tuo
reena. - Pienenä lisänä H i n t i k a n mukaan 
(Vanamon julkaisuja, 3. osa N:o 4) maassamme 
vielä vähän huomioituihin kirjolehtisyystapauk
siin lienee paikallaan tallettaa tämäkin yksityis
tieto. 

Osmo H. Porkka. 

Isokasvufsla vesiherneitä ( Utricularia vul-
garis). Olemme tottuneet näkemään vesiher-

neitä yleensä 
matalanpuolei
sissa joissa, suo
haudoissa, oji~
sa tai lätäköis
sä, joissa ne ei
vät saavuta ko
vinkaan suurta 
kokoa; usein-

Kirjolehtinen kallio
kielo (Polygonatum 

ofticinale L.) 

Lehdissä esiintyy 
n. s. sektoriali
kirj oleh tisyys. 

(Toim.) 
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han tällaisista paikoista otettu yksilö vaivatta 
mahtuu tavalliselle kasvistopaperiarkille. Kui
tenkin vesihernekin voi saavuttaa sangen huo
mattavan koon. Ohellinen valokuva osoittaa 
erään yksilön tavallista vesihernettämme 
(Utricularia vulgaris), joka verrattuna vierei
seen 1 m. esittävään janaan, näyttää sangen 
juhlalliselta. Tämän yksilön talletin kesällä 
1924 Finvikträsk'istä Getan pitäjän (AI) Höck
bölen kylässä. Useimmat tarkastamani vesi
herneyksilöt tuossa kasvirikkaassa järvessä 
vetivät hyvin vertoja tälle tallettamalleni · 
yksilölle. Eikä tietenkään olekaan luultavaa, 
että juuri tämä olisi sattunut olemaan kook
kain kaikista, mutta siitä huolimatta jo sekin 
näyttää näitten vaatimattomien vesikasvien 
voivan määrätyissä olosuhteissa saavuttaa 
jättiläismäisen koon. 

Isokasvuinen vesiherne. Osmo H. Porkka. 
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Equisetum fluviatile L. f. polystachya (Biichn.). Tämän muodon tapa
sin kesällä 1921 Antrean pitäjästä (Ka). Se kasvoi verrattain runsaana pai
kotellen Vuoksessa Patalahden ja Antrealan kylien reheväkasvuisilla, mata
lilla rantamilla, jotka vedenrajan yläpuolella muodostavat verraten leveitäkin 
•>lietteitä•>. - Vain muutamien ylimpien kiehkuroitten sädehaarat olivat kaikki 
tähkällisiä, alemmissa kiehkuroissa oli vain osa sädehaaroista tähkäpäisiä tai 
olivat kaikki martoja; vielä alempana ol varsi aivan sädehaaraton. Säde
haarojen tähkät olivat aivan pienet ja näytti päätähkäkin heikommin kehitty
neeltä kuin päämuodolla. Useimmissa yksiJäissä tuntui päätähkä •>kukkivam 
aikaisemmin kuin sädehaarojen tähkät, jotka olivat parhaassa kukoistukses
saan päätähkän jo kuihtuessa. Ansainnee myös tulla mainituksi, että tyypil
linen päämuoto esiintyi noilla paikoin sangen niukasti~ vallitsevan osan kort
teikosta ollessa f. limosa'a, joka oli osittain täysin sädehaaraton, osittain var
ren ylimmässä osassa lyhyillä sädehaaroilla varustettu. Osmo H. Porkka. 

Myrica ga1e Heinjoelta. Elokuussa 1923 tapasin Myrica gale'n Heinjoen 
pitäjän (Ka) Kääntymän kylässä. Se kasvoi aivan Antrean rajalla Osinlam
men suorannalla lähellä valtamaantietä. Tämä kasvupaikka sijaitsee linnun
tietä n. 5 km. kaakkoon kaksi vuotta aikaisemmin Antrean pitäjästä löytä-
mästäni kasvupaikasta (L. Y. 1923, siv. 20). Osmo H. Porkka. 

Kirjallisuutta. 
j ä r ne f e 1 t, H.: Z u r Li m no 1 o g i e ei n i g e r 0 e w ä s se r Finn-

1 a n d s. Vanamon julkaisuja 2, n:o 5, 1925, s. 185-356, 39 kuvaa ja karttaa, 
1 taulu. - Tekijä on vuosina 1921-23 tutkinut 17 Etelä- ja Keski-Suomen 
järveä etupäässä silmälläpitäen kalataloudellisia näkökohtia. Päähuomio on 
kiinnitetty kalaravinnoksi kelpaavien pohjaeläinten laatuun ja määrään sekä 
vesien lämpö- ja happisuhteisiin. järvien yleinen luonne ja koko olivat hyvin 
vaihtelevia. Pienin oli vain 3,6 ha, suurin 9120 ha. Tutkitut järvet jakaa 
tekijä viiteen ryhmään: orto-eutrofiseen, para-eutrofiseen, paramixo-eutrofi
seen (uusi tyyppi), orto-oligotrofiseen ja para-oligotrofiseen. Tutkimuksista 
selviää, että pohjaeläimistön laadun ja runsauden määräävät ensi sijassa ym
päristön irtonaisen maaperän laatu, ympäristön viljelystaso y. m. kulttuuri
seikat, pohjan laatu sekä v.eden ravintosuola- ja happipitoisuus. Liitteenä seu
raa F r. H u s t e d t i n laatima luettelo ja selostus tekijän lähettämistä, jär-
vissä tavatuista pohjadiatomeoista. U. S-s. 

H u k k i n e n, Y r j ö : T i e d o n a n t o j a v i 1 j e l y s k a s v e i l 1 e 
v a h i h g o 1 1 i s t e n e 1 ä i n l a j i e n e s i i n t y n1 i s e s t ä P o h j o i s
S u o me s s a. Maatalouskoelaitos. Tieteellisiä julkaisuja N:o 25. Helsinki 
1925. 164 sivua, 15 karttaa. - julkaisussa käsittelee tekijä pääasiallisesti 
Maatalouskoelaitoksen Tuhoeläinosastolle saapuneiden ynnä muualta hankki
miensa tietojen, vain pieneltä osalta omien havaintojensa perusteella Pohjois
Suomen ja Lapin (luonnont. maakuntien Ok, Ob, Ks, LKem, Le ja Li) tuho
elä imiä. johdannossa tehdään selkoa m. m. tutkimusalueen luontosuhteista 
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ja viljelysoloist(!. Pääosassa käsitellään ryhmä ryhmältä ja laji tajilta alueella 
tavattavia tuholaisia. Tällöin ei tekijä tyydy kuvaamaan yksin niitä lajeja 
(luvultaan 60), jotka todellisten havaintojen perusteella ovat huomatut alueella 
tuhoisiksi, vaan mukaan on otettu 61 lajia, joiden tuhoista siellä ei voida esit
tää minkäänlaisia varmoja tietoja, jopa niiden lisäksi 23 lajia, joita ei toistai
seksi sieltä tunneta laisinkaan, mutta joiden tekijä olettaa siellä elävän. Lo
puksi on kirjasessa yleiskatsaus tuholaislajeihin ja niiden esiintymiseen eri 
viljelyskasveilla sekä erinäisiä luetteloja. Alueen pahimpina tuholaisina mai
nitaan: Chlorops pumilionis, Hydrellia griseola, Oscinella frit, Hylemyia bras
sicae, .H. antiqua, Eumerus strigatus, Pegomyia hyoscyami, Psila rosae, Tipula 
oleraeca, Blitophaga opaca, Corymbites aeruginosus, Phyllotreta undulata (?), 
Pieris brassicae, Clwraeas granimis, Plutella spp., Hepiolus fusconebulosus, Lygus 
pratensis, L. campestris, Macrosiphum granarium, Pteronidea ribesii, Pristophora 
palli pesi, Tylenchus fwrdei, Paludicola amphi!Jius, P. oeconomus jaAgricola a~restis. 

U. S- s. 

S a h 1 b e r g, j o h n : E n u m e r a t i o C o 1 e o p t e r o r u m F e n
n i a e. La me 1 1 i c o r n e s, P 1 a t y soma, X y 1 o p h a g i, F u n g i c o 1 a. 
Vanamon julkaisuja 4, n:o 1, 1926, s. 1- 169. 

Sa: Die Cryptophagus-Arten Finnlands. S:n, s. 170-190. 
Edellinen julkaisu muodostaa luonnollisen jatkon prof. j. Sahlberg-vaina

jan vv. 1873- 89 Fauna-seuran Notiser- ja Acta-sarjoissa julkaisemiin >>Enu
meratioihin,>, joissa tehdään selkoa Suomessa tavatuista kovakuoriaisista ja 
niiden levenemisestä sekä selitetään (latinankielellä) joukko uusia tai vaillinai
sesti tunnettuja lajeja. Nyt ilmestyneen osan, jonka S. kuollessaan v. 1920 
jätti käsikirjoituksena jälkeensä, on täydentänyt ja julkaissut vainajan poika 
prof. U. Saalas, joka myös on kääntänyt alkuperäisen ruotsinkielisen tekstin 
saksaksi. Lajiluku eri ryhmissä on seuraava (sulkujen välissä mainitaan, miten 
monta lajia tunnettiin v. 1900, jolloin j. Sahlbergin Catalogus Coleopterorum 
Faunae Fennicae ilmestyi): Lamellicornes 63 (59), Platysoma 32 (24), Xylo
pfzagi 89 (79) ja Fungicola 171 (146). - jälkimmäinen julkaisu sisältää tutki
muskaavan Suomessa tavattujen Cryptophagus-sukuun kuuluvien kovakuori
aisten määräämistä varten sekä lyhyet selitykset kustakin lajista. Suomessa 
tavattujen lajien lukumäärä on 40. 

E 1 f v i n g, Fredrik: Kasvien ravitsemuksesta. Suomentanut Vilho 
Setälä. Nr. 1 Otavan tietokirjasarjassa >>Luonto ja me,> . . Helsinki 1925. 

146 sivua laaja kirjanen, joka sisältää tekijän kasvifysiologiset luennot 
Helsingin yliopiston järjestämiltä kansakoulunopettajien jatkokursseilta v. 1919. 
Kirja p'yrkii yleistajuisesså muodossa antamaan käsityksen tärkeimmistä sei
koista kasvien ravitsemusopin alalla, niin hyvin vihreitä kuin lehtivihr ättö
miä kasveja koskien. Tarkoitus epäilemättä mainiosti saavutetaan. Kirja on 
miltei taiturimainen näyte kyvystä tehdä tieteen saavutukset viehättävässä 
muodossa nautittaviksi suurelle yleisölle. Tekijä .pitää esitystään ensi sijassa 
>>lukemisena nuorisolle>>, mutta varmasti hän on oikeassa otaksuessaan sen 
olevan huviksi ja hyödyksi lukuisille muillekin kansalaisille. 
· Monet oppikoulujemme luonnonhistorian opettajista ovat vakavasti kylläs
tyneet siihen imelään hölynpölyyn, jota useat nykyisistä kouluoppikirjoista 



58 Kirjallisuutta. 

biologian nimellä, todellisen tiedon rinnalla, taritsevat oppilaille. Rohkenen ke
hoittaa arvoisia opettajia yrittämään muutamilla biologian tunneilla kasvien 
ravintofysiologian opetusta esimerkiksi tässä puheena olevan kirjasen hengessä. 
Varmasti usea oppilas kykenisi tästä opetuksesta sulattamaan itselleen monta
kin elämän varrella hyödyllistä tietoa ja näköalaa. Ei liene myöskään mitään 
epäilystä siitä, että yliopistollisessa kasvitieteen alkeisopetuksessa kurssin laa
jennus ravintofysiologis n tietämyksen alalla olisi varsinkin medikofiili- ja 
maatalousylioppilaille hyvin tuntuvaksi hyödyksi. K. L. 

M o 1 i s c h, H a n s : Kasvianatomia. Suomentanut T. J. Hintikka. 157 
siv. Vanamon kirjoja nr. 24. Kustannusosakeyhtiö Kirja. Helsinki 1925. 

Kirja, joka ilmestyi jo vuosi sitten, on suomennos kuuluisan wieniläisen 
kasvifysiologin Hans Molischin tunnetusta oppikirjasta >>Anatomie der Pflanze>>, 
jonka ensimmäinen painos ilmestyi 1920. Suomentaja on tarkoittanut teoksen 
suomennoksen käytettäväksi täydennys- ja varsinkin kertauskirjana luettaessa 
prof. F. Elfvingin >>Kasvitieteen oppikirjan>> kasvianatomista osaa. Kirja on 
hyvin sopiva tähän tarkoitukseen, antaen täydennystietoja ja selventäviä näkö
kohtia erittäinkin fysiologisen kasvianatomian alalta. Mutta mitä soveliain on 
teos käytettäväksi itsenäisenäkin kasvianatomian alkeisi in johdattajana. Selvä 
ja helppotajuinen esitystapa kuuluu kirjan moniin vahvoihin puoliin. Kirjan 
taitavasti tehty suomennos lisää sen nautittavuutta. K. L. 

T o b 1 e r, F r i e d r i c h : Biologie der Flechten. Entwicklung und Begriff der 
Symbiose. Berlin 1925. Verlag von Gebruder Borntrreger. Berlin W 35, 
Schöneberger Ufer 12 a. - Hinta Akat. kirjakaupan kautta tilattuna 140 
Smk. 
Keskeisenä kysymyksenä tässä 266 sivun laajuisessa teoksessa on otsikon 

mukaisesti jäkäläsymbioosi. Sen selvittämiseksi käsitellään jäkäläbiologiaa 
sangen laajasti - etenkin fysiologisia ilmiöitä (kemiallista kokoamusta ja aine
vaihtoilmiöitä), samoin jäkälien lisääntymis- ja kasvuilmiöitä sekä myös eko
logisia suhteita. Näitä kaikkia käsiteltäessä esitetään runsaasti sitaatteja kir
jallisuudesta (lopussa on 1 y h y i II ä r e f e r aate i II a varustettu kirjalli
suusluettelo!), joten teoksesta muodostuu hyvä lähdekirja ja opas sille, joka ha
luaa jäkäläbiologiaan ja sitä käsittelevään kirjallisuuteen perehtyä. Etupäässä 
sellaisena on sitä suositeltava. Tunnustuksena on mainittava, että tekijä sitee
raa myös suomalaista jäkäläkirjallisuutta tasapuolisesti ja sangen tarkoin ~ Var
sinkin E 1 f v i n g i n, H ä y r e n i n, L i n k o 1 a n ja W a r e n i n tutki- / 
mukset saavat suurta huomiota osakseen. H ä y r en kulkee kuitenkin Hay
ren-nimellä, ja hänen tutkimusalueensa Tvärminnen mainitaan (s. 153) sijaitse
van >>in Westschweden (Nyland)>>! - Aivan erikoisen arvioimisen alaisiksi ovat 
tutkimuksessa luonnollisesti joutuneet professori E 1 f v i n g i n tunnetut jä
kälä tutkimukset, samoin kuin W a r e n i n niitä tukevat tutkimukset. Se tulos, 
mihin Tobler omien tutkimustensa ja laajan kirjallisuustutkiskelunsa kautta 
tulee, on näihin nähden jyrkästi kielteinen, Schwendenerin teorian mukainen. 
Muistutuksista mainittakoon: Elfvingin hyyfeissä havaitsemat vihertävät kap
paleet ovat todennäköisest i hajaantumistuloksia hyyfien ~isällyksestä (mah
dollisesti öljyä). Tähän viittaa m. m. Ware.nin havai.nto, että viheriä aine saat-
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taa esiintyä diffuusina koko protoplasmassa ja vaihdella väriltään sinivihreästä 
ruskeanvihreään. Elfvingin otaksuma, että goniideihin tunkeutuvat hyyfit oli
sivat selitettävissä mukautumina assimilatiotulosten poiskuljetukseen, on erit
täin etsitty. Selitys, että sama jäkä lä voisi hyyfeistään synnyttää kahdenlajisia 
vihreitä soluja (cephalodiot!), on myös >>besonders gezwungem. Erikoisen tär
keitä ovat fysiologiset tiedot, jotka viittaavat goniidien sukulaisuuteen vapaana
elävien !evien kanssa, eikä sienien. Jäkälähyyfien soluseinät ovat m. m. kitiini
pitoisia kuten sienill ä, kun taas goniidien seinämät ovat, samoinkuin vapaana 
elävien !evien, selluloosa- ja pektiinipitoisia. Chodatin ja Warenin havaintojen 
eri jäkälälajeissa tavattavista goniidiroduista ei ollenkaan tarvitse todistaa 
Schwendenerin teoriaa vastaan. V. Kujala. 

Kokousselostuksia. 

Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon kokous 12. XII. 
1925. Puheenjohtaja prof. J. 1. Li r o lausui aluksi muutamia muistosanoja 
äsken manalle menneistä tunnetuista suoma laisista luonnontieteilijöistä, prof. 
Hj. H j e 1 t i s t ä ja toht. E. E. B e r g r o t h i s ta. 

Senjälkeen piti prof. K. T e r ä s v u o r i esitelmän >>m i n i m i a 1 a s t a>> 
m a a t a 1 o u d e 1 1 i s i s s a n i i t t y t u t k i m u k s i s s a. Kuten jokainen 
luonnossa liikkunut on huomannut, riippuu lajien luku jollakin kasvupaikalla 
m. m. sen pinta-alasta, ja laj iluku kasvaa pinta-alan suuretessa. Siitä huoli
matta on julkaistu monta niittytutkimusta, joista pinta-alatiedot joko puuttu
vat tai joissa ne ovat vaillinaiset. On todistettu, että tarvitaan määrätty mini
miala, jotta jonkun kasviyhdyskunnan kaikki oleelliset lajit, n. s. konstaotit 
voisivat esiintyä. Miten suuri mlnimiala eri tapauksissa on, siitä ovat tiedot 
vielä puutteellisia. Esitelmänpitäjä kuvasi lyhyest i uutta ruudukkomenetel
määnsä, jolla oli saatu valaistusta m. m. maataloudellisissa niittytutkimuk
sissa sopivien ruutujen minimiala-, luku- ja sijoituskysymykseen. Verrattaessa 
toisiinsa 1, 2, 3 ja 4 neliömetrin ruutujen antamia tuloksia, huomattiin esimer
kiksi valituissa tapauksessa 1- 3 neliömetrin ruudut liian pieniksi, mikäli oli 
kysymys lajiluvun ja konstanssin määräämisestä, jota vastoin 4 neliömetrin 
ruudut osoittautuivat sopivan kokoisiksi. Samalla kävi selvästi ilmi, miten 
vä:ttämättömiä pinta-alatiedot ovat yleensä tämän luontoisissa tutkimuksissa. 

Prof. J. J. Li r o esitelmöi kasvien j a e 1 ä i n te n v a 1 o i 1m i
ö i s t ä , jotka ovat joko puhtaasti kemiallisia tai fysikaalisia tai alkuliman toi
minnas.ta johtuvia fysiologisia. Ensinmainittuihin kuuluvat erinäisten elimel
listen aineiden, kuten rypälesokerin sekä anis- ja dilliöljyn synnyttämä valo, 
kun åktiivinen happi emäksisessä liuoksessa niihin vaikuttaa, sekä muutamissa 
kasveissa tavattavien Jiuenneiden aineiden kiteytymisvalo. Puhtaasti fysikaa
lisia ovat kukkakasveissa toisinaan havaitut valo- ja sa lamailmiöt, joista Moo
seksen palava pensas lienee vanhin kirjallisuudessa mainittu. Pätevämmin ha
vaittu vanhin ilmiö kukkien salamoimisesta on vuodelta 1762, jolloin Linnen 
tytär, Christine Elisabet, näki Intian krassin (Tropaeolum majus) kukkien sala
moivan, ja prof. Th. M. Friesin 1858 tekemä havainto Upsalan kasvitieteelli-
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sessä puutarhassa, jossa idän unikko (Papaver orientale) salamoi useampina 
kesäiltoina. Tällaiset ilmiöt johtuvat siitä, että negatiivinen sähkö johtautuu 
kasveja myöten maasta ilmaan. Alppiseuduissa voi toisinaan huomata nega
tiivisen sähkön helmeilevän ihmisten päälaesta, taikka, niinkuin Saus.sure itse 
koki, sormien päistä. Komeimmat tähän kuuluvat ilmiöt ovat n. s. Elms-tulet, 
jotka metrien pituisina valolieskoina hulmuilevat Etelä-jäämerellä purjehtivien 
laivojen mastonkärjistä. - Fysiologista loistokykyä on verraten monilla eläin
ja kasvilajeilla, ja edellisillä on valon säteily tahdon alainen, vaikka valoa sä
teilevä aine ei toisinaan tuhoudu eläimen kuoltuakaan, vaan voidaan sitä ottaa 
talteen ja valmistaa siitä pimeässä loistavaa ihomaalia. Kaikille tunnettu on 
meikäläinen kiiltomato (Lampyris noctiluca), jonka siivettämän naaraan taka
ruumis loistaa johtotähtenä illan pimeydessä parveileville uroksille. Helposti 
ymmärrettävää hyötyä on syvänmeren kaloilla joko päässään tai kupeillaan 
olevista valonystyröistään, jotka ikuisessa pimeydessä helpoittavat ravinnon 
löytämistä ja luultavasti myöskin vihollisen huomaamista ja peljättämistä. 
Kuuluisat ovat muutamat seppien (Elateridae) heimoon kuuluvat kovakuori
aiset, joista Pyrophorus noctilucusta ennen muinoin käytettiin Antillien saarilla 
yö- ja Jaivalamppuina sekä loistavan ihomaalin tuottajana. - Sienien joukossa 
tunnetaan n. kymmenkunta lajia, joilla on verraten voimakas loistokyky. Cele
beksen luona olevalla Amboina-saarella kasvaa pieni lakkisieni, Agaricus igneus, 
jonka valo on niin voimakas, että se vaeltajalle voi näyttää tien tropiikin pi
meässä yössä, ja muutaman sienen valossa voi lukea sanomalehteä. Suomessa 
on 2 valoa synnyttävää lakkisientä, joista mesisieni. (Armillariella mellea) aiheut
taa lahoavan puun loiston. Loistokykyä ei kuitenkaan ole itse sienellä, vaan 
ainoastaan sen nuorilla kasvavilla sienirihmoilla. - Bakteerien joukossa on 
noin 30 lajia, joilla on loistokyky. Tultuaan hyttysten tai pienten äyriäisten 
ruumiiseen ne tekevät nämä loistaviksi ja kokeissa saadaan sammakkokin lois
tamaan, kun sen lymfatiehyeisiin ruiskutetaan valobakteerejä sisältävää nes
tettä. Kun valobakteerit ovat suolaisen veden asukkaita, voi niitä helposti 
meillä saada esim. silakan pinnalta. Yhdessä useiden mikroskooppisten, valoa 
synnyttävien !evien ja pikkueläimien keralla ne aiheuttavat vanhastaan tun
netun . valtamerien öisen aallokon loisteen . . - Lopuksi esitelmöitsijä näytti 
loistavaa bakteereja sisältävää liuosta sekä valmistamiaan bakteerilamppuja, 
joiden valossa voitiin pimeässä kokoushuoneessa taskukellosta tarkalleen mää
rätä aika. 

Maist. A. j. R a i n i o näytti omituisen muodon Pteris aqvilinasta, jota 
hän nimitti forma diclwtomaksi, jossa lehdykköjen suonet olivat dikotomisesti 
jakautuneet sekä tämän johdosta myöskin lehdykät enemmän tai vähemmän 
kaksihalkoiset. Tätä muotoa kasvoi erittä in runsaasti eräässä paikassa Oulun
kylässä. Samaten teki hän selkoa Athyrium filix jeminassa tavattavista epä
normaalisuuksista. Edelleen esitti hän painettavaksi >>Abnormitäten bei den 
Pteridophyten». 

Puheenjohtaja esitti seuran äsken ilmestyneen A n n a 1 e s- s a r j a n t o i
s en osan, joka sisältää Meri k a 1 1 i on, Saa 1 aan, Ekmanin ja 
j ä r n.e f e 1 t i n tutkimuksia. 

Esitettiin seuran stipendiaattien, leht. A. A. P a r v e 1 a n, yliopp. E. M i k
k o 1 a n ja opettaja J. Se p ä n matkakertomukset. 
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Maist. V. A. Peso 1 a ilmoitti painettavaksi tutkimuksensa >>Kalsium
karbonaatti kasvimaantieteellisenä tekijänä Suomessa>> . 

Seuran jäseneksi valittiin yliopp. Sakari C 1 e v e. 

Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran kokouksessa 28. X. 1925 
prof. W. M. Li n n a niemi näytti eläviä kalmankuoriaisen (Blaps 
mortisaga) yksilöitä Turun Isosta-Heikkilästä. Kuoriainen tuntuu erityisesti 
suosivan vanhoja rakennuksia ja näyttää meillä olevan häviämään päin, koska 
siitä on etupäässä vain vanhoja tiedonantoja maakunnista Ab, N, Ta ja Oa. 
Näytteillä oli Turun Yliopiston palearktinen kalmankuoriaiskokoelma, luulta
vasti maamme suurin (n. 100 lajia). - Prepar. V. P e k k o 1 a puhui troopillisia 
tauteja aiheuttavista loisista, varsinkin malarialoisista, kertoellen niiden esiin
tymisestä, tuhoista ja tutkimisesta sekä näytellen niistä Khartumin kuumetauti
laboratoriossa valmistamiaan preparaatteja. - Apteekk. E. Nyman esitti 
Phleum Boehmeri-näytteen Mellilän pehkutehtaan alueelta (tali. E. Linta
nen), missä se on lisääntymään päin, kasvaen runsaana 50 m pituisella 
alueella. Esittäjä kertoi, että Bromus inermis kasvaa rautatien varrella lähellä 
Pöytyän rajaa. Kasvin ilmoitettiin kasvavan myös Turku-Itäisen luona ja 
Kanavalaiturilla (L. Kari) sekä lähellä kaupungin hautausmaata (K. j. Valle). 
Edelleen näytettiin Lathyrus aphaca, joka oli kasvanut viime kesänä Loimaan 
apteekin pihalla (E. Nyman). - Leht. J. K. V. T u o m i n e n näytti itäisen 
satunnaiskasvin Vaccaria segetalis, kasvanut Paimiossa, pellossa (tali. lyseol. 
Lehtimaja ja Silkki lä). Esittäjä oli lisäksi tuonut näytteille hyötöisiä sireeni
pensaiden oksia, joiden niveliin oli kehittynyt useita lehtiä kuhunkin. Tällaisia 
oli varsinkin viime kesänä ollut runsaasti Turun puutarhojen sireenipensaissa. 
Edelleen oli nähtävänä syvään liuskainen männyn kannasta sahattu kiekko 
jurvan pitäjästä (tali. agron. Airisto). Syväuurteisuuden arveltiin saaneen al
kunsa pakkasrakoilusta. - Yliopp. E. Kane r v o näytti Suomelle uuden 
sudenkorennon Aeschna viridis, jota hän oli saanut viime kesänä Sortavalan 
Tuhkalammesta ja jota oli samoihin aikoihin saatu myös Muolaasta (leht. A. 
Pulkkinen). - Seura päätti johtokunnan ehdotuksen mukaan ryhtyä faunistis
floristiseen arkistotyöhön, jonka toimeenpanosta esitettäköön seuraavaa: Koo
taan Lounais-Suomea koskeva kirjallisuusarkisto, joka rajoitetaan aluksi kä
sittämään luurankoiseläimet ja putkilokasvit. Alueeseen tulee kuulumaan 
Varsinais-Suomi sekä eteläisin osa Satakuntaa, niin että pohjoisrajan etelä
puolelle jäävät Vehmaan, Mynämäen ja Maskun kihlakunnat sekä Loimaan 
ja Melli län pitäjät. Tiedot kootaan Yliopiston kirjastossa aluksi 1/8 arkin kon
septilappuihin, kukin laji eri lappuun, ja niihin merkitään levenemistietojen 
lisäksi v_iittauksia muunkinlaisiin eläimiä ja kasveja koskeviin kirjallisuustie
toihin. Myöhemmin tiedot kootaan isokokoisiin arkistolappuihin. Tämän ar
kistotyön ohella a letaan koota kaikista eläimistä ja kasveista kokoelmiin ja suul
lisiin tietoihin perustuvaa havaintoarkistoa, johon toivotaan lisiä kaikilta luonnon 
ystäviltä. Arkistotyön ylivalvojaksi valittiin puheenjohtaja prof. W. M. 
Li n n a niemi sekä ohjaajaksi maist. K. j. V a II e ja assist. L. Kari, 
jotka yhdessä muodostavat arkistotoimikunnan. Arkistotyön tekijöiksi ilmoit
tautui 14 seuran nuorta jäsentä. - Seuran uusiksi jäseniksi valittiin yliopp. 
P. 0 r e n q v i s t, E. K a n e r v o, A. R i n n e, Y. 0. S t r e n g ja D. 
Wikström. 
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Kokouksessa 2I. X 1. I925 leht. D. A. Wikström piti esitelmän eräistä 
kotimaisista särkikaloista, lähinnä turvasta (Leuciscus cephalus), sen ominai
suuksista, elintavoista, levenemisestä ja taloudellise&ta merkityksestä, vertaillen 
sitä sukulaislajeihin, eritoten seipiin 1. korpisärkeen ja säynääseen. Nähtävänä 
oli m. m. kaksi turpaa Paimionjoesta Marttilan pitäjästä (tali. lyseol. L~ ja K:. 
Sederström). Esittäjä kehoitti tekemään havaintoja turvasta Lot!nais-Suomessa, 
missä sen pitäisi olla yleisempi kuin muualla maassamme. Syntyneessä keskus
telussa leht. j. 1{. V. T u o m i n en epäili >>Suomen Luurankoisten» ilmoitusta, 
että seipi puuttuisi Päijänteen vesistöstä, koska se Kymijoen yläjuoksulla ja 
Ruotsalaisessa on yleinen. Toht. E. A. V a i n i o mainitsi turvan yleiseksi 
Länsi-Siperiassa K:ondajoessa. Maist. K:. J. V a 1 1 e ilmoitti, ettei turpa esiinny 
ainakaan keskisessä Vuoksessa, ja otaksui, että tiedonannot siitä voisivat tar
koittaa toutainta (Aspius rapax), jota sieltä kyllä saadaan. - Maist. K:. J. 
V a 1 1 e oli tuonut nähtäväksi Alchimilla-kokoelmansa sekä selosti meikä
läisten Alchimilla-lajien ominaisuuksia, kasvupaikkoja ja levenemistä. Esit
täjä kosketteli myös Alchimilla-muotojemme levenemishistoriallista tutki
musta, tullen siihen tulokseen, ettei niiden nykyistä levenemistä voi selittää 
ottamatta huomioon niiden suhtautumista asutukseen, viljelykseen ja liiken
teeseen. - Assist. L. K: a r i näytti valkokttkkaisen muunnoksen Plwllodoce 
coeruleaa, jonka oli tallettanut Enontekiöstä Ounastunturin Pyhäkeron rinteeltä 
viime kesänä.- Uusiksi jäseniksi valittiin v. t. prof. H. W a r en, agron. S. 
R a n t a s a 1 o, apteekk. E. N y m a n, leht. E. H o 1 1 o sekä . yliopp. H. 
K: 1 i n g s t e d t, E s t e r L u m m e, T a i m i M ä k e 1 ä, M c r i P a 1 m u, 
1 r j a P a 1 o m a a, M a r t t a V i 1 j a n e n ja V a 1 m a V i r u s m ä k i. 

Kokouksessa I2. XI/. I925 prof. W. M. Linnaniemi piti esitelmän 
biologisesta menettelytavasta taistelussa tuhohyönteisiä vastaan. Tämä uuden
aikainen menetelmä perustuu tuhohyönteisten tärkeimpien vihollisten selville 
saamiseen ja jokapuoliseen tutkimiseen. Näitä vihollisia käytetään sitten tu
holaisten vastustamiseen. Esittäjä selosti ensi sijassa niitä loistavia tuloksia, 
joita Yhdysvalloissa on saavutettu etenkin sellaisia viljelyskasvien tuholaisia 
vastaan, jotka ovat kulkeutuneet sinne muista maista. Meillä esitelmöitsijän 
käsityksen mukaan voi hyvinkin käyttää biologista menetelmää tuhohyönteis
ten hävittämiseen, mutta niin kauan kuin valtion myöntämät varat kasvin
suojelutyön hyväksi ovat vähäiset, ei voida palkata riittäviä tieteellisiä työvoi
mia tarkoitukseen. - Leht. j. K:. V. T u o m i n e n näytti satunnaiskasvin 
Androsaces septentrionale Turun Itäharjulta (tali . lyseol. U. Toukola), jota ei 
ennestään varmuudella tunneta Varsinais-Suomesta. - Prepar. V. P e k k o 1 a 
näytti sorsain sekasikiöitä, jotka oli saatu Turun hallista. Esittäjän arvelun 
mukaan oli toinen Anas boschas x A. domestica, toinen A. boschas x Mareca 
penelope. - Maist. K:. j. V a 1 1 e kertoi nähneensä viime kesänä Merimas
kussa neidonkorennon (Calopteryx virgo) muniessaan menevän veden alle, 
jommoista ei aikaisemmin liene todettu. Esittäjä näytti lisäksi harvinaisen 
kiitäjäperhosen Deilephila euphorbiae I<akskerran Marielundista (coll. U. B. 
Renvall). Lajia on tavattu vain pari kertaa aikaisemmin maastamme. - Uu
siksi jäseniksi valittiin yliopp. ·A. K: o s k i ne n ja V. Suoniemi. 
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Lukijoilta. 

Suomen lintujen uusi nimistö. 

Einari Merikallion ja K. E. Kivirikan L. Y. N:o 3:ssa 1925 julkaisemaan 
nimistöön ehdottaisin seuraavat muutokset. 

1) Hartertin s y s t e m a a t t i s t a j ä r j e s t ö ä olisi mielestäni seu
rattava. 

2) L a t i n a 1 a i s e t n i m e t. 

a) Koska ilmeisesti trinääri-nimistö perustuu tutkimuksiin, jotka käsit
tävät meidänkin lintumme, ainakin muuttavat lajit, joskaan me itse emme ole 
niiden rotuja tutkineet, voitaisiin se ottaa käytäntöön. Toistaiseksi Ornis 
fennicassa on >>varovaisuuden kannalta>> käytetty osaksi vain binääristä nimis
töä ja trinääristä sellaisissa tapauksissa, jolloin ollaan varmat maantieteelli
sestä rodusta (tai nominaattimuodosta). Siis voitaneen kirjoittaa Turdus v. 
viscivorus L., Turdus ph. plzilomelos Brehm j. n. e., sellaisissa tapauksissa tie
tysti, jolloin on todella nominaattimuoto ja sivumuotoja (conspecies). 

b) Seuraavat latinalaiset nimenmuutokset: 
Pohjankeltavästäräkki: Motacilla flava borealis Sundev. 
Harmaavästäräkki: Motacil.la c. cinerea Tunst. 1 

Luotokirvinen: Antlzus spinoletta litoralis (Brehm). 
Punavarpunen: Eryt/zrina e. erytlzrina (Pallas), vrt. Orn. Monatsber. 1924 s. 24. 2 

lsourpiainen: Carduelis flammea /zolboelli (Brehm). 
Idänkanahaukka, Accipiter gentilis buteoides (Menzb.) lisättävä luetteloon. 
(Kuningashaarahaukka mielestäni poistettava luettelosta.) 
(Hiirihaukka, Buteo b. buteo (L.) ainakin toistaiseksi poistettava luettelosta tahi 

varustettava kysymysmerl<illä.) 
Idänh iirihaukka: Buteo vulpinus intermedius Menzb. Vrt. j. f. 0. 1925. S. 307. 
Aavikkokahlaaja: Cursorius cursor (Lath.), vrt. 0. M. 1924 s. 24. 
Suosirriäinen: lisättävä Schinzin suosirriäinen: Calidris alpina sclzinzii (Brehm), 

vrt. 0. M. 1924 s. 24. 
Kangassirriäinen: Calidris temminckii Leisl. (painovirhe?). 
Lammikkoviklo: Tringa stagnatilis (Bechst.) lisättävä luetteloon. 
(Mustapyrstökuovi: Limosa limosa (L.) poistettava luettelosta.) 
Aili: Clangula lzyemalis (L.) - (painovirhe!). 
Karimetso: P/zalacrocorax aristotelis (L.), vrt. 0. M. 1924 s. 24. 
Mustatiira: Chlidonias Rafinesque, vrt. 0. M. 1924 s. 24. 
( ldänselkä:lokki: Larus affinis Reinh. on päinvastoin englant ilainen, siis »län

tinen» muoto). 
Etelänkiisla: Uria a. aa/ge (Pontopp.), vrt. Lönnberg Fauna och Flora, syysk. 

1923. 
Ivar Hortling. 

1 Nord. Fågl. s. 56 sanotaan tästä lajista: 1 Finland är hon ej funnenl 
2 Kreivi Zedlitz (Verhandl. Schles. Ornithol. syysk. 1923 siv. 118) kirjoittaa tästä 

lajista: hat schon ganz Finnland besiedelt. Lieneekö siinä perää? 
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Edellisen johdosta. - Toht. 1. Hartiingin Suomen lintujen nimistöä kos
kevien oikaisujen johdosta saanemme tehdä eräitä huomautuksia. 1) On tie
tenkin selvää, että vasta ilmestyvissä lintuteoksissa tullaan käyttämään Har
tertin järjestelmää, vaikka pelkässä nimiluettelossa, jossa ennen käytettyjä 
nimiä käytiin oikomaan, vertailun vuoksi käytettiin samaa järjestystä kuin 
Suomen Luurankoisten toisessa painoksessa. 2) Trinääristä nimistöä emme 
katso voivamme ilman muuta ottaa käytäntöön, koska muualla maailmassa 
voitaisiin tulla siihen käsitykseen, että meillä jo ollaan maantieteellisistä ro
duista selvillä, vaikka toistaiseksi niistä hyvin vähän tiedämme. Varovaisuu
den kannalta on parasta käyttää binääristä nimistöä, siksi kunnes päästään 
roduista selville. Nyt jo olisi kolmin mistöstä ollut moneen lajiin nähden ikä
vyyksiä. 3) Niille, · jotka eivät ole selvillä monista nimenmuutoksista, tah
domme mainita, että emme mahda sille mitään, että nimitutkimukset edel leen 
jatkuvat ja voivat vastedeskin johtaa monen nimen muuttamiseen. 

· K. E. Kivirikko. 

Uutisia. 

Virkoja haettavana. Seuraavat luonnonhistorian ja maantieteen lehtorin
virat ovat paraikaa haettavina: 

V a n h e m m a n 1 e h t o r i n v i r k a K o t k a n s u o m a 1. y h t e i s-
1 y seos s a. Haettava viimeistään 1. IV. 1926. Virkaan astuttava 1. IX. 
1926. 

Samoin He 1 s i n gin suoma 1. 1 y seos s a. Haett. viim. 8. IV. 1926. 
Virk. ast. 1. II. 1927. 

Samoin Hämeenlinnan lyseossa. Haett. viim. 8. IV. 1926. 
Virk. ast. 1. 1. 1927. 

N u o r e m m a n 1 e h t o r i n v i r k a S a 1 m i n k e s k i k o u 1 u s s a. 
Haet t. viim. 12. IV. 1926. Virk. ast. 1. IX. 1926. 

Samoin R o v a n i e me n Keski k o u 1 u s s a. Haett. viim. 12. IV. 
1926. Virk. ast. 1. IX. 1926. 

Virkanimitys. Maalisk. 1 p:nä nimitettiin v. a. lehtori maist. M. E. 
Huumonen Kemin yhteislyseon luonnonhistorian ja maantieteen vanhem
maksi lehtoriksi, lukien syysk. 1 pv:stä tänä vuonna. 

Luonnon Ystävä 
ilmestyy kuutena vihkona, joista neljä jaetaan kevätlukukaudella, kaksi syys
lukukaudella. Tilaukset ovat osoitettavat Oy. Valistuk se lle, Helsinki, An
nank. 29. Vuosikerran tilaushinta on 25 mk. - Lehteen aijotut eläintieteelliset 
kirjoitukset ovat lähetettävät osoitteella prof. U. Saalas, Helsinki, Cygnaeuk
senk. 4, B (puh. Tö 43030), kasvitieteelliset osoitteella prof. K. Li nk ol a, Helsinki, 

Konstantiinink. l 3. B (puh. 00788). 

1-Jelstnkl 1926, RaiJtluskansan Kirjapaino Oy 
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j u 1 kai s i j a: Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 

Toimitus: Uunio Saalas (vastaava) ja K. Linkola 

Sukupuolisuhteista sammakkoeläimillä. 
Gunnar Ekman. 

Kuten kokemus osoittaa, ovat selkärankaiset yksisukupuolisia, 
joko koiraita tai naaraita, ja on molempia sukupuolia luonnossa 
suurin piirtein saman yerran. Tästä säännöstä tavataan kuitenkin 
poikkeuksia, siten että samassa yksiiässä rinnan esiintyy sekä kai
raan että naaraan ominaisuuksia, jolloin sitä sanotaan kaksisukui
seksi, hermafrodiitiksi. Rakenteeltaan saattavat tällaiset muodot 
olla hyvin vaihtelevia, milloin muistuttaen enemmän naarasta, 
milloin koirasta. Viime aikojen tutkimus on suuressa määrin voinut 
selittää, mistä tämä merkillinen ilmiö johtuu. Seuraavassa selos
tetaan lyhyesti muutamia tätä kysymystä valaisevia kokeita, joita 
on tehty sammakkoeläimillä (H a r m s, W i t s c h i y. m.). 

jo kauan on tunnettu, että hermafroditismi esiintyy tavallista 
yleisempänä koiraskonnien (Bufo vulgaris) parissa, jolloin niillä 
siittiörauhasten ohella on myös munasarjat Äskettäin on H a r m s 
todennut, että esim. Marburgissa Saksassa n. 10 °/0 kuuluu tähän 
laatuun, toisin paikoin, kuten Königsbergissä, kuitenkin vain 1 o/0 • 

Vanhastaari tiedetään konnista, että molemmilla sukupuolilla on 
säännöllisesti varsinaisen sukurauhasen etupuolella pieni lisärauha
nen, n. s. Bidderin elin, joka näyttää olevan vahvasti surkastunut 
munasarja. Sen esiintyminen naaraalla ei tietysti ole omiaan he
rättämään kummastusta, mutta toisin on asianlaita koiraalla, jonka 
rakenteeseen se ei varsinaisesti kuulu. Kehittyessään tavallista 
voimakkaammin saa juuri tämä elin aikaan sen, että koiraskon
nista tulee hermafrodiittejä. Tämän on H a r m s sitovasti näyttä
nyt toteen seuraavalla kokeella: Sukukypsäitä koiraalta poistettiin 
siittiörauhaset molemmin puolin, mutta Bidderin elimet jätettiin 
paikalleen. Eläimet kestivät sangen hyvin tällaisen vaikean leik
kauksen, joka tehtiin avaamalla vatsaontelo. Kokeilija sai nyt 
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malttaa mielensä, sillä lopullinen tulos oli nähtävissä vasta n. 3- 4 
vuoden kuluttua. Siihen mennessä huomattiin jo kyllä koe-eläinten 
ulko-asussa selviä >>naisistumisen>> oireita, mutta vasta näin myö
hään ehtivät uudet sukuelimet lopullisesti kypsyä. Tarkastamaila 
eri aikoina leikkauksen jälkeen avattuja eläimiä on selvästi voitu 
todeta, että aluksi pienet Bidderin elimet vähitellen paisuvat, ja 
niistä tulee lopulta suuret munasarjat, joissa kehittyy säännöllisiä 
munasoluja. Mutta ei sillä hyvä. Tällainen entinen koiras saa vielä 
lisäksi naaraan sukutiehyeet, munajohtimet, jotka ovat varustetut 
tuba-aukoilla ja päättyvät kloakkiin. Sukuelimet ovat niin sään
nölliset, että luulisi eläimen kykenevän munimaan. Epämukavat 
ulkonaiset olosuhteet lienevät ainakin osittain olleet syynä siihen~ 

ettei näin vielä ole tapahtunut, eiväthän normaalisetkaan konnat 
muni vankeudessa. 

jos siittiörauhaset poistettiin sellaiselta koiraalta, jonka Bid
derin elimet jo luonnossa olivat pieniksi ovariumeiksi kehittyneet~ 
siis hermafrodiittiseltä koiraalta, muuttui tämä usein jo vuoden ku
luessa täydeksi naaraaksi. Samoin tapahtui sukupuolen muutos 
nopeammin, jos leikkaus toimitettiin nuoremmilla, ei vielä suku
kypsillä koirailla. 

Muuttuneen eläimen munatiehyeet saavat alkunsa aivan mi
tättömän pienistä uterus masculinus nimisistä elimistä, jotka koi
raalla edustavat n. s. Mlillerin, eli naaraspuolisia sukutiehyeitä. 

Naaraan muuttumista koiraaksi ovariumin poistam.isen kautta 
ei saatu onnistumaan, sillä jälelle jäänyt Bidderin elin kehittyi aina 
naaraspuoliseksi sukurauhaseksi. 

Ylläesitetyt H a r m s'in kokeet Bufolla ovat omiaan valaise
maan jo aikaisemmin tunnettuja seikkoja sammakkoeläinten suku
elinten kehityksessä. Niin esim. on W i t s c h i todennut, että 
sammakot (R. temporaria), jotka vasta neljäntenä ikävuotena 
ovat täysin sukukypsät, aluksi voivat sukupuolisuhteisiin näh
den olla kahta laatua. Pohjoiset ja alpiiniset rrdut ovat heti muo
donvaihdoksen jälkeen selvästi joko koiraita tai naaraita, molem
pia 50 °/0 , mutta Keski-Euroopan alavimmilla seuduilla tavataan 
paikateilen aluksi vain näennäisiä naaraita. Vasta vähitellen muut
tuu näistä puolet koiraiksi. 

Seuraava taulukko (Dorfener-rotu) valaisee tätä seikkaa: 
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Kuukautta ikää 
~ o; cr o , 

muodonvaihdoksesta t O / o 1 l o 

0 85 15 
4 70 18 12 

22 52 48 

Kuten ylläolevasta käy ilmi, kestää toisten valenaaraitten 
muuttuminen koiraiksi kauemmin kuin toisten. Neljän kuukauden 
kuluttua on vielä kokonaista 12 (/o hermafrodiitteja, siis yksilöitä, 
joilla muutos parastaikaa 
on käynnissä. joskus tämä 
tila jääkin pysyväiseksi, ku
ten kuvassa esitetyllä eläi
mellä. Kahdessa tällaisessa 
tapauksessa on W i. t s c h i 
saanut keinotekoisen itsesii
toksen onnistumaan ja hedel
möitetyn munasolun kehitty
mään. Molemmat sukurau
haset ovat siis olleet täysin 
toimintakelpoiset. Muuten 
on huomattu, että tällaisiin 
sukupuo1taan muuttaviin 
nuoriin valem!taraisiin vai
kuttavat ulkonaiset seikat 
voimakkaasti, joten kokeilija 
voi joko jouduttaa tai hidas
tuttaa kehityksen kulkua. 

Täys in kehittynyt sammakko, 
jolla on sekä koiraan että naaraan 

toimintakelpoiset sukuelimet. 

Meikäläiset sammakot kuuluvat ilmeisesti siihen laatuun, jolla 
sukupuo)ieroavaisuudet alusta alkaen ovat selvät. Tätä seikkaa 
kannattaisi kuitenkin lähemmin tutkia. 

Sukupuolieroavaisuuksien ·häilyväisyys sammakoilla ei ole mi
tenkään ainut laatuaan, joskin selkäranl<aisten parissa tuskin tapaa 
kiitollisempaa tutkimuseläintä näitten seikkojen selvittämiseen. 
jo kauvan aikaa on oltu perillä siitä, että ero kairaan ja naaraan 
rakenteessa ilmenee selkärankaisten sikiöllä verrattain myöhään. 
Sukurauhasen rakenteesta emme näet aluksi voi päättää, muna
sarjako vai siittiörauhanen siitä on tuleva. Samoin esiintyy kai
killa sikiöillä aluksi sekä Wolffin että Mii llerin tiehyt, joista edelli
ses tä kehittyy siemen-, jälkimmäisestä taas munajohdin. Vasta v;.l-
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hitellen surkastuu sukupuolen mukaan toinen tai toinen näistä, 
m.ytta ei häviä koskaan aivan kokonaan. Sukupuolien erottaminen 
voi joskus olla sangen vaikea vielä ruumiillisesti täysinkehittyneillä, 
mutta ei vielä sukukypsillä selkärankaisilla, joilta selvät sukupuo
lien ulkoiset tunnusmerkit puuttuvat. Voimme siis oikeastaan sa
noa, että jokainen selkärankainen on aluksi valekaksisukupuolinen, 
mutta kehittyy myöhemmin selvästi joko koiraaksi tai naaraaksi. 
Tämä koskee muitakin yksisukupuolisia eläimiä, kuten osittain on 
kokeellisesti näytetty toteen. Niin esim. tiedetään vanhastaan, että 
Inachus-kravun koiras muuttuu naaraaksi jos Sacculina-niminen 
loisäyriäinen asettuu sen takaruumiiseen asumaan. Samaten on 
äskettäin B a 1 t z e r osoittanut kuinka Bovellia-madon toukista 
voi tulla koiraita tai naaraita aina sen mukaan missä ympäristössä 
ne kehittyvät. Vain ne yksilöt, jotka asettuvat kiinni naaraan kär
sään, kehittyvät (kääpiö-)koiraiksi. Mutta jos ne sieltä poistetaan 
ennen aikojaan, syntyy niistä hermafrodiittejä, jotka aina sen mu
kaan, miten pitkä oleskelu kärsällä on ollut, ovat enemmän toisen 
tai toisen sukupuolen kaltaisia. j a kuten tunnettua on tämän lajin 
kääpiökoiras hyvin toisellainen kuin suuri pitkäkärsäinen naaras. 
Ilmeisesti imee toukka emon ruumiista jotakin nestettä, joka pystyy 
sen kehitystä määräämään. 

Sukuelimille on ominaista sisäinen eritys, joka ylläpitää suku
viettiä. Mutta viime aikoina on tämän .rauhasen toiminnassa ero
tettu kaksi eri puolta. Puhutaan hormooneista, jotka aiheuttavat 
fysiologisen ärsytyksen, ja harmotsooneista, jotka taas saavat 
aikaan muutoksia rakenteessa. Epäilemättä on konnan sukurau
hasissa viimeksimainittuja tekijöitä olemassa, koska sen jälkeen 
kun siittiörauhaset on poistettu, Bidderin elimistä nyt kehittyvät 
munasarjat saavat Mlilledn tiehyeen mitättömät jätteet paisumaan 
säännöllisiksi munajohtimiksi. 

Yllä esitetyt seikat sukupuolen· muuttamisesta sammakkoeläi
millä ovat sopusoinnussa senkin kanssa, mitä perinnöllisyystutki
mus viime aikoina on näistä kysymyksistä selville saanut. 

Kuten tunnettua on näytetty toteen, että sukupuolen laatu 
voi jo olla määrätty hedelmöitetyssä munasolussa. Usein saatamme 
silloin suoraan kromosoomien luvusta tai laadusta päättää, onko 
munasta kehittyvä koiras vai naaras. Tässä tapauksessa muodostaa 
siis toinen sukupuoli (homotsygootti) ainoastaan yhtä laatua suku
soluja, toinen taas (heterotsygootti) kahta laatua: esim. naaras 
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vain x-, koiras x- ja y-kromosoomeilla varustettuja. Jos x ja x 
yhtyvät, syntyy naaras, x ja y yhdessä taas aiheuttavat kairaan. 
Mutta itse sukupuoliominaisuudet eivät johdu suorastaan suku-. 
puolikromosoomien x ja y vaikutuksesta, sillä nämä ainoastaan 
realiseeraavat jotakin muualla sukusoluissa piilevää. Meidän täy
tyy olettaa, että hedelmöitetty munasolu sisältää täydelliset >>ai
heet» sekä koiraan että naaraan sukupuoliominaisuuksille, mutta 
rea lisaattoreista riippuu, kumpiko niistä lopulta pääsee yksin voit
toon. Yhdistelmä xy painaa alas naaraan ominaisuudet ja päästää 
koiraan esille, xx taas päinvastoin. Normaalisissa oloissa x ja y 
pitävät huolta siitä, että syntyy saman verran koiraita ja naaraita. 
Mutta ne eivät suinkaan· ole kaikissa oloissa luotettavia tekijöitä. 
Niitten teho saattaa vaihdella ja siitä seuraa, että sukupuolisuhteet 
säännöllisiin oloihin verrattuna j utuvatkin sekasin. Sen sijaan 
että vain toisen sukupuolen ominaisuudet yksin tulisivat esille, 
pääsee myös toisen kehittymään ja syntyy kaksisukuinen eliö. 
Tämä sukupuolta realiseeraavien geenien teho voi vaihdella monesta 
eri syystä. Siihen voivat vaikuttaa ulkoiset tekijät, joten siis olo
suhteet, joissa yksilö kehittyy, suorastaan saattavat määrätä suku
puolen laadun. Mutta toisaalta on havaittu (G o 1 d s c h m i d t), 
että eri roduilla realisaattorifaktorit saattavat olla eri vahvat, joten 
näitten kesken toimitettu ristisiitos aiheuttaa merkillistä sekasuku
puolisuutta ( lntersexe). 

Kaikki nämä seikat viittaavat siis siihen, että aina peritään 
mo lempien sukupuolien aiheet. Realisaattiotekijöistä, jotka voivat 
olla monta eri laatua, riippuu sitten, tuleeko niistä lopullisesti vain 
toinen ilmi kuten on yleistä, tahi pääsevätkö molemmat muodossa 
tai toisessa kehittymään. 

Ensimmäiset tulokset lintujen rengasmerkinnästä 
Helsingin Yliopiston eläintieteellisen museon 

renkailla. 

Ilmari Välikangas. 

Professori J. A. P a 1 m e n, Suomen ensimmäinen ja ehkä hy
vinkin pitkiksi ajoiksi ainoa maailmanmaineen saavuttanut lintu
tieteilijä, pani v. 1912 mEillä alulle lintujen järjestelmällisen mer
kinnän muuttoi lmiön tutkimiseksi. Ennen kuolemaansa (v. 1919) 
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hän ehti julkaista 3 tiedonantaa rengasmerkinnän varsin huomatta
vista tuloksista (Meddel. Soc. pro Fauna & Flora Fennica, vihkot 

.40, 41 ja 42). V:n 1916 jälkeen tavatuista rengaslinnuista ennen 
aikojaan manalle mennyt nuori lintutieteilijä K u r t- E r i k S u n d
s t r ö m julkaisi v:n 1925 >>O rnis fennica>>ssa selonteon, joka kä
sittää 60 lintuyksilöä. 

Palmenin kuoleman jälkeen lintujen rengastus on meillä var
si naisesti ollut keskeytynyt tai ovat sitä jotkut yksityiset vielä 
harjoittaneet Palmenin renkailla. Sangen moni merkitsijä oli kui
tenkin jo Palmenin viime elinvuosina sekä etenkin sen jälkeen lai
minlyönyt velvollisuutensa lähettää tarkat luettelot merkitsemis
tään linnuista. Tästä on ollut seurauksena se suomalaisen tieteelli
sen työn mainetta alentava tilanne, että jo yli kahdessakymmenessä 
tapauksessa on ulkomailta saapuneisiin rengaslintuilmoituksiin 
täytynyt vastata, ettei ole voitu saada selville missä ja milloin lintu 
on merkitty, eikä edes mikä lintu on ollut kysymyksessä, mikäli 
asianomainen löytäjä ei ok sitä tuntenut! 

Saadakseen merkinnän uudelleen käyntiin on Yliopiston eläin
tieteellinen museo hankkinut uuden rengasvaraston ja alottanut 
renkaiden jakelun halukkaille. Tästä lähtien koetetaan myös pitää 
jaetuista renkaista ja tehdyistä merkinnöistä mitä tarkinta kirjaa, 
m. m. on tarkoitusta varten laadittu kolminkertainen lippu-luettelo. 

Kesäksi 1924 valmistui kyllin ajoissa vain pieni osa renkaita 
ja merkittiin niillä ainoastaan 56 fintua, suurin osa Hämeenlinnan 
seuduilla lehtori A. Th. B ö ö k i n toimesta. Laajemmin merkintä 
pääsi käyntiin kesällä 1925, jolloin rengastettiin yhteensä 519 lintua, 
(melkein kaikki poikasia), kuuluen 56 lajiin. Molempina kesinä yh
teensä on lukuisimmin merkitty seuraavia lintuja: t i i r o j a yh
teensä 156 kpl., siitä k a l a t i i r a a (Sterna hirundo) 83, 1 a p i n
t i i r a a (St. paradisea) 18 ja lajilleen määräämättömiä poikasia 
55 kpl., n a u r u 1 o k k e j a (Larus ridibundus) 55 kpl., k o t t a
r a i s i a (Sturnus vulgaris) 47 kpl., p a k a s t i a i s i a (Parus 
major) 33 kpl., r ä k ä t t i r a s ta i t.a (Turdus pilaris) 29 kpl., 
h a r m a a k e r t t u j a (Sylvia communis), h a r m a a s i e p p o j a 
(Muscicapa striata) ja v a r i k s i a (Corvus cornix) kutakin 21 kpl., 
se l k ä 1 o k k e j a (Larus fuscus) ja h a a r a p ä ä s k y j ä (Hirundo 
rustica), kumpiakin 20 kpl. Muista merkinnöistä mainittakoon 
erikoisen rnieltäkiinniittävinä seuraavat: yliopp. P o n t u s P a 1 rn
g r e n i n onnistui 18 - ?.0. VI. 1925 Finströmissä Ahvenanmaalla 
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rengastaa 4 h u u h k a j a n (Bubo bubo) poikasta, koululainen 
M a t t i F o r s s rengasti (lehtori E i n o K ä r j e n ilmoituksen 
mukaan) 3. VI. 1925 Säämingin Haukkasaaressa 2 m u u t t o h a u
k a n (Falco peregrinus) poikasta ja lyseol. V i 1 j o F o r s b e r g 
merkitsi (lehtori A. P y n n ö s e n ilmoituksen mukaan) 2. V 1 1 1. 
1925 1 i e j u k a n a n (Gallinula chlorfJpus, verkkoon tarttunut 
täysikasvuinen nuori lintu tai ~) Polvijärven Ru,vaslahdessa. Pe
rin harvinaisen liejukanan uusi löytö on tietenkin sellaisenaan pal
jon tärkeämpi kuin yhden yksilön rengastaminen. 

Lukuisimmat rengasmerkinnät ovat kesällä 1925 toimitta
neet seuraavat henkilöt: ·yliopp. Eric W. Nyström ja F. 
B e n g t s s o n (1 26 lintua), yliopp. Po n t u s P a 1 m g r en 
(97), yliopp. A. Päiviö Kuusisto (74), lehtori A. P y n n ö
n en oppilaineen (47), teh . K. F a z e r ja maist. G. Ta 1 1-
q v i s t (33), tri. 1. H o r t 1 i n g (32), lehtori E. K ä r k i oppi
laineen (32), hammaslääk. P a u l H a g 1 u n d (21) ja tehtailija 
A. W a h n l u n d (1 7 lintua). 

Merkityistä linnuista ovat toistaiseksi seuraavat tavatut uu
delleen (kaikki poikasina rengastettuja): 

R·ä k ä t t i r a s ta s (Turdus pilaris), rengas B 354, merkitty Ra u m a n maal.
kunnan Voiluodon Pälläkarissa 12. V 11. 1925 (Aarni Wahnlund), tavattu 
kissan hampaissa s ';1 m a 1 1 a se u d u II a elok. alukupäivinä 1925 (Länsi
Suomen toimituksen ilmoitus 10. VI 11. 1 925). - Aika: n. 20 päivää. Väli
matka: vähäpätöinen. 

Pakastiaine n (Parus major), rengas 5104, merkitty Rauman maal.
kunnan Voiluodon Pälläkarissa 18. VI. 1925 (Aarni Wahnlund), tavattu 
kuolleena hiirenlaukusta s a m a II a se u d u 1 1 a syyskuussa 1925 (mer
kitsijän ilmoituksen mukaan).- Aika: n. 3 kuuk. Välimatka: vähäpätöinen. 

- » -, rengas A 187, merkitty Sääming i n P a u no 1 a n mä e 11 ä 
19. V 11. 1925 (A. Päiviö Kuusisto), lentänyt kuoliaaksi akkunaa vasten 
S ä ä m i n g i n M o h i n n i e m e s s ä marrask. alkupäivinä 1925 (hal
lintoneuvos B. F. M ö 1 s e jättänyt linnun museolle). - Aika: n. 3 1/ 2 
kuuk. Välimatka n. 25 km. · 

H i i r i haukka (Buteo sp.), rengas 0 900, merkitty Ahvenanmaa II a 
Finströmin Bjärströmissä 18. VI. 1925 (Pontus Palmgren), ammuttu 
B e 1 g i a s s a, Beirendrechtissä 26. X 1 1. 1925 (hra R. Best'in Antwerpenistä 
ilmoitus 8. II. 1926). - Aika: 6 kuuk., 8 päivää. Välimatkan. 1600 km. 

N a u r u 1 o k k i (Larus ridibundus), rengas C 450, merkitty Kemi ö s s ä 
4. V l. 1925 (F. Bengtsson), tapettu P o h j o i s-E s p a n j a s s a S. Juan 
de Ia Arena'ssa (Oviedon maakunnassa, Biskajan lahden rannalla) 14. 
X 1 I. 1925 (hra 0. Oem6filo Fernandez'in ilmoitus 18. X 11. 1 925). - Aika: 
6 kuuk., 10 päivää. Välimatka n. 2600 km. 
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N a u r u 1 o k k i, rengas C 490, merkitty K e m i ö s s ä 5. V 1. 1925 (Eric W. 
Nyström), tapettu P o h j o i s- 1 t a 1 i a s s a, Ravennan maakunnassa 
(Adrian meren rannikolla) Comaccio-laaksossa 8. 1. 1926 (hra Lolli Bruno'n 
Ravennasta ilmoitus 11. 1. 1926). - Aika: n. 6 kuuk., 26 päivää. Välimatka: 
n. 1900 km. 

Meri 1 o k k i (Larus marinus), rengas D 520, merkitty Ahvenanmaa n 
s a a r i s t o s s a, Föglön Kl åvskärin lähellä 22. V 1. 1925 (K. Fazer & 
G. Tallqvist), tapettu D a n z i g i n m u t k a s s a Helan ja Danzigin 
välillä 18. XI: 1925 (puolal. Helan merentutkimusaseman eläintieteilijän 
hra Casimir Demel'in ilmoitus 20. X 1. 1925). - Aika: n. 5 kuuk. Väli
matka: n. 600 km. 

»S e a-s w a 1 l o W>>, siis joku tiira, merkitty museon renkaalla, on Helsingin 
Britti!. konsulaatin ilmoituksen mukaan lokak. 8 p:ltä 1925 ammuttu 
Medwoyjoella (laskee Pohjanmereen Thames-joen suun eteläpuolella) 
Kentin kreivikunnassa K a a k k o i s-E n g 1 a n n i s s a. Museon ei ole 
onnistunut saada linnun löytäjältä, Mr. Frederick N. Irvine'ltä minkään
J aista vastausta renkaan numeroa y. m. koskeviin kyselyihin, joten on 
peljättävissä, että rengas on hävinnyt. 

Edellä luetelluista ulkomailla tavatuista suomalaisista ren
gaslinnuista ansaitsevat h i i r i h a u k k a ja m e r i 1 o k k i sikäli 
erikoi~ta mainitsemista, ettei kummankaan Suomessa merkittyjä 
yksilöitä (omituista kyllä ei myöskään ainoatakaan tiiraa) ole aikai~ 
semmin ilmoitettu ulkomailta. Hiirihaukan löytöpaikka viittaa 
siihen, että tämäkin laji lukuisten muiden tavoin seuraa meiltä 
muuttaessaan pääsuunnaltaan lounaista muuttotietä. 

Naurulokkien suhteen mainittakoon, ettei meillä merkittyjä 
yksilöitä ole ennen tavattu Espanjassa, mutta kummatkin löytö
paikat ovat täysin sopusoinnussa · aikaisempien sekä muualla että 
meilläkin saavutettujen kokemusten kanssa. Niiden mukaan Itä
meren alueen naurulokit joko seuraavat merenrannikoita Ranskaan ja 
Pyreneitten niemimaalle, kulkeutuen osaksi tältä tieltä Ranskan jokia 
ja vesiteitä pitkin Välimerelle, tahi ne vaeltavat Itämereltä jokia 
pitkin suoraan poikki Euroopan manteren Italiaan, missä varsinkin 
Po-joen suiston seudut ovat niiden mieluisia talvehtimispaikkoja. 

Lopuksi muutama sana vastaisesta lintujen rengasmerkinnästä 
meillä. Sekä ulkomailla että Suomessa on kokemus epäilemättä 
osoittanut, että parhaimmat tulokset merkinnästä saavutetaan 
rengastettaessa m a h d o 1 1 i s i m m a n m o n t a s a m a n 1 a
j i n y k s i 1 ö ä s a m a 1 l a s e u d u 1 1 a. Yksityisten tai muuta
mien harvojen yksilöiden merkitseminen siellä täällä, vaikka laji
luku olisi suurikin, antaa vain satunnaisia tuloksia. Toinen tärkeä 
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seikka on sopivien lajien valitseminen. Kaikkien muuttavien lajien 
- samoinkuin paikka- ja kiertolintujenkin - merkintä on tietysti 
hyödyllistä~ mutta tutkimuksien ollessa verraten alussaan kuten 
meillä, on tietenkin parempi aluksi kohdistaa huomionsa lajeihin, 
joista voi toivoa nopeammin tuloksia, siis lajeihin, joita ukomailla 
enimmän ammutaan tai pyydystetään. Näitä ovat tietysti ensi si
jassa syötävät linnut, kuten lukuisat vesilinnut ja isommat kah
laajat, rastaat y. m., sitten petolinnut, lokit y. m. suurehkot linnut, 
joita kaikkialla ammutaan verraten runsaasti. jos joskus esim. 
koko Euroopassa saadaan aikaan yhtä täydellinen luonnonsuoje
lus kuin meillä on (toistais·eksi tosin etupäässä paperilla!), vähene
vät kyllä rengasmerkinnän tulosmahdollisuudet huomattavasti, 
mutta siihen mennessä ehditään kyllä vielä saada paljon aikaan. 
Entistä paljon runsaampia tuloksia voitanee sitä paitsi odottaa ke
hittämällä edelleen m. m. Helgolannissa käytäntöön otettuja pyy
dystyslaitteita, . joilla voidaan vangita suuret määrät mitä erilai
simpia lintuja, rengastaa ne tai tarkastaa ovatko ne ennestään merki
tyt ja päästää ne jälleen vahingoittumattomina vapauteen. T u n
tuu si .Itä, että vasta tätä tietä ovat lopulliset 
t u 1 o k s e t r e n g a s m e r k i n n ä s t ä s a a v u t e t t a v i s s a. 
Tämä koskee erikoisesti pikkulintuja, joiden suhteen tulokset 
sekä meillä että muuallakin ovat oikeastaan olleet suhteettoman 
vähäiset. Se riippunee kuitenkin suureksi osaksi alhaisesta kansan
sivistyksestä niillä seuduin, missä muuttavat pikkulintumme tal
vehtivat tai pysähtyvät matkallaan. Niinpä, kuten tunnettu, Ita
liassa pyydystetään ravinnoksi suuret määrät meidän suosimiamme 
ja suojelemiamme pikkulintuja, mutta renkaita saadaan tällaisesta
kin sivistysvaltiosta verraten harvoin takaisin - samalla kuin 
saksalaiset matkailijat mainitsevat nähneensä siellä lasten kaulassa 
kokonaisia >>helminauhoja>>, kokoonpantuja nyöriin pujotelluista 
linturenkaista! 

Kasvien siitepölyn suhteesta veteen ja 
ilman kosteuteen. 

Osmo H. Porkka. 

Varmaankin aiheutuu yleinen luulo ilman kosteuden, mutta 
ennenkaikkea veden haita1Iisesta vaikutuksesta kasvien siitepölyyn 
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lähinnä siitä kokemuksesta, joka on saatu tavallisista viljalajeis
tamme ja joka muitta mutkitta on yleistetty kaikkiin kasvilajeihin. 
Mutta tiedemiespiireissäkin oli kauan vallalla samanlainen jo B. de 
Jussi e u n ja N e e d h a m i n perustama käsitys veden ehdottomasta 
vahingollisuudesta kasvien siitepölylle. ja tukeehan tätä käsitystä 
se kieltämätön tosiasia, että monien kasvilajien siitepölyhiukkaset 
veteen joutuessaan halkeavat äkkiä, melkein räjähtäen ja samalla 
tietenkin turmeltuen. Tosin kyllä vanTie g he m jo v. 1869 osoitti, 
että lukuisten kasvien siitepölyhiukkaset eivät happipitoisessa ve
dessä halkeakaan, vaan päinvastoin itävät ja kehittävät normaaleja 
siiteputkia. Mutta hänen ylimalkaiset ja epämääräiset tutkimuk
sensa eivät pystyneet muuttamaan vallitsevaa käsitystä, jota 
K e r ne r vielä v. 1891 vahvasti alleviivaa. Vasta Li d f o r s s i n 
siitepölybiologiset tutkimukset vuosilta 1896 ja 1899 loivat pätevää 
valaistusta tähän kiintoisaan kysymykseen, jota sittemmin monet 
tutkijat ovat omalta kohdaltaan edelleen selvitelleet. 

Tarkastellakseen veden vaikutusta kasvien siitepölyhiukkasiin 
Li d f o r s s yksinkertaisesti asetti niitä objektilasilla olevaan vesi
pisaraan, mikroskoopin avulla niitä aika-ajoin tarkastellen. Luon
nollisesti hän säilytti tällaiset preparaatit vesihöyryllä kyllästetyssä 
tilassa. Useissa tapauksissa saattaakin näin mikroskoopilla helposti 
nähdä, mitä vesi on siitepölyhiukkasiin vaikuttanut. Voi nähdä 
kuinka siitepölyhiukkaset veteen joutuessaan halkeavat äkkiä, mel
kein räjähtäen,samalla tuhoutu en. Tällaista siitepölyä on esim. tavalli
sella kurjenpolvellamme (Geranium silvaticum). Toisinaan taas ·saa 
nähdä, kuinka siitepölyhiukkaset jonkun aikaa vedessä oltuaan ovat 
ruvenneet itämään ja kehittäneet kauniita siiteputkia; selvempää 
todistusta veden vahingottomuudesta siitepölylle tuskin voi toivoa. 
Monet tavalliset pajulajimme kehittävät tällaista si itepölyä. Hyvin 
itävät myös Rumex acetosan si itepölyhiukkaset vedessä. 

Mutta aina ei suinkaan näin helposti voi nähdä, mitä vesi on 
si itepölyhiukkasiin vaikuttanut. Usein nimittäin voivat siitepöly
hiukkaset olla kauankin vedessä siinä halkeamatta, mutta myös 
itämättä. Tällöin on olemassa kaksi mahdollisuutta: joko ne ovat 
vedessä säilyttäneet elokykynsä voimatta siinä kuitenkaan itää tai 

\ 

on vesi ne turmellut siten, että ne ovat haljenneet pienen pienten 
reikien kautta, jolloin ne luonnollisesti myös ovat kuolleet. Viime
mainitussa tapauksessa niitten kokoomus on muuttunut; tottunut 
kokeilija voi kyllä tämän mikroskoopilla huomata, mutta tottumat-
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toman on vaikea ratkaista kumpi näistä mahdollisuuksista kulloin
kin on kysymyksessä. Kokeellisesti voidaan tämä kuitenkin helposti 
epäsuorasti todeta. 

Monet tutkijat ovat osoittaneet, että useimpien kasvilajien 
siitepölyhiukkaset saadaan helposti itämään keinotekoisissa ra
vintoliuoksissa. Tavallisimmin käytetään tällöin 3- 30 c;{):ista ruoko
sokeriliuosta, jqnka optimikonsentratio kuitenkin on eri lajeilla eri
lainen ja kutakin varten erikseen määrättävä 1 . jotkut siitepöly
hiukkaset, esini. useitten Ericaceae-heimon lajien, vaativat itämi
selleen heikkoa happamuutta, joka saadaan miedoilla (0,01 ~o) 

omenahappoliuoksilla. Aivan erikoisen ryhmänsä itäruisvaatimuk
siin nähden muodostavat heinäkasvien siitepölyhiukkaset. Eräitä 
poikkeuksia lukuunottamatta antoivat niillä suoritetut idätyskokeet 
vain kielteisiä tuloksia, kunnes J os t totesi tämän riippuvan liial
lisesta vedensaannista, jonka jälkeen hänen myös oli helppo saada 
niitä itämään varjelemaila niitä liikakosteudelta. 

Näitä havaintoja voidaan nyt, kuten Li d f o r s s on tehnytkin, 
käyttää hyväksi veden vaikutuksen toteamiseksi silloin, kun sitä 
ei voi suorastaan nähdä. Tutkittavien siitepölyhiukkasten annetaan 
tällöin ensin olla vedessä määrätyn ajan, minkä jälkeen ne asetetaan 
sellaiseen ravintoliuokseen, jossa niitten on aikaisemmilla kokeilla 
huomattu parhaiten itävän. ·Niitten itäminen siinä osoittaa niitten 
säilyHäneen elokykynsä; elleivät ne idä, on vesi ne tappanut. Tätä 
ei kuitenkaan saa käsittää niin, että edellisessä tapauksessa kaikki 
siitepölyhiukkaset itäisivät, kun taas jälkimmäisessä kaikki olisivat 
kuolleet; sillä aivan samoin kuin on huomattavissa kokonainen sarja 
toisiinsa vähittäin liittyviä siitepölyhiukkaslaatuja alkaen sellaisista, 
jotka veteen joutuessaan heti räjähtävät halki, sellaisiin saakka, 
jotka vedessä kauniisti itävät, on myös huomattavissa selvä erilai
suus eri lajien siitepölyhiukkasissa · kvantitatiivisessa suhteessa al
kaen sellaisista, joista enemmistö vedessä halkeaa, sellaisiin saakka, 
joista vain jokunen prosentti vedessä kuolee. Samankin lajin siite
pölyhiukkaset osoittavat yksilöllistä vaihtelua vieläpä silloinkin, 
kun ne ovat samasta yksilöstä otetut. 

Niin yksinkertaiselta kuin tällainen metodiikka tuntuukin, se 
kuitenkin voi johtaa ikäviin virhepäätelmiin, ellei noudateta tar
peellista varovaisuutta esiintyviin koevirheisiin nähden; kirjallisuu-

1 Tällaisia määräyksiä useihin lajeihin nähden ovat m. m. M o 1 i s c h 
ja P f u n d t julkaisseet. 
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dessa tapaa tästä varoittavia esimerkkejä. Lienee paikallaan mai
nita tässä muutamista tärkeimmistä seikoista. Kokeita suoritet
taessa on aina käytettävä puhdasta vettä, sillä monet mineraali
suolat vaikuttavat haitallisesti siitepölyhiukkasiin; edelleen on tar
kattava, että siitepölyhiukkasilla on tarjona riittävästi happea, joka 
on välttämätön niitten itämiselle, ja vihdoin on vältettävä aseHa
masta pieneen vesipisaraan liian runsaasti siitepölyä, sillä siitepöly
hiukkasista jotkut halkeavat nopeammin kuin toiset (yksilöllinen 
vaihtelu), jotka eivät nyt enään olekaan puhtaassa vedessä, vaan 
liuoksessa, johon haljenneista siitepölyhiukkasista on tullut hiili
hydraatteja y. m. aineita; tämä liuos voi vielä haikeamattomille 
siitepölyhiukkasille olla hyvinkin sopiva ravintoliuos, eikä näin enään 
voikaan päätellä näitten siitepölyhiukkasten suhdetta puhtaaseen 
veteen. - Itse kokeisiin käytetyn siitepölyn tulee olla täysin kyp
sää, ponsista itsestään varisevaa, sillä aukeamattomista ponsista 
otettu siitepöly on paljon arempaa veden vaikutukselle kuin itses
tään variseva. Toisaalta on taas vältettävä käyttämäst~ liian van
haa siitepölyä, koska siitepölyn itämiskyky alenee sen vanhetessa; 
sitäpaitsi on vanha siitepöly paljon tarkempi ravintoliuoksen väke
vyyteen nähden kuin juuri kypsynyt. - Vihdoin on myös kiinni
tettävä huomiota niihin yksilöihin, joista tutkittava siitepöly ote
taan. Epäsuotuisat olosuhteet, kuten huono maaperä, heikko va
laistus ja alhainen lämpötila alentavat si itepölyhiukkasten vastus
tuskyklyä, minkä vuoksi kokeisiin parhaiten soveltuu luonnontilassa, 
kyseeiliselle lajille mahdollisimman suotuisissa olosuhteissa kasva
neitten yksilöitten siitepöly. Myös ilman kosteusaste vaikuttaa siite
pölyn vastustuskykyyn. Tarkastamme hiukan lähemmin tätä vai
kutusta. 

Lidfor:,s on selvitellyt tätäkin kysymystä. Hän asetti vielä 
aukeamattomia kukkia kantavia oksia veteen ohuihin lasiastioihin 
ja useita tällaisia suurempaan lasikannella varustettuun lasisylinte
riin, johon hän kaasi niin paljon vettä, että sen pinta oli aivan kuk
kien alapuolella niitä kuitenkaan koskettamatta. Lasikannella hän 
saattoi järjestää kosteuden astiassa. Vertailukasveina hän käytti 
saman lajin yhdenikäisiä kukkia kantavia oksia, jotka hän asetti 
vesilasiin vapaina kuivan laboratorioilman vaikutukselle. Niinpian
kuin · kukat puhkesivat ja ponnet avautuivat, hän tutki siitepöly
hjukkasten vedenvastustuskykyä. Tällöin hän ensiksi huomasi, 
että kun ilma lasisylinterissä, kannen melkein täydellisesti sulkiessa 
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sen, oli ylenmäärin kostea, ponnet eivät lainkaan avautuneet ja siite
pöly niissä menehtyi. Milloin taas kansi oli enemmän raollaan, jol
loin ilma ei enää ollut kyllästetty, vaikkakin sangen kostea, pon
net avautuivat ja siitepöly oli elokykyistä. Kun hän nyt vertaili 
tällaista siitepölyä suhteellisen kuivassa laboratorioilmassa olleitten 
vertausyksilöitten siitepölyyn, hän selvästi huomasi, kuinka kos
teassa kehittynyt siitepöly on paljon kestävämpää veden vaikutusta 
vastaan kuin kuivassa ilmassa kehittynyt saman lajin siitepöly. 
Ilman kosteus siis lisää ja kuivuus alentaa siitepölyn vastustuskykyä , 
luonnollisesti kuitenkin vain perinnöllisten tekijäin määräämissä ra
JOissa. Tätä kokeellista tietä saatua tulosta tukevat myös Lid
forssin luonnossa tekemät havainnot. - Kieltämättä on kasveilla 
tästä ilmiöstä biologinen hyöty; onhan niille tärkeää omata kos
tealla säällä vastustuskykyistä siitepölyä, ja kuivalla säällä taas on 
arka si_itepöly parempaa, se kun imee vettä nopeammin ja intensiivi
semmin kuin vastustuskykyisempi siitepöly. ja tämähän taas hel
pottaa siitepölyhiukkasten itämistä luotilla, jonka neste kuivuuden 
vaikutuksesta on tavallista väkevöidympää, joten myös siinä itä
villä siitepölyhiukkasilla on voitettavanaan suuremmat vaikeudet 
itämiselleen tarpeellisen vesimäärän saamiseksi. 

Näimme jo, miten eri lajien siitepölyllä on erilainen kyky kes
tää ve~en vaikutusta. Seuraavassa saamme tästä vielä tarkempia ' 
esimerkkejä. Sopinee tässä vain mainita, että anemofiilit yleensä 
kehittävät vastustuskykyistä siitepölyä 1 kun taas entomofiilien siite
pöly useimmiten on arkaa. Ihme kyllä on heinäkasvei11a (Orami
naceae), jotka kuitenkin ovat tyypillisiä tuulensuosijoita, veden vai
kutukselle erittäin arkaa siitepölyä. - Aivan itsestään tulee kysy
neeksi, miten on selitettävissä eri lajien siitepölyn erilainen vas-· 
tustuskyky. Varmaa vastausta ei tähän kysymykseen vielä ole 
saatu. On koetettu sitä selittää siitepölyn erilaisen Htrkkelyspitoi
suuden avulla, mutta tuloksetta. joka tapauksessa näyttää olevan 
mahdotonta selittää tätä puhtaasti osmoottisten ilmiöitten avulla, 
sillä jo v a n Tie g h e m huomasi risiinikasvin siitepölyhiukkasten 
halkeavan kumiliuoksessa, mutta ei vedessä, ja myöhemmin C r-
r en s ja Li d f o r s s ovat tehneet samanlaisia havaintoja. 

Vastustuskykyiset kastuneet siitepölyhiukkaset saattavat luon
nossakin joutua alttiiksi uudelleen kuivumiselle. Tällä ilmiöllä ei 
kuitenkaan ole sanottavaa merkitystä eikä sitä vielä ole riittävästi 
tutkittukaan. Suoritetuista kokeista näyttää kuitenkin selviävän, 
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että eri lajien siitepöly on tässäkin suhteessa erilainen, samoinkuin 
että siitepölyn kestävyys uudelleen kuivumista vastaan on riippuva 
sekä siitä, missä määrässä se on kostunut, että uudelleen kuivumisen 
nopeudesta, samoinkuin myös siitä, mihin asteeseen saakka kuivu
minen jatkuu. Sitävastoin se näyttää olevan riippumaton siitepölyn 
suoranaisesta kestävyydestä vettä vastaan. 

Biologisesti on kysymys veden vaikutuksesta kasvien siite
pölyyn sangen kiintoisa. Sadehan helposti turmelee vedelle arkaa 
siitepölyä aiheuttaen häiriöitä normaalissa pölyytyksessä. Kuiten
kin oli jo esim. K e r ne r huomannut, kuinka kasveilla on suoja
laitteita, jotka varjelevat niitten sukuelimiä sateelta, väittipä hän, 
että Suojattornilla sukuelimillä varustettuja kasveja saattaisi kas
vaa vain seuduilla, missä kuiva- ja sade-aika vuorottelevat ja missä 
siis kasvit kukkivat vain kuivana aikana, jolloin niillä ei myös olisi 
mitään hyötyä suojalaitteista. Kuitenkin saattaa ken hyvänsä 
kesällä sadesäällä helposti todeta, kuinka meidänkin kasvistossamme 
on lukuisia lajeja, joilla ei ole minkäänlaista suojaa sadetta vastaan. 

Sensijaan Li d f o r s s on huomannut, että siitepölyn vastus
tuskyky ja sukuelinten sateensuoja ovat määrätyssä suhteessa 
toisiinsa, siten nimittäin, että sateensuojattomilla lajeilla on yleensä 
vastustuskykyistä siitepölyä, kun taas sateensuojalla varustettujen 
lajien siitepöly on arkaa. Esimerkkeinä mainittakoon monet ta
valliset paju- (Salix-) lajimme, joitten kukat ovat aivan suojat
tomat, mutta jotka myös kehittävät vastustuskykyistä siitepölyä. 
Samaan ryhmään kuuluvat useat edustajat heimoista Plantagi
naceae, Rosaceae, Ranunculaceae, Chenopodiaceae, Urticaceae, Betu
laceae, juncaceae y. m. Sitävastoin esim. Geranium silvaticumin 
siitepöly on ylen arkaa, mutta sillä onkin suojatut sukuelimet; 
Lidforssin mukaan sen kukat nimittäin sadesäällä asettuvat 
nuokkuvaan asentoon, jolloin tietenkin verhiö ja teriö muodosta
vat hyvän sateensuojan. Samaan ryhmään kuuluvat monet lajit 
heimoista Labiatae, Polemoniaceae, Balsaminaceae, Polygalaceae, 
Iridacea; y. m. 

Tästä säännöstä on kuitenkin poikkeuksia. Niinpä useimmat 
edustajat esim. heimoista Compositae, Valerianaceae, Umbellijerae 
ja Graminaceae kehittävät arkaa siitepölyä, vaikka niitten suku
elimet · ovat aivan suojattomat, kun taas esim. heimojen Gesne
raceae, Ericaceae, Violaceae ja Papilionaceae edustajilla on hyvinsuo
jatuista sukuelimistään huolimatta vastustuskykyistä siitepölyä. 
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Lidforssin mukaan nämä poikkeukset kuitenkin ovat suhteel
lisen vähäiset. Suurin osa kasveista nimittäin kuuluu ensiksimai
nittuun ryhmään (suojattomat sukuelimet, kestävä siitepöly), 
toinen ryhmä (suojatut sukuelimet, arka siitepöly) on lajiluvultaan
kin toinen järjestyksessä ja poikkeuksen muodostamat ryhmät 
ovat näitä 'molempia huomattavasti pienemmät, viimeinen kai
kista pienin. 

Tällaiset poikkeukset Lidforss on voinut osittain selittää 
ilman kosteuden vaikutukseksi, johon juuri tutustuimme. Hän 
on nimittäin huomannut, että saman heimon edustajista on niillä, 
jotka kasvavat kuivalla kasvupaikalla, arempaa siitepölyä kuin 
kasteitten kasvupaikkojen lajeilla. Osittain voidaankin poikkeuk
set näin selittää, mutta kaikkiin tapauksiin se ei sovellu. Grami
naceae-heimon lajeilla esim. on hyvin arkaa siitepölyä eikä kasteit-
ten kasvupaikkojen lajien (Glyceria fluitans, Milium effusum) 
siitepöly ole kestävämpää kuin kuivien kasvupaikkojen lajien 
(Festuca ovina) siitepöly. 

Vertaillessamme toisiinsa edellämainittuja sukuelinten sateen
suojan ja siitepölyn vastustuskyvyn keskinäisessä suhteessa eri
laisia ryhmiä huomaamme heti, miten sellaiset kasvit, joilla on 
suojattornai sukuelimet, mutta silti arkaa siitepölyä, ovat biolo
gisesti tukalimmassa asemassa. Voivatko nämä lajit mahdollisesti 
korvata jotenkin tämän ilmeisen epäkohdan? Lidforss in mu
kaan ne sen voisivat tehdä. Kukkien luvun lisääntyminen ja sie
menaiheitten luvun aleneminen kussakin kukassa olisi eräs täl
lainen keino. Primula Auriculalla ja Statice rarifloralla on kum
mallakin suojattornai sukuelimet, edellisellä on vastustuskykyistä, 
jälkimmäisellä arkaa siitepölyä. Primulan kukassa on lukuisia sie
menaiheita, Staticen kukassa vain yksi. Molemmilla on kuitenkin 
yhtä monta hedettä, joten luonnollisesti Staticella kutakin siemen
aihetta kohti tulee paljon enemmän siitepölyä kuin Primulan ku
takin siemenaihetta kohti. ja ilmeisesti on tällainen siitepölyn 
lisääntyminen sitäkin vaikuttavampi, kun se jakaantuu usean eri 
aikana kukkivan kukan osalle. Toiseksi voisi Lidfonsin mu
kaan myös kasvullinen (vegetatiivinen) lisääntyminen määrätyissä 
tapauksissa korvata aran siitepölyn aiheuttaman epäkohdan ja 
vihdoin voisi myös siitepölyhiukkasten nopean itämisen luotilla 
(heinäkasvit, E 1 f v i n g) ajatella vaikuttavan samalla tavoin. Kiel
tämätHi nämä tekijät korvaavat aran siitepölyn ja suojattomien 
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sukuelinten aiheuttaman epäkohdan, mutta on kuitenkin kyseen
alaista voidaanko ne asettaa suoranaiseen syy-yhteyteen tämän 
epäkohdan kanssa. 

Ede11ä olemme pääasiassa seuranneet Li d f o r s s i n esityksiä, 
syystä, että ne ovat täJJä alaJJa aivan perustavat. Myöhemmät 
tutkijat ovat pääasiassa vain täydentäneet ja selventäneet niitä. 
Tosin ei vastaväitteitäkään ole puuttunut, mutta ne eivät koske 
suoranaisesti tässä kirjoituksessa käsiteltyä kysymystä, joten sii
hen nähden erityisesti Lidforssin tutkimukset uudempien tulok
sien täydentäminä ovat edeJJeenkin pätevät. Kuitenkin ovat mo
net kysymykset tälläkin alalla vielä selvittämättä, vaillinaisesti 
tutkitut; varmaan tulevaisuus ennen pitkää antaa selvityksen nii
hinkin kysymyksiin, joitten edessä vielä nyt seisomme tietämät
töminä. 

Tärkeimpiä lähteitä, joissa myös on tarkempia tietoja kirjallisuudesta: 
1. jOST, L. 1905, Zur Physiologie des Pollens. (Ber. d. deutsch. 

bot. Gesellsch. Bd. XXIII, p. 504--515). - 2. KERNER VON MARILAUN, 
ANTON 1891, Pflanzenleben II. Leipzig. - 3. LIDFORSS, BENGT 1896, 
Zur Biologie des Pollens. (Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. 29, p. 1- 38). - 4. 
LIDFORSS, BENGT 1899, Weitere Bciträge zur Biologie des Pollens. (Jahrb. 
f. wiss. Bot. Bd. 33, p. 232- 312). - 5. LIDFORSS, BENGT 1909, Un
tersuchungen Ober die Reizbewegungen der Pollenschläuche. 1. Der Chemo
tropismus. (Zeitschr. f. Bot. I jhrg., p. 443-496). - 6. MOLISCH, HANS 
1893, Zur Physiologle des Pollens etc. (Sitzgsber. d. kais. Akad. d. Wiss. 
in Wien. Math.-n:~turwiss. Cl. Bd. CI I, Abth. 1, p. 423- 448). - 7. 
PFUNDT, MAX 1910, Der Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf die Lebensdauer 
des Blotenstaubes. (Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. 47, p. 1-40). - 8. STRAS
BURGER, EDUARD u. KOERNICKE, MAX 1923, Das botanische Praktikum. 
7. Aufl. jena. - 9. TOKUGAWA, Y. 1914, Zur Physiologie des Pollens. 
(Journ. of Col l. Se. imp . Univ. Tokyo. Vol. XXXV, Art. 8). 

Oulun satunnaiskasvisto vuosina 1917-1925. 
K. Metsävainio. 

Seuraava luettelo Oulun satunnaiskasveista on laadittu vuosina 1918-1925 
Toppilan satamassa ja kaikilla Oulun rautatiea lueilla y. m. ruderaattipaikoilla 
tekemieni löytöjen ja muistiinpanojen perusteella. Lisäksi olen ottanut huomioon 
myöskin erä itä toisten tekemiä, täysin luotettavia löytöjä (etenkin v:lta 191 7). 
Kun ei ole ollut mahdollista tarkoin eroittaa satunnaisia kasveja vakiintuneem
mista kulttuuritulokkaista, olen ottanut luetteloon myös sellaisia vakinaisia 
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kasveja, joilla niiden nuoruuden vuoksi tai muuten on seudulla useammin tai 
harvemmin satunnaiskasvin leimaa. jotkut yksityiset löydöt ovat Oulun 
ympäristöpitäjistä. 

Kaikki kriitilliset lajit on toht. H. Li n d b e r g hyväntahtoisesti mää
rännyt. 

Oulun painolasti- ja satunnaiskasvistosta vv. 1899- 1916 on · M. E. 
Huumonen julkaissut tietoja Societas pro Fauna et Flora Fennica'n Med
delanden-vihkoissa 36 (v. 1910), 38 (1912), 39 (1913) ja 43 (1917). Saman 
seuran Meddelanden-vihkossa 47 (v. 1921) luettelee A. A. P a r v e 1 a Oulussa 
v. 1920 tavattuja tulokaskasveja . yhteensä 23 lajia. 

Painolasti-alue Toppilan ulkosatamassa on ennemmin ollut oikea kasvin
keräilijöitten >>Eldorado>>. M. E. Huumonen luettelee mainituissa julkai
suissaan näillä painolastipaikoilla vv. 1899- 1916 esiintyn~itä lajeja yhteensä 
111. Nykyään ovat sataman entiset painolastikasat enimmäkseen kovaksi polkeu
tuneet ja harvinaisuudet ovat sieltä loppuneet tai vähentyneet. Valtakasveina 
rehoittavat siellä nyt: Sisymbrium Sophia, Medicago lupulina, Melilotus albus, 
Linaria vulgaris, Cirsium arvense v. horridum, Tussilago jarfarus, Artemisia 
vulgaris ja Tanacetum vulgare. Paikatellen esiintyvät aika runsaasti Hera
cleum sibiricum, Lamium album, Campanula rapunculoides, Carduus crispus, 
C. nutans sekä monet vakinaisen kasviston lajit (Triticum repens, Elymus arena
rius, Chenopodium album, Piantogo major y. m.). Toppilaan lastaamaan saa
puvissa laivoissa on enää harvoin hiekkaa, kiviä ja multaa painolastina; useim
missa on vettä, joten uusia tulokaskasveja harvoin pääsee laivojen mukana 
tätä tietä leviämään näille Hietasaaren puoleisille lastauspaikoille. Purjelaivoissa 
on kuitenkin vielä viime vuosinakin toisinaan ollut painolastina kiviä ja hiek
kaa, jonka ovat jättäneet esim. tervahovin paikalle. 

Kiintoisampi satunnaiskasviensa suhteen on viime vuosina ollut Oulun 
rautatieaseman tulevain tavarain toimiston alue (Lyötyllä), jossa suurilla oulu
laisilla liikkeillä · on vastaanottomakasiininsa, ja myöskin Toppilan satama 1 

rautatienpuoleinen ranta, jonne kaikki laivojen tuoma tavara saapuu ja jossa st 
lastataan edelleen Oulun tavara-asemalle (Lyötyllä) meneviin vaunuihin. 

Luettelossa esiintyvät seuraavat lyhennykset: A. (= Ainola y. m. puisto t), 
H. (= Hietasaari), Hoi. ( = Hollihaka), Hup. (= Hupisaaret), Hm ( = Hautaus
maa}, L. ( = Lyötty), L. Ag ( = Lyötty, Agros'in makasiinin luona), L. Hj ( = 
Lyötty, Hankkijan makasiini), L. S 0 K. ( = Lyötty, S 0 K:n makas.), L. Tt. 
(Lyötty, tulevan tavaran toimiston luona), L. Wm. ( = Lyötty, Vaasan Höyry
myllyn luona), M ( = Mustasaari ja -salmi), P ( = pihoilla), Pi ( = Pikisaa ri), 
R ( = Raatinsaari), Ra ( = Oulun rautatieasema ja radanvarret), T. p. ( = Top
pilan painolastipaikat), T. ra ( = Toppilan rautatiealue), Tu ( = Tuira), T. Wm. 
( = Toppila, Vaasan mylly), V (viljelysmaat), Åt ( = Åströmin tehtaitten 
seutu). 

Setaria viridis. 1925 Ra (n. 20 kpl.), L. Tt. (n. 10 kpl.). 
Panicum crus galli. 1925 (A. A. P a r v e 1 a) T. Wm. (3- 4). 
Lolium perenne. 1924, 1925 L. Wm. (20-30), V (2). 
L. multitlorum. 5/IX 1925 L. Wm. (1 ). 
Elymus arenarius. 1923-25 Kunna lliskodin pelto, rikkakasa (runs.); H. 
Bromus secalinus. 1918-25 V, 1923- 25 Ra, 1925 T. Wm ja L. Wm. 
B. arvensis. 1923 Ra. (2). 
B. squarrossus? 1925 L. Wn'l. (8). 
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Hordeum jubatum. 1920 (A. A. P a r v e 1 a) L. Tt. (2). 
H. murinum. 1925 L. Tt., Ra (us. kpl.), L. Wm. (5), T. p. (3). 
Avena jatua. 1920 (A. A. P a r v e 1 a) L. Tt. (3-4). 
Triticum vulgare. 1923-25 L. Wm., T. Wm., L. Tt. (8-20). 
Cynosurus cristatus. 1917-25 Hup. (joks. niukas ti). 
Phalaris Canariensis. 1924 Kuusiluoto, rikkakasa (n. 10 kpl.), 1925 L. Tt. 

(6), P., Kirkkok. 9 (1). · 
Dactylis glomerata. 1920- 25 Hup., 1925 L. (us. kpl.) ja T. H. (us.). 
Crocus vernus. 192 1 Lääninhallit. luona rikkakasal la (n. 10 kpl.). 
Gagea minima. 1922-25 H. (runs. eri vuosina). 
Rumex m.exicanus. 1925 L. Wm . (runs.). 
R. crispus. 1924- 25 L. Ra. (1-2). 
Polygonum convolvulus 192 1-25 T. ra., L., L. Wm. (runs. ). · 
P. fagopyrum. 1924 L. Wm. (2). 
Chenopodium hybridum. 1925 L. Wm. (2). 
C. polyspermum. 1925 A. (1 ). 
Atriplex hastatum. 1922-25 Holl., 1924-25 L. Tt. (3). 
A. calotheca. 1923 3/V 111 L., tien vier. (E 1 1 i H yvä r i) (1 ). 
A. p_atulum. 1917- 25. Ra. (A. V u o r i s t o 30/V 111. 17), 1924 Urheilu-

kentän luona vanh. makas. vieressä, 1922-25 Holl., L. Tt. y. m. 
A . laciniata L. 1925. 24/ IX. L. Wm. (1 ). 
Amarantus retroflexus. 1924- 25 L. Wm . (1 - 3). 
Axyris amarantoides. 22/IX 1924 L. Ag. (E er o Seppänen; 2 kpl.), 

2/X. 24. L. Ag. ja L. Wm., 1925 Wm. (n. 10 kpl.). 
(Saponaria officinalis. 1924 T., puutarhasta lev.?) (1 ). 
Vaccaria segetalis. 1919 T. p. (2), L. rad. varr., valtion pello ll a 1 kpl. 

(E e r o Se p p ä n e n), 1925 T. p. (2). 
Gypsophila sp. 1918 Ra. (3), 1924 T. nurmik., puutarhasta levinn. (1), 1925 

Puistossa nu rmiko lla (0 r v o Pyy k k ö) (1). 
Lyclmis alba. 1918 erääll ä pellolla (3), 1919- 1925 L. Tt., 1921 At. (4) , 1924 

Linnansaari, 1924-25 T. p. ja Hietas. y. m. 
Agrostemma githago. 1917- 25 Paitsi pelloilla myös usein pihoilla ja teitten 

varsi ll a . 1925 T. p. ja L. Wm. (10), L. Tt. (8). 
A. githago f. nana. 1925 P. Asemak. 2. (1 ). 
Cerastium arvense. 1919- 25 T. p. (runs.) 1921 Orikari, 1924 ja 1925 H. 

(Eero Se p p ä n e n). · 
Delpf1inium consolida. 1925 L. rikkaläjällä (1). 
Ranunculus bulbosus. [1910 T. p. V. Dubatscheff (1)], 1917 T. p. (1) . 
Fumaria ojjicinalis. 1925 T. p. (1). Vilj elysmaiila vakin. 
Papaver somniferum. 1925 L. ra. halkopinon luona (2). 
(Corydallis nobilis. 1924-25 H. ja T. puutarhasta levinn. (us. ).) 
(Barbarea vulgaris. 1917- 25 Pelloilla usein R., L., Orikari y. m. 1924-25 

L. ra. - On yleensä vakinainen.) 
(B. stricta. 1921- 22 Ra., 1925 T. p. (3) ja L. Hj. (2).) 
Turritis glabra. 1924-25 L. ra. (2) ja Tu., rikkaläjä lähellä Merijalin 

tehd. (n . 10). 
Arabis arenosa v. suecica. 1921- 23 T. p. (8), 1921 Nuottasaari, pellon la ita , 

1925 L. Wm. (5). 
(Hesperis matronalis. 1918 A., kentällä puutarhasta lev.) 
Conringia orientalis. 1922 15/VII Liminka, asem. luona (J. M a r t i k a i

n e n) (1), 1923 L. rikkakasa pellolla (Toini Törmän e n), 1924 L. SOK 
(2), 1925 L. Tt. (2) . 

Stenophragma Thalianum. 1925 L. Wm. (2). 
Sisymbr ium ofjicinale. 1919-1921 L. Tt. (yht. 4 kpl.), 1924 T. p. (Eer o 

Seppä n e n) (1), 1925 L. Ra. (3). 
S. sinapistrum. 1919-25 L. Tt. ja L. Wm. (1 925 sangen runsaasti). 1924 

Oulujoki, Saarela (A i n o Saa r e 1 a) (3), 1924-25 T. p. (us. kpl.). (1925 
Paavola, piha (A i n o R o p p o 1 a) (2) . · 
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S. Loeselii. 1925 L. SOK (2). 
(Brassica campestris. 1917- 25 T. p. , Ra. Kuuluu myös vakinaiseen vil

jelysmaakasvistoon.) 
(Sinapis arvensis. 1920 Ra., 1920- 1925 T. p., 1922- 25 L. Tt. Kuuluu 

vakin. kasvistoon?) 
S. alba. 1924 Oulujoki, pelto (Tyyne N u r 111 i) (1), 1925 L. SOK (1). 
Diplotaxis tenuifolia. 1917- 1925 T. p. (runs.), 1924 L. (1 ). 
0. muralis. 1918, 1923- 25 T. r. (1-4) (Hietasaaren puolella, viimeisen 

laiturin lu ona). 
Camelinalinicola. 1919Ra,pelloll a( 1), 1921 - 1925T.ra., 1924-25T. Wm. , 

1923- 25 L. ra., 1923 Muhos, pelto (A i n o Luo jm a-a h o). Vakinainen pelto
rikkaruoho. 

Lepidium perfoliatum. 1924-25 L. SOK (2). 
L. draba. 1920- 1921 L. Tt. (2). 
L. ruderale. 1920- 1925 L. Ra, 1923- 25 T. p. (Lyötyn makasiinien lu ona 

var:> inkin sangen runsaasti.). 1924-25 T. ra. 
L. densiflorum. 1924-l 925 L. Wm, radan vie ressä (2). 
lberis umbellata. 1925 20/9. L. Wm., (1 ). 
(Thlaspi alpestre. 1917- 25. Kuuluu vakin . kasvistoon.) 
(Berteroa incana. 1917- 1925 H. , T., L.; Oulujoki. On luettava ehkä vakin. 

kasvistoon. ) 
Senebiera coronopus. 1918 T. p. (1}, 1922 T. p. (A. A. P a r v e 1 a) (1). 
Neslea panniculata. 1924 L., Lahdenperän puutarhan lu ota (1). (Oulun 

yhteislys. herb:ssa on yksi >>Oulusta >> otettu kpl. 1908). 
Bunias orientalis. 1922 (2 kpl.) ja 1923 (1) pellolla. 
(Raplzanus raplzanistrum. 1923- 25 L. Hj. (us. kpl.), 1923 Limingan-tulli 

(3). Myös pelloilla ainak in 1918- 25). 
Clzorispora tenella. 1925 L. Wm. (6). 
Sedum teleplzium. 1923- 25 H. (luultav. puutarh. levinneenä.), 1925 T. p . 

(1 ). 
(Potentilla norvegica. Kuuluu vakin. viljelysmaakasvistoon, mutta esi in-

tyy myös kaato- ja lastauspa ikoilla, esim. 1922- 25 L. Tt. ja T. Sahan luona .) 
P. norvegica f. ruthenica. 1925 L. Tt. (1 ). 
P. intermedia. 1925 Ra. (2). (E e r o S e p p ä n e n). 
P. bifurca L. 19 5/V 1 I 24. L. ra., kujan varr. läh. rautatien rataa (K y 1 ~ 1 i::k k i 

N a u h a) (1). 
Pirus malus. 1925 L. Hj. ja Oulun Osuuskaup. makas. välissä rikkakasalla 

(6 kpl., noin 25 cm. kork.). 
Lupinus angustijolius. 29/VIII. 1923. Nuottasaari, pelto (1) (Jenny 

s ä äski). 
Anthyllis vulneraria. 1919- 25 T. Hietasaaren puol. kentällä joks. run

saast i. 1924 Hm. (useita ). 
Lotus corniculatus. 1919- 25 T. p. ja kentä lle levinneenä 1925, kuitenkin 

vähälukuinen. 
Medicago lupulina. 1917- 25 T. p. ja kentällä erittä in runsaslukuisena. 

1923- 25 L. , 1923 Hm., 1925 M., ranta. (us. kpl.), 
M. sativa v. falcata. 1917- 25 T. p. (joks. runs.). 
M. sativa v. vulgaris. 1/ IX. 1924 L. Keikkamäen luona, rikkakasalla (2). 
M. arabica. 1925 L. Wm., rikkakasalla (11 kpl.). 
Melilotus officinalis. 192 1 Schurigin'in pellolla (1), 1919, 1923- 25 T. p. 

(aina niukasti). 1925 T. Wm. (n. 10), 1924-25 L. Wm. y. m. (joks. runs.). 
M. albus. 1917- 1925 T. p. (eritt. runsaasti). 1924-25 T. Wm., 1923- 1925 

L. Ra. (us. paikoin). 
Trijolium arvense. 1925 er. pellon reunalla (1 ), 1925 L. Wm., (1 ). (Rovaniemi 

15/VII. 25 (1) (Orvo Py ykkö).) 
T. agrarium. 1924 L., tien reun. (1) ja Wm. (3). 
T. incarnatum. 1925. Eräällä pihalla (6 kpl.), heinänsiem. mukana levin 

nyt IH allitusk. 21 ). 
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T. procumbens. 1920 Liminka (1 ), 1921 Oulu, er. piha:ia kukkapenkissä ( 1) 
(K y II i k k i Nisu 1 a). 

Lathyrus tuberosus. 1923 T. r. (2). 
Vicia jaba. 19 1/V I 25. T. satamassa, er. rikkakasalla (1) (J. M y II y 1 ä). 
V. sativa. Vakin. peltojen rikkaruoho ja. 1921-25 (us. kertoja) L. Tt . 

(runs.). 
V.* angustifolia. 1918- 1920 T. p., 1925 L. Tt. (us.). 1925 Eräällä pihalla 

(Asernak. 2) (1). Usein pelloilla. 
V. hirsuta. 1924-25 L., pellolla ja Keikkamäen luona (us. kpl.). 
V. tetrasperma. 1925 L. Wm. (3). 
Geranium pratense. 1923 T. p. (1 ). 
G. sp. 1924 L. SOK (2), 1925 L. Wm. (5) ja L. SOK (1). 
0. pusillum. 1923 L., pellolla (2), 1925 Hm. (3). 
(Erodium cicutarium. 1923- 25 T., er. pihalla (2- 3), 1923 Hm. (1), 1924 --

25 R. (3), 1925 P. Isokatu (1}, 1925 L. (us.)). 
Oxalis stricta. 3/VI 1919 Oulu (1 1 ta Tuomiko sk i; Oulun yht.lys. 

herb.) (1 ). (Ottopaikkaa ei ole merkitty.). 
Calandrinia Menziesii. 20jiX 25. L. Hj. (1 ). 
Euphorbia esula. 1917- 1925 T., Tervahovin luona y. m. Toppilassa. 
E. cyparissias. 1922 A, ruohokentällä, 1923 Linnansaarella (us. kpl.) , 

1925 T., törmä (runs.). 
E. helioscopia. 1919 H. reti isi-penkissä (1 ). 
Mercurialis annua. 1923- 25 T. p. (kivikko) (1 - 3). 
Malva rotundifolia. 1924 L. SOK. radalla (1), 1925 T. Wm (l). 
Conium maculatum. 1924-25 Uleå Oy:n tontilla, n. s. >>palotontillal) Pakki 

törmällä (us. kpl.). 
Heracleum sibiriwm. 1923 Nuottasaari, tien varrella, 1924 Limingan-tulli. 

rikkaläjä (1), 1925 L. Wm. (4) ja Ra. (2), T., r;itl<än mölj än päässä (us. kpl.). 
Daucus carota. 1925 L., rikkakasalla (1 ). . 
Androsaces septentrionale. 1917-25 T. p., pitkän möljän päässä rannalla , 

(Runs. varsinkin 1924-25). 
Anagallis arvensis. 1924-25 Lääninvank. luona pell ossa (us. kpl.). 
Convolvulus arvensis. 1921 Pokkitörmällä, palotontilla (1), 1922- 1925 

Ra., L. radan luona (us. kpl) 1925 L. Wm. (4). 
Myosotis silvatica. 1921-25 T. Hietasaaren puolella tien vier. läh. paino-

lastialuetta (joks. runs.). 1925 (Hm.). 
Anchusa arvensis. 1918 T. p. (2), 1923 ja 1925 Holt., pellolla (1 - 2). 
A. oflicinalis. 1918 T. p. (3). 
Echinospermum lappula. 1920- 25 Ra. , L. Tt., 1925 T. ra. (1). 
Leonturus cardiaca. 1917 Pi. (1}, 1924 H., tien vier. (1), 1921 Muhos; HaJota . 

pelto (1) (T u u 1 i k k i Luu k k o). 
Lamium amplexicaule. 1924 Oulu, eräässä puutarh. (1 ), 1925 samoin puu

tarh. rikkaruehana (2). 
(L. album. 1918- 1925 R., tien vier. (run s.), 1918-25 H. ja T., 1925 M.) 
Galeopsis ladanum * intermedia. 1923 Hoi., pelto (1 }, Hm. (2), 1925 T. p. 

(1) (L a u r a K o u k k a r i). 
Sideritis montana L. 20/ IX. 25 L. SOK (1 ). (Aikuper. kotoisin Itä

vallasta). 
Solanum nigrum. 1922-25 P. ja V., 1923- 25 T. Wm. (1 - 2), 1924-25 

L. Wm. (2- 4). 
S. lycopersicum. 1925 L. Wm., rikkaläjällä (2) ja radan läh. pellolla 

rikkaläjällä (1 ). 
Hyoscyamus niger. 191 8 T. p. (4); 1920 L. Tt. (A. A. P a r v e 1 a.) 
Verbascum thapsus. 1924-25 H., puutarhasta levinneenä kentälle. 
(Veronica longifolia. 1925 L. Wm., radan vier. (1 )). 
Collinsia tricolor. 1922 Hoi., perunamaa (4), 1924 V. (2). 
(Linaria vulgaris. 1917- 25 R., tienvier. (runs.) ja T. p. (runs.). 
L. bipartita (?) 1924-25 Tu., 1 II silta (1 - 2), Castren'in pelto (1 ), Hiirosen 

oja, törmä (3). 
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L. striata. 1922 L., pellolla rikkakasalla (1 ), 1925 L. radanvarrella (2) ja 
rnakas. läh. (1). 

Plantago media. 1919- 20 L. Tt. (1-3), 1924-25 sam. paik. (2), 1925 
H., pihalla (3) ja M. niityllä (1). 

P. Lanceolata. 191 8 rautatiesillan luon a kentällä (1), 1920-1922 L., raja 
Tt. , 1924- 1925 L. Wm. (3). 

Sherardia arvensis. 1924 Oulujoki, Kastelli, pelto, (1) . 
Asperula arvensis. 1923 Limingan-tulli, pelto (2), 1923- 25 Kunnalliskodin 

pelto ja Lääninvank.alue. (1 - 2). 
(Oalium Vaillantii 1917- 25 Kuuluu vakin. viljelysmaakasvistoon, mutta 

esiintyy myös lastauspaikoilla). 
0. mollugo. 1922-25 A., Nuottasaari, H., Hm., M., L.; sekä niityillä, tien

vieri ll ä että rautat. penkereillä. 
(0. verum. 1918 Hietas. niitty (2), 1922- 25 samoin, 1919 L., kujan varrella 

(2), 1921 Nuottasaari, piha (1 ), 1923 ja 1925 Hm., ruohikko (us.) - Kuulunee 
jo vakinaiseen kasvistoon.) 

Sambucus racemosa. 24/IX. 25 L. Tt. radan luon a (2). 
(Knautia arvensis. 1924- 25 T. p. ja läh. kentällä. Vakinaisena kasvina 

esim. Orikarissa, Hietas. rannalla, Mustasalmessa niityn reun.). 
K. arvensis j. integrijolia. 1925 T., satamalait. luona (2). 
Campanula rapunculoides. 1917-1925 Useissa eri paikoissa, esim. T. p. 

H., Hm., Tu., M., Snellman'in puisto, A. y. m. 
C. glomerata. 12/VII. 23 L. radan varr. (3) (Eero Seppänen). 
Cirsium Lanceolatum. 1924 T. p. (2). 
C. arvense v. lwrridum. 1917-25 T. p. (runsaasti). Myös muualla H., M. 

(1 925) yhd.pa lkassa. 
Carduus nutans. 1919, 1922, 1924- 25 T. p. 1925 L., SOK (2). 
C. acantfwides. 1921-1925 T. p. (yksit. kpl.). 
(C. crispus. 1917-25 paitsi pelloilla, myös T. p.) 
Silybum Marianum. 1924 L. Tt. (2); 1925 M., puutarhassa rikkar. (1) 

(U r p o T j ä d e r); [Om. , Evijärvi, pappilan puistossa rikkar. (1) (0 1 a v i 
A i r a s)}. 

Centaurea jacea. 1920 Ra. (1) (N. j. Nurmi, A. A. P a r v e 1 a), 1925 
er. niityllä läh. Hm. (1). 

C. phrygia. 14/X. 25 L., rikkaläjä (2). 
C. scabiosa. 1921, 1924-25 T. p. (1 - 2). 
Tuc;silago jarjarus. 1917- 25 T. p., r;itkän möljän päässä (runs.). 
Bellis perennis. H., kedolla puutarh. levinneenä. 
Erigeron Canadensis. 1925 T. p. (1) ja L., radan varr. (1 ). 
Senecio }acobaea. 1923 T. p. (2) ja 1925 (1). (1913 T. p. (1) Oulun yhteislys. 

herb.). 
S. viscosus. 1920 Ra., makas.sein. (1) (A. A. P a r v e 1 a), 1924-25 L., 

rad. varr. ja SOK, sein. vier. (2), L. ylikäytävän luona (1 ). 
Artemisia absinthium; 1925 T. p., pitkän möljän pää (1). 
A. campestris. 1924 T. ra. (2) ja L. ra. (1 ). 
Anthemis arvensis. 1920 L. Tt. (1) (A. A. P a r v e 1 a); 1923- 25 L. Wm. 

(runs.). Viljelysmailla en ole tavannut. 
A. tinctoria. 1925 Orikari, pelto (6). 
Matricaria chamomilla. 1923 Nuottasaari, pelto (1), 1924 Toppila (Arvo 

P y y k k ö), 1925 L., makas. luona (2). 
Helianthus annuus. 1923 T., ra (1) ja 1924 (1), 1925 L. ra. (3). 
Lampsana communis. 1924- 25 T., la iturin lähellä ensim. ravintolakoppe 

ron luona (runs.). 
Cichorium intybus. 1918 L., pellolla rikkar. (1), 1922 (1), 1924 (1). 
Sonchus asper. 1920 Ra., ratapenkere (A. A. P a r v e 1 a). 1923 (2), 1924 

(us.), 1925(1) L., pellolla läh. rataa. 1925 (1) T. ra. · 
. (S. oleraceus. 1918- 25 V., eri paik. (Schurigin'in pelto y. m.), 1924 Orikari, 

pelto ja Ulec Oy:n tontti Pokkitörmä!Hi. Kuuluu vakin. viljelysmaakasvistoon). 
Ambrosia trijida L. 1924~25 L., SOK ja Wm. (2- 5). 
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Satunnaisten kasvien tapaan (lastauspaikoilla, ratavarsilla, rikkaläjillä 
j. n. e.) esiintyvät usein vielä seuraavat vi ljell yt laj it, peltorikkaruohot tai tila
päisen ja varsinaisen kasviston rajamailla olevat kasvit, joista useat valtaavat 
itselleen suuretkin alat: 

Secale cereale 
Avena sativa 
Triticum repens 
Rumex domesticus 
R. aquaticus (1922-25 L.) 
Polygonum Iapath ifolium 
P. aviculare 
Chenopodium album 
Lychnis rubra 
Spergula arvensis 
Papaver sp. 
CapseiJa bursa past. 
Erysimum cheiranthoides 
Thlaspi alpestre 

Thlaspi arvense 
Trifolium pratense 
T. repens 
T. hybridum 
Pisum sativum 
P. arvense 
Erodium cicutarium 
Viola arvensis 
Carum carvi 
Pimpinella sax1fraga 
Asperugo procumbens 
Galeopsis tetrahit 
G. speciosa 
Solanum tuberosum 

Veronica officinalis 
Plantago major 
Campanula patula 
Cirsium arvense 
Carduus crispus 
Centaurea cyanus 
Senecio vulgaris 
Tanacetum vulgare 
Artemisia vulgaris 
Matricaria discoidea 
M. inodora 
Sonchus arvensis 
Crepis tectorum 
Taraxacum officina le. 

Yllä olevassa luettelossa ovat seuraavat kasvit sellaisia, joita M. E. H u u
m on en ei mainitse vuosina 1899- 1916 tavatun: 

Setaria viridis 
Panicum crus galli 
Lolium multiflorum 
Bromus seca!inus 
B. squarrosus? 
Hordeum jubatum 
Triticum vulgare 
Dactylis glomerata 
Crocus vernus 
Gagea minima 
Rumex mexicanus 
R. crispus 
Atriplex laciniata 
A. calotheca 
Amaranthus retroflexus 
Axyris amarantoides 
Gypsophila sp. 
Papaver somniferum 
(Corydalis nobilis) 

Barbarea stricta Sideritis montana 
Turritis glabra Solanum lycopersicurn 
Sisymbrium sinapistrum (Verbascum thapsus) 
Sinapis alba Collinsia tricolor 
Diplotaxis muralis Linaria bipartita 
Lepidium densiflorum L. striata 
Potentilla bifurca Asperula arvensis 
Pirus malus Sambucus racemosa 
Lupinus angustifolius Knautia arvensis inte· · 
Medicago sativa vulgaris grifolia 
Trifolium incarnatum Campanula glomerata 
Lathyrus tuberosus Silybum Marianum 
Vicia faba (Bellis perennis) 
V. angustifol ia Matricaria chamomilla: 
V. hirsuta M. inodora f. disciflora 
Geranium pratense Helianthus anntllls 
G. sp. Lampsana communis 
Calandrinia Menziesii Ambrosia trifida. 

Näistä ovat Atriplex laciniata, Calandrinia Menziesii ja Sideritis montana 
Suo m e II e u u s i a 1 a j e j a. Hyvin harvoissa paikoissa tavattuja liene 
vät myöskin Rumex mexicanus, Axyris amarantoides ja Ambrosia trifida. 

Oulun suurimmat kauppaliikkeet (esim. SOK) ovat viime vuosina saa
neet laivojen tuomaa tavaraa (viljaa, jauhoja, ryynejä, kahvia, hedelmiä, her
neitä y. m.) esim. seuraavista maista (suoraan tai eri Euroopan maitten, Saksan, 
Tanskan y. m., välittämänä): Venäjältä, Saksasta, Puolasta, Italiasta, Englan
nista, Siperiasta, Arabiasta, Itä- Intiasta, Yhdysvalloista, Kanadasta, Länsi
Intiasta, Väli-Amerikasta ja Etelä-Amerikasta. Saksalaisen rukiin ja herneitten, 
venäläisen ja puolalaisen rukiin, siperialaisen kauran (tuotu v. 1922), amerikka
laisen vehnän, intialaisen riissin y. m. tavaran mukana ja tavaranpäällyksissä 
on - mahdollisista välillä tapahtuneista tavaran siirroista huolimatta -voinut 
levitä useita näitä satunnaiskasveja Toppilan satamaan ja Lyötyn tavara-
aseman alueille. 
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Pieniä tietoja. 

Piisamimyyrä KiuruvedeJJä. Viime toukokuun puolivälissä (1925) am
muttiin Kiuruvedell ä Koivujärven kyl ässä piisamimyyrä. Se on toden-
näköisesti Ylivieskan istutuksista. Ilmari Juvelius. 

Kuha Kiuru}ärvcssä. Elokuussa 1925 saatiin 1 ~ kg:n painoinen kuha 
Kiurujärvestä. Kuhaa ei ole saatu tästä järvestä miesmuistiin. 

Tunturihaukka Pyhäjärvellä (01). 
haukka (nuori ~ ) Pyhäjärvellä (Ol). 

Ilmari Juvelius. 

2. 111. 1926 ammuttiin tunturi
llmari Juvelius. 

Töyhtöhyyppfä Rantasalmel1a. Viime kesänä (1925) huomatt iin Ranta
salmen Putkisalossa harvinaisia vieraita , nimittäin nseita yksi löitä t ö y h t ö
h y y p p i ä, Vanellus vanellus (L.) . Linnut ilmestyivät huhtikuun loppu- tai 
toukokuun alkupuolell a ja oleskelivat kaurapelloillamme siihen saakka kunnes 
oras tuli pitkäksi. Kesti jonkun aikaa ennenkuin pääsin perille siitä, mitä ne 
olivat, varsinkin kun ne aluksi olivat aranlaisia. Kuitenkin oli minulla kerran 
t ilaisuus t arkastell a erästä koirasta kiviaidan raosta n. 5 m päästä, joten erehdys 
ei liene mahdollinen. Näin niitä kerran 5 kpl. yhtaikaa. Arvelen, että niitä 
pesi tää llä 2 paria, si llä niitä n~ikyi vielä heinäkuulla, ja kahdessa eri paikassa 
ne käyttäytyivät kuten kuovi pesänsä seudull a. Otaksutut pesän paikat olivat 
n. 1 km päässä toisistaan. Valitettavasti ei minu lla koskaan ollut aikaa etsiä 
pesiä käsille. Linnut kesyyntyivät lopulta niin , että use in lask ivat 15-20 J1l 

päähän. W. A. Westerstrdflle. 

Toi m. h u oma u t u s. Töyhtöhyyppä näyttää viime vuosien havain
noista päättäen tulevan yhä yleisemm äksi maamme sisäosissa. Rantasalmella 
se muuten on jo aikaisemmin ainakin 3 kertaa tavattu pes ivänä (vr t. G. Ekma
nin tiedonantoa, L. Y. 1912, s. 142). 

Muutamia havaintoja ruohokasvien talvehtimisesta Oulussa. Vv. 1921- 23 
ja 1925 olen keväisin tehnyt milloin tarkempia millo in vähäisempiä havaintoja 
Oulun seudun kasvien talvehtimisesta. Mutta koska useimmat niistä vastaa
vat olosuhteita Etelä-Suomessa, josta jo on vastaavat havainnot julkaistu, 
tahdon seuraavassa esittää vain huomattavimmat niistä . Kukkivina tai kukka
si lmuisina olen nähnyt lumien alta palj astuvan seuraaviin lajeihin kuuluvia 
yksilöitä: Barbarea stricta (25 cm korkea yksilö 4. V. 1 Y22), Capsella bursa pa
storis, Cerastium triviale, Erysimum cl7eirantlwides, Matricaria discoidea, M. 
inodora, Potentilla argentea, Stellaria graminea, Thlaspi alpestre, Thl. arvense, 
Viola arvensis. Näihin liittyy tavallaan Taraxacum ojjicinale, jonka kevääll ä 
1921 löysin jo huhtik. alkupuolella runsaast i mykerösilmuisena, va ikka siitä 
tavallisesti ei huomaa kuin pienen lehtiruusukkeen. - Stellaria mediasta ei 
tavallisesti näy keväisin mitään vih reää. Kevääll ä 1923 kuitenkin löysin huh
tik. 6 p:nä muutam ista yksilöistä jonkun verran vihreitä lehtiä; yksilöt kuoli 
vat todennäköisesti myöhemmin. Kevät 1925 oli - talven lyhyyden ja 1 11 -

touden tähden - poikkeuksellinen Stell aria mediaan nähd n. Huhtik. a lk1 1-
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puolella lumen sulattua näkyi yleisesti vihreätä vesiheinää, ei kuitenkaan ollen
kaan kukallisia yksilöitä, vaikka vielä tammik. alussa tapasin sellaisia mon
takin. Senecio vulgarisen olen löytänyt talvehtivana kerran (1 922?) huhtik. 
jälkipuoliskolla. ·se oli pikku ruusukkeena tai pitempiversoisenakin, miltei kesä
asu i ena; huonon ja vaivaisen näköinen se oli ja tuskin alkukevättä pitemmälle 
henkiin jäävä. A. A. Parl'ela. 

Satunnaiskasveja jääskessä. Jääsken aseman lähellä sijaitsevan >>Jääske.n 
myllyn>> alueelta ja lähimmästä ympäristöstä löysin viime kesänä (1 925) seu
raavat adventiivikasvit: 

Bro.mus arvensis runs. 
·mollis runs. 
tectorum pari kpl. 

Zea mays muutamia. 
Allium sp. (ole ;-aceum?) 1 kpl. 
Cannabis sativa 1 kpl. 

· Rumex crispus 2 kpl. 
mexicanus 1 kpl. 

Linum usitatissimum useita 
Gypsophila sp. 1 kpl. 
Silene noctiflora 1 kpl. 
Brassica lanceolata us. 
Alyssum incanum us. 
Sisymbrium sinapistrum runs. 
Camelina microcarpa runs. 

Lepidium densiflorum runs. 
Melilotus officinalis us. 

alba 1 kpl. 
Medicago lupulina muutam. 
Trifolium procumbens 1 kpl. 
Onothera biennis 1 kpl. 
Echinospermum lappula muutam. 
Sideritis montana 2 kpl. 
Plantago arenaria 1 kpl. 
Cichorium intybus 1 kpl. 
Helianthus annuus muutam. 
Xanthium strumarium 1 kpl. 
Sitäpaitsi: 
Senecio vernalis v. 1924 1 kpl. 

Myllyllä on jauhettu sekä amerikkalaista että venäläistä viljaa. 
Siitä runsaasta adventiivikasvistosta, joka vv. 1916-18 esiintyi jääsken 

asema-alueella ja josta K. j. V a 1 1 e aikoinaan on Luonqon-Ystävässä (1 917, 
s. 206; 1918, s. 100; 1919, s. 158) kertonut, oli viime kesänä jäljellä vain 
muutamia yksilöitä Sisymbrium sinapistrumia ja Camelina microcarpaa. 

T. Hannikainen. 

Eräitä faskiatio-epämuodostumla. Vuonna 1 9241öysin elokuussa Helsingin 
Kasvitieteellisessä puutarhassa Linaria cymbalarian (L.) Mill., jossa oli 2 cm 
levyinen faskiatio. Faskiation reunassa oli yhdellä puolella 5 kukkaa sekä lehtiä 
ja toisella puolella 2 kukkaa sekä 3 lehteä. Laakealla puolella oli pieniä suomu .. 
maisia lehtiä. 

Samana vuonna havaitsin Oulunkylässä Syringa vulgaris'ella L. faskiation . 
Sangen paksu oksa oli aivan litteä, noin 8 cm leveä ja 2 cm paksu. Oksan pää 
oli sarvimaisesti kiertynyt ja päättyi se lehtiruusukkeeseen. Faskiation kohdalla 
oli siellä täällä tavallista vaaleampia lehtiä. 

Vuonna 1924 keväällä löysin Kirkkonummen aseman orapihlaja-aidasta 
erään Crataegus oxyacantfla L.-yksilön, jossa oli melkoisen huomattava faskiatio. 
Oksa oli noin 4 cm leveä ja 1/ 2 cm paksu. Faskiatio päättyi n. 25 kukkaa muo .. 
dostavaan sikermään. Myöhemmin syksyllä, kun lehdet olivat pudonneet pois, 



riippuivat vielä marjat 
uurteisen ja slloran faskia
tion päässä. 

Vuonna 1925 kesällä 
huomasin Oulunkylän ase
man vanhasta istutuksesta 
jäljelle jääneessä, pahasti 
kolhitussa Amelancl7ier ca
nadensis (L.) Med.-pen
saassa pienen faskiation
Se oli 2 cm leveä, lf2 cm 
paksu sekä päättyi lehti
ruusukkeeseen. Levinnyt 
kohta oli uurteinen ja 
luokkamaisesti kaartunut. 

Elokuussa 1925 löysin 
Tikkurilassa Matricaria 
inodora f. disciflora'lla fas
kiation, jossa Htistyneestä 
varresta lähti runsaasti 
liuskaisia lehtiä. Faskia
tiosta haarautui 2 nor
maalirakenteista kukka
mykeröä. Epämuodostuma 
päättyi viiteen litistynee
seen mykeröön. 

Syksyl{esällä 1925 oli 
Tikkurilassa miltei kaikissa 
siementämistä varten istu

Pieniä tietoja. 

Kuva I. Faskioituneita sokerijuurikkaiden 
kukintoja. 

tetuissa sokerijuurikkaissa, Beta vulgaris v. rapa Dumort., huomattavissa kuk
kafaskiatioita, kuten kuva 1 osottaa. Tähkäfaskiatiot päättyivät useimmiten 
lehtisiin silmuihin, ja oli latva useimmiten voimakkaasti kiertynyt. 

Samana syksynä huomasin Helsingin kauppatorilla Cucurbita Pepo L.-yk

Kuva 2. Yhteenkasvaneita kurpitso ja. 

si lön, jossa hedelmä oli voimak
kaasti faskioitunut. Hedelmä 
painoi vähän yli nelj ä kiloa. 
Se oli aivan litteä, paksuudel
taan noin 9 cm ja leveydel
tään noin 30 cm. VäriiUUin 
oli se alta valkea ja päältä
päin kirkkaan vihreä. Poikki
leikkauksessa ei se sisäiseltä 
rakenteeltaan poikennut nor
maalisesta lukuunottamatta 
Jitteyttä. Torikauppiaan ker
tomuksen mukaan se oli kas-
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vanut lanta1.unkiolla, eikä litisty
minen johtunut mistään puris
tuksesta. Samalla torilla huo
masin hiukan myöhemmin kur
pitsan, jossa kaksi hedelmää oli 
vajanaisesti kasvanut yhteen 
(kuv. 2). 

Talvella 1926 havaitsin erääs
sä Helsingin kukkakaupassa Hya
cintlws orientalis L.-yksilön, laatu 
)>Bismarck)>, jossa kukkavana oli 
faskioitunut. Sen litteistä reu
noista lähti hyvin suuria, sinisiä 
kukkia; litteillä puolilla olivat 
kukat pienemmät. Faskiatio oll 
syvästi uurteinen ja suora. 

A. ). Rainio. 

Kaksf jättlläiskatajaa Pirk
kalassa. Pohjois-Pirkkalassa Yli
Villiiän talon maalla, erään niityn 
aidan vieressä, kasvaa kaksi eri
koisen tuuheata ja säännöllistä 
puunmuotoista katajaa. Elo-

Pirkkalan kataja. kuussa 1925 mittasin katajien 
paksuudet, ja oli suuremman tyvi 

ympärysmitaltaan 160 cm., l.5 m:n korkeudelta oli paksuus vielä 153 cm 
(halkaisija siis yli 48 cm). Pienemmän vastaavat mitat olivat 123 ja 119 cm. 
Pituuksia en tullut mitanneeksi, mutta lienee pituus, valokuvista päättäen, aina-
kin 8 m. Suurin puu näkyy viereisessä kuvassa. Arvi Ulvinen. 

Tvännfnnen eJäfntleteelllnen asema.] 

Ensi kesänä tarjotaan tutkijoille, luonnonhistorian opettajille ja ylioppilaille 
tilaisuutta työskentelemään Tvärminnen eläintieteelli sell ä asemalla. jos riit
tävä määrä osanottajia ilmoittautuu, pidetään seuraavat opintokurssit: 

7-26 kesäk. Dosentti E. Häyren: Kasviekologiaa. 
5-24 p. he:näk. Prof. K. M. Levander: _Eiäinelämä vesissä ja elä intieteelli -

siä harjoituksia mikroskoopin avu lla. · 
2-21 p. elok. Dosentti R .. Collander: Kasvifysiologiaa. 
Lähempiä tietoja kursseista antavat nii,den johtajat. Ilmoituksia vastaan

ottaa allekirjoittanut huhtik. 20 p:ään asti. jos enemmän pyrkijöitä ilmoittau
tuu, kuin voidaan vastaanottaa, pidättää esimies itselleen oikeuden, neuvotel 
tuaan kurssijohtajien kanssa, määrätå ketkä saavat paikan . 

Maksut: Ylioppilaille ja fil.kandidaateille, jotka valmistautuvat filos . 
lisensiaatti-tutkintoon: 1) kurssi- ja labo ratorio-maksu (työtarpeiden hankintaa 
ja kirjojen sitomista varten) Smk. 50: - jokaisesta kurssista taikka kuukaudelta; 
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2) täysihoidosta Smk. 660: - kuukaudelta. - Toisi lle henkilöille ovat vastaa
vat maksut 1) Smk. 100: - ja 2) 900:-. 

Pesu ei sisälly täysihoitoon. Lakanat, pyyhin- ja tyynyliinat sekä peite on 
·Otettava mukaan, ellei allekirjoittaneen kanssa toisin ole sovittu. Moottori
venematkoista on erikseen maksettava. 

Helsingissä maalisk. 17 p:nä 1926. Alex. Luther. 

Tavataan Eläintieteellisessä laboratoriossa, P. Rautatienk. 
13, maanant. ia tiist. klo 1/ ~ 1-2 p. sekä kotona puhelimella 
117 20 joka päivä klo 4,15-4,45. Postiosote: Eläintarhan huvila 
8, Helsingissä. 

Kirjallisuutta. 

Ståhlberg, Benj.: Lintusuojelus. Kuopion Luonnon Ystä-
väin Yhdistyksen julkaisuj a II 1. 3. painos. Kuopio 1926. 43 s., 4 kuv. 

Tämä pikku kirjanen, jonka ensimmäinen painos ilmestyi v. 1916 vasta 
kirjoittajan kuoleman jälkeen, on saanut niin hyvän menekin, että siitä jo 
on voitu ottaa kolmas painos. Se onkin kirjoitettu sangen pirteästi ja 
hauskasti, perustuen miltei kauttaaltaan tekijän omiin havaintoihin ja koke
muksiin. Laaj immassa luvussa tehdään selkoa pesäpöntöistä sekä siitä, 
mitkä linnut yleisimmin pesivät pönttöihin Kuopion seuduill a. Kirjasen 
saa tilata Kuopion Luonnon Ystävä in Yhdistykseltä. Sen hinta lähetys-
kuluineen on vain 3 mk. V. S- s, 

H e r t z, M a r t t i: N i i n i p u u n u u d i s t u m i se s t a S u o m e s s a. 
Sivuja 95 + saksal. referaatti, 3 karttaa ja 17 kuvaa. Acta forestalla fennica 
29,5 Helsinki 1925. 

llmoitettavanani on nuoren mesänhoitomiehen toimittama huomionarvoinen 
lisä kotimaisten puulajien biologiaa käsittelevään kirjallisuuteen. Kirjan alku
puolessa on kartalla valaistu mielenkiintoinen luku Tilia cordatan levenemisestä, 
esiintymisestä ja uudistumisesta ulkomailla, joka luku tarjoaa myös tietoja 
m. m. tämän puulajin tyypillisistä kasvutovereista esim. Wladimirin kuverne
mentissä Venäjällä. Luettelo verrattuna vastaavaan luetteloon Suomesta viit
taa suureen ekologisten suhteiden yhtäläisyyteen niinipuun nykyisillä kasvu
paikoilla siellä ja Suomessa. Uudistumiseen nähden havaitaan, että jo Ruotsissa 
ja Tanskassa hedelmien muodostus on oikullista. - Kotimaisiin suhteisiin koh
distuvassa kirjan osassa esitetään kaikkia tarjona olleita lähteitä käyttäen laa
dittu tarkka selvitys niinipuun levenemisestä Suomessa. Esitykseen liittyy 
löytöpaikkoja ja runsaussuht ita valaiseva kartta ja toinen, jossa esitetään 
tämän puulajin nimistä johdettuja paikannimiä. Pääosan kasvupaikoista to
detaan olevan kivisillä ja kaiiloisilla mailla. Lisäksi luulee tekijä voivansa 
todeta niinipuun keskittyvän etenkin savirikkaille seuduille. 

Niinipuun uudistussuhteista sisältää julkaisu suhteellises ti vähemmän 
tutkimuksia kuin nimestä odottaisi. Kuitenkin ovat havainnot kukkimissuh-
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teista valaisevia, ja osoittavat ne suurta epätasaisuutta ilmenevän eri vuosina . 
Sitävastoin siementen laadusta ja kypsymisestä kaivataan vielä erikoistutki
muksia. Niiden tarjoamaa pohjaa kaipaa esim. tekijän verrattain laajassa rc
soneerauksessa niinipuun reliktisestä luonteesta ja rationaalisen ja empiirisen 
pohjoisrajan kulusta, joka esitys jää sangen hypoteettiseksi. Taimien etsiskelyä 
on tekijä toimittanut, ja hän saattaa puolestaan vahvistaa sen käsityksen, että 
niinipuu nykyään aniharvoin uudistuu Suomessa siemenestä. Myös vesauudis
tuksesta esitetään useita mielenkiintoisia havaintoja ja todetaan sen olevan 
tälle puulajille erinomaisen suurimerkityksisen. Kuitenkin kaivannee esitys 
sivuilla 60-61 aktiivisesti maahan tunkeutuvista uudistusversoista korjauksen. 
Kysymyksessä lienevät maahan painuneet alkuaan lehdelliset lehtikarikkeiden 
alleen hautaamat oksat. Myös niinipuun varjonkestävyydestä ja kasvusuhteista 
annetaan mielenkiintoisia tietoja ja todetaan puun pitävän melkoisella menes
tyksellä puoliaan kuustakin vastaan. Ni inipuun historiallisia vaiheita käsite l
lään niinikään tarjona olevia lähteitä käyttäen. Erikoisen mielenkiintoisia ovat 
tekijän arkistoista esiinkaivamat tiedot eri aikoina ja eri puolilta maata kerätystä 
niin i verosta. Nämä tiedot osoittavat niinipuun viime vuosisatojen ku
luessa huomattavasti niukentuneen, mihin suuntaan myös muut kulttuurite
kijät ovat vaikuttaneet, sekä tekijän käsityksen mukaan erikoisesti myös il
mastollisten olosuhteiden huononeminen. - Toivottavaa olisi, että tekijä täy
dentäisi etenkin tutkimuksensa sitä osaa, joka koskee hedelmien muodostumis
ta ja laatua 1, sekä jatkaisi tutkimuksiaan - toisilla jaloilla lehtipuillal 

Viljo Kujala. 

C u n n i n g h a m, 0. H.: F u n g o u s d i se ase s o f F r u i t- t r e e s 
i n New Z e a 1 a n d. Aucland, 1925. XXXI 1 + 382 siv. 

Vuonna 1893 aloitettiin Uudessa Seelannissa voimakas propaganda he
delmänviljelyä uhkaavia tuhohyönteisiä ja kasvitauteja vastaan, ja kymme
nen vuoden kuluessa saatiin maan hedelmätarhojen omistajat vakuutetuiksi 
siitä, että hedelmänviljelyn kannattavaisuuden päätekij änä on tuholaisten ja 
kasvitautien järjestelmällinen torjunta. Vuodesta 1903 alkaen onkin maan 
hedelmänviljely (etupäässä omenan, päärynän ja persikan viljely) jatkuvasti 
edistynyt niin, että v:sta 1911 alkaen hedelmän vienti on vuosi vuodelta huo
mattavasti kasvanut. Vuonna 1923 käsittivät saaren hedelmäpuutarhat noin 
12,500 ha suuruisen alan. Valtion palkkaamana hedelmäpuiden tuhosienien 
erikoistutkijana on vuodesta 1919 alkaen toiminut toht. Cunningham. 

Kirjassaan, jonka tekstiä valaisee 177 oivallista kuvaa (melkein kauttaal
taan originaalcja), tekijä ensiksi antaa hyödyllisiä ja tarpeellisia tietoja ylei
sistä kasviensuojeluun kuuluvista seikoista (myrkkyaineiden valmistus ja 
käyttö, laatujen alttius taudeille, kasvipatologisten käsitteiden mää ritelmi ~i 

y. m.) ja se lostaa yhteensä 38 lajill een tunnettua tuhosientä, joilla on huo-

1 Tässä yhteydessä huomautettakoon L. Y:n lukijoille, että siementen kypsyy
asteesta ja kelpoisuudesta saadaan kokemuksen mukaan jo mikroskooppisella tutki
muksella sangen luotettava kuva. Kun tä llainen tutkimus on helposti ja nopeasti 
suoritettu , olisi toivottavaa, että etenkin puiden pohjoisrajoilta kerättäisiin mahdolli
simman useina vuosina ja eri paikoista siemeniä tutkittavaksi. Niiytteitä tutkitaan 
kernaasti esim. Metsätieteellisessä koelaitoksessa Helsingissä. 
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rnattava merkitys kasvavien hedelmäpuiden ja varastohedelmien hävittäjinä. 
Lisäksi selostetaan 3 hedelmäntautia, joita aiheuttavat sienet toistaiseksi eivät 
ole lopullisesti tutkitut sekä 13 erilaista n. s. fysiologista tautia. 

Tekijä antaa kunkin tuhosienen kohdalla, kirjalli suuteen viitaten, tietoja 
tuholaisen ensiesiintymisestä ja levenemisestä maassa. Tämän jälkeen seuraa 
tarkka kuvaus sienen aiheuttamasta taudista ja tehdään selkoa taudin talou
dellisesta merkityksestä, jonka jälkeen sienen biologian pääkohdat selostetaan. 
Lopuksi pohditaan sekä biologisia että käytännöllisiä seikkoja, joita on otet
tava huomioon tuhosienen torjunnassa ja annetaan lopulliset torjuntaohjeet, 
jotka pohjistuvat siihen monivuotiseen kokemukseen, joka tekijällä käytän
nöllisenä kasvinsuojelumiehenä on. Kirja, joka antaa hyvän kuvauksen Uuden 
Seelannin hedelmäpuiden tuhosienistä, sisältää paljon kasvipatologisesti var-
teenotettavaa. }. 1. L. 

K u v a u k s i a 1 u o n no n e 1 i ö i s t ä j a e 1 ä m ä s t ä 1, 11 ja 111, 
koko i II u t j a m u o vai I I u t j. E. A r o. O.y. Valistus Helsinki. Osan 
hinta 20: - mk. 

Kirjansa alkulauseessa lehtori Aro ilmoittaa teoksensa tarkoituksen olevan 
osaltaan poistaa sitä tuntuvaa puutetta, mikä on olemassa suomalaisessa kir
jallisuudessa eliöiden ja niiden elämän kuvauksista . Hän esittää meille tässä 
tarkoituksessa melkein satakun ta kertomusta kasveista ja eläimistä. Pereh
dymme >>sammakon lapsuuteen, kasvien päivänvarjoihin, tonnikaloihin ja täi
hin ja kirppu ihim saakka, mainitakseni muutamia aiheita. Kaikista näistä on 
kerrottu lyhyesti ja ytimekkäästi, niin että kun kirjan on saanut loppuun lue
tuksi, huomaa tulleensa koko joukon likemmäksi sitä luontoa, jonka aina nä
kee ympärillänsä, kuitenkin useasti sitä ymmärtämättä. 

Luonnonhistorian opettajalle, joka haluaa saada tunteihinsa mehua, ovat 
lehtori Aron >> kuvaukset» varmaankin hyvin tervetulleita, sillä tämänlaatuisten 
kertomusten kautta voidaan hyvin suuressa määrässä herättää oppilaiden 
harrastusta luonnontieteisiin. Mutta näissä kuvauksissa on paljon mielenkiin
toista luettavaa erittäinkin nuorisolle, samoin jokaiselle maallikolle, joka ha
luaa oppia tuntemaan elävää elämää laajemmaltakin alalta kuin rakac;tavais
ten Fiinojen ja \\ ilhelmien sielujen väreilyistä joissakin >>11ykyaikaisissa>> ro
maaneissa. - Viittaamme vielä osien halpaan hintaan. - Erään nuorukaisen, 
joka ei suinkaan ole luonnontieteisiin ihastunut, arvostelu kuu lui näistä kerto
muksista lyhyesti >>kiva kirja1>, johon mekin haluamme yhtyä, huomauttaen 
kuitenkin, että tänä aitosuomalaisuud~n aikana olisi voinut eräiden kertomuk
sien suomenkielistä asua, eritoten lauserakennetta, muovaHla paremmaksi. 

). R. 

Y r j ö K a j a v a. E p ä s i k i ö i s t ä j a s y n n y n n ä i s i s t ä m u o
d o s t u s v i r h e i s t ä. Sarjassa Luonto ja me; N:o 4. Otava. 

Poistaakseen niitä usein hyvin merkilli siä harhakäsityksiä, joita kansalla 
vielä tänä päivänä on epä.; ikiöistä, on prof. Kajava kirjoittanut lyhyen, run
saasti kuvitetun yleistajuisen teratologian. Teoksen arvoa ja mielenkiintoa lisää
vät erikoisesti muutamat tekijän itsensä tarkastamat kotimaiset tapaukset. 
Tutkimus on kuten tunnettua osoittanut, että oikullisilta näyttävät epäsikiöt 
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ja synnynnäiset muodostusvirheet itse asiassa kehityksessään noudattavat 
määrättyjä sääntöjä, joten niitä voidaan systemaattisesti käsitellä ja niitten 
syitä koko lailla selvitellä. Mielenkiintoisimmat ovat epäilemättä n. s. kaksois
epäsikiöt sekä ruumiin muotoonsa että henkisiin ominaisuuksiinsa katsoen, 
joten niille onkin omistettu seikkaperäisempi esitys, käsittäen my0s erään koti
maisen tapauksen. Tarkemmin selostetaan niinikään synnynnäiset herma
frodiittiset tapaukset ja niillä esiintyvä poikkeuksellinen sukupuolivietti. Epäi
lemättä prof. Kajavan kirja tulee olemaan tärkeänä valistuksen levittäjän ii 
asioissa, joista yleisesti vielä kovin vähän tiedetään, mutta joilla on suuri mer
kitys elämässä. Luonnonhistoriallisessa kirjallisuudessamme on suuri aukk o 
täytetty. G. E. 

Kertomus Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen 
Seuran Vanamon toiminnasta v. 1925 1

• 

Seuran toimintamuodot ovat kuluneena toimintakautena pysyneet paa
piirteiltään entisellään. Varsinaisia kokouksia on pidetty kaikkiaan 6, nii stä 
3 kevät- ja 3 syyslukukaudella. Kokouspaikkana on ollut Yliopiston Maantie
teellinen laitos. Keskimäärin on kokouksissa ollut saapuvilla 22 seuran jäsentä. 
Kokouksissa on pidetty 11 esitelmää, joista 4 on ollut a iheeltaan eläintieteel
lisiä, 5 kasvitieteellisiä, 2 on kosketellut kumpaakin alaa. Näitä esitelmiä ovat 
pitäneet seuraavat henkilöt: toht. K. E. Kivirikko, maist. V. Korvenkontio 
(2 esitelmää), toht. M. j. Kotilainen, prof. j. 1. Liro (3 esitelmää), maist. 0. H. 
Porkka, maist. A. j. Rainio, leht. H. Salovaara ja prof. K. Teräsvuori. Sti
pendiaattikertomuksia ovat jättäneet: yliopp. E. M. Mikkola, leht. A. A. Parvela, 
maist. V. Räsänen ja opett. j. Seppä. Pienempiä esityksiä ovat kokouksissa 
suorittaneet tai ottaneet osaa esiteimien johdosta syntyneisiin keskusteluihin 
seuraavat jäsenet: V. Auer, 1. Hiden, V. J ääskelä inen, V. Korvenkontio, V. 
Krohn, J . J. Liro, V. A. Pesola, 0. H. Porkka, A. j. Rainio, U. Saalas, K. Teräs
vuori, J. A. Wecksell ja 1. Vä likangas. Yhteensä on näitä esityksiä ollut 24, 
esiintyjiä 13. · · 

Vuoden kuluessa on valmistunut 2:nen osa Vanamon julkaisuja (Annales) 
356 sivun laajuisena, sisältäen 5 zoo logista tutkimusta, joiden tekijöinä ovat: 
E. Merikallio, U. Saalas, G. Ekman (2 tutkimusta) ja H. Järnefelt. Painetta
vaksi on ilmoitettu 11 tutkimusta. 

>>Vanamon kirjojen )> sarjassa on 24. no:na ilmestynyt T. j. Hintikan suo
mennos Hans Molischin Kasvianatomiasta Kustannusosakeyhtiö Kirjan kus
tantamana, 156 sivun laajuisena. Samaan sarjaan on hyväksytty T. J. Hin
tikan suomennos N. E. Nordenskiöldin teoksesta Biologins historia. 

»Luonnon Ystävä)> on ilmestynyt 184 sivun laajuisena, runsaasti kuvi 
tettuna. Sen toimittajana on ollut toht. 'K. E. Kivirikko, joka jo 5 vuotta 
on taidolla ja antaumuksell a hoitanut tätä tehtävää. Tilaajamäärä on ollut 
630, jotapaitsi on jaettu n. 50 vapaakappaletta. Lehden seuralle tuottama 
tappio on ollut 8,554 mk. 

1 Laajempi vuosikertomus säi lytetää n l<äsin kirjoitettuna Vflna mo-seuran arkistossa . 
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Seuran varoista on vuoden kuluessa jaettu seuraavat apurahat: yliopp. 
1. Hidenille 800: -, toht. H. Järnefeltille 800: - , yliopp. L. E. Karille 1,500: - , 
toht. M. j. Kotilaiselle 1,600: - , opett. 0. Kyyhkyselle 500: - , maist. E. 
Merikalliolie 500: -, yliopp. E. M. Mikkolalle 1,000: - , opett. j. Sepälle 500: -
ja yliopp. H. Väänäselle 800: - . Yhteensä on siis annettu Smk. 8,000, joista 
2,600 eläintieteellisiin ja 5,400 kasvitieteellisiin tarkoituksiin. 

Kasvitieteellisten kokoelmien hoitajan kertomuksen mukaan on yliopp . 
E. M. Mikkola lahjoittanut seuran kasvikokoelmiin 63 putkilokasv in äytett~i 

käsittäen 54 lajia, alalajia, sekasikiötä, variatiota ja formaa, kaikki Inarista. 
- Eläintieteellisiin kokoelmiin ei ole tehty lahjoituksia. 

Kirjastonhoitajan vuosikertomuksen mukaan on seuramme saanut vastaan 
ottaa vaihtojulkaisuja 45 uudelta ulkomaalaiselta seuralta ja laitokselta. Ulko
maalaisten vaihtajien määrä on nykyään kaikkiaan 55. V. 1924 lähetettyjen 
195 kpl. Annales Tom. 1 lisäksi on kuluneena vuonna jaettu vain muutamia. 
Annales Tom. 2, joka juuri on valmistunut, tulee ensi tilassa jaettavaksi. 

Seuran toimintaa on suuresti helpoittanut se seikka, että seura kuluneena 
vuonna on saanut entistä suuremman valtionavun: Smk. 62,000: - . 

joh~okunta on kokoontunut 8 kertaa Yliopiston Kasvipatologisella laitok
sella, 4 kert. kevät- ja 4 kert. syyslukukaudella. Kokouksissa on keskimäärin 
ollut saapuvilla 6 johtokunnan jäsentä. 

Seuran asettama linnunnimi-komitea on L. Y:ssä julkaissut laatimansa 
Suomen lintujen uuden nimistön. - Maatalousministeriön pyynnöstä on seu ra 
jättänyt sille lausunnon Lainvalmistelukunnan aatimasta metsästyslaki
ehdotuksesta. 

Seuran virkailijoina ovat olleet: puh.-joht. prof. j. 1. Liro, v.-puh.-joht. 
maist. 1. Välikangas, siht. prof. U. Saalas, rahastonhoit. toht. V. Krohn, kir
jastonhoit. dosentti 0. Ekman, johtokunnan muina jäsenin ä toht. M. j. Kotilainen 
ja maist. Y. Vuorentaus, eläintiet. kokoelmien hoit. maist. N. VappuJa, kasvi
tiet. kokoelmien hait. maist. H. Porkka, tilintark. kalastusneuvos B. Brofeldt 
ja maist. V. Korvenkontio, varatilintark. maist. T. j. Hintikka ja kalastus
neuvos E. Hellevaara. - Suoma!. kirjallisuuden edistämisrahaston toimikun -: 
nassa ovat seuraa edustaneet dosentti 0. Ekman (vakinaisena) ja maist. j. A. 
Wecksell (varajäsenenä). - Määräaikaisten Tutkijainkokousten edustajain 
komiteassa on seuraa edustanut prof. j. I. Liro. 

Kuoleman kautta on seura vuoden kuluessa menettänyt yhden jäsenensä , 
tykistökapteeni Karl Wilhelm Myrbergin. M. oli syntynyt Wiipurissa 21. IV. 
1895 ja oli kuollessaan lähes 30 vuoden ikäinen. V. 1914 hän tuli ylioppilaaksi 
Viipurin klassillisesta lyseosta ja alkoi tämän jälkeen Helsingin yliopistossa 
opiskella luonnontieteitä, kasvitiede pääaineenaan. Vanamo-seuran jäseneksi 
hänet valittiin 11. 111. 1916. Luonnon Ystävään hän on kirjoittanut pienen 
tutkielman: Tietoja satunnaisten kasvien esiintymisestä Pantsarlahden kaato
paikalla Viipurissa (1 917, 21. vuosik., s. 94-97). - Pian kuitenkin keskeytyi 
vät M:n luonnontieteelliset opinnot. Otettuaan v. 1918 osaa Viipurin valloi 
tukseen hän siirtyi sotilasuralle kohoten vihdoin kapteeniksi. Sittemmin hän 
jatkoi opintojaan sotakorkeakoulussa. Hän oli par'aikaa pääsiäislomalla syn
tymäkaupungissaan Viipurissa, kun kuolema hänet kohtasi 13. IV. 1925 kat
kaisten äkkiä tämän lahjakkaan miehen elämänlangan. 
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Seuraan on kuluneena vuonna valittu 16 uutta jäsentä nim. ylioppilaat 
N. A. jokinen (14. II), Eeva Linnea Zidbäck, A. Ilmarinen (21. III), W. M. 
Mellberg (25. IV), A. j. H. Hiili, A. E. Hossola, K. E. J äppinen, A. A. Kos
kinen, 1. Vainio, Ester Maria Viikki, E. E.Vuori (10. X), A. P. l(uusisto, E. 
T . Laurin, H. E. Moliis, P. Suomalainen (21. XI) ja S. Cleve (12. XII). 

Vuoden lopussa oli seuran jäsenmäärä 248. 
Helsingissä tammikuun 30 p. 1926. 

Uunio Saalas, 
sihteeri. 

Vanamo-seu ran tilit v. 1925. 

Tulot: 
Avustustili ...... ... ..... . ........ .... ....... . . .. ......... . 
jäsenmaksutili .................................. . .- ......... . 
Annaies-tili ...... ...... .... . ...... ...... ............ ...... . 
Luonnon Ystävän tili ............ .... . .......... . ... ....... . . 
Korkotili .......... .... ....... ........ .. ............ ...... . 

Stipenditili 
Annaies-tili 

M enot: 

Luonnon Ystävän tili . ...................................... . 
Sekalaisten menojen tili ................................... . 
Tulot menoja suuremmat .. ... ...... ........... . . .... .... . .. . 

Varat: 
Kassatili .................................. ... ............ . 
Melan rahasto (K. 0. P:n osakkeita 78 kpl) .................. . . 
Topelius-rahasto (K. 0. P:n osakkeita 12 kpl) ............. . ... . 
Hirnin rahasto ... ................ ............ ......... ... . 

Pääoma : 
Varat rahassa ja osakkeissa 

62,000: -
250: -
106: -

13,670: 25 
7,614: 84 

83,641: 09 

9,000: -
27,283: 70 
22,224: 25 
7,260: 50 

17,872: 64 

83,641: 09 

42,255: 64 
42,442: 18 
6,000: 60 

377: 79 

91,076: 21 

Helsingissä tammikuun 8 p. 1926. Väinö Krohn, 
rahastonhoitaja. 

Uutinen. 

Vanamo-seuran apurahat. Apurahat kesäksi 1926 ovat haettavissa 
huhtik. 20 pv:ään mennessä. Anomuskirjelmät lähetettävä Seuran puheen
johtajalle, prof. j. 1. Li r o 11 e, os.: Helsinki, Ritarik. 6, Kasvipatologinen 
laitos. 



LUONNON YSTÄVÄ 
ELAIN~ JA KASVITIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 
N:o 4 30:s VUOSIKERTA 1926 
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J u 1 kaisija: Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
Toimi t u s: Uunio Saalas (vastaava) ja K. Linkola 

Kaulushaikarasta (Botaurus stellsrls L.) 
. Äyräpäänjärvellä. 

Einari Merikallio.-

Äyräpäänjärvi, joka nykyisin ylpeilee Suomen linturikkaim
man järven nimellä, sijaitsee, kuten tunnettua, Karjalankannak
sella Muolaan pitäjässä. Se on muodostunut kahdesta osasta, Poh
jois- ja Eteläjärvestä, voipa siihen liittää vielä Muolaanlammenkin. 
Vain matalat niittykannakset eroittavat järviä toisistaan. Yhtei
nen pituus on noin 12 km; leveys on 3-4 km. 

Äyräpäänjärven linturikkaus ei ole kovin vanhaa. 70 vuotta 
sitten oli järven luonto kokonaan toinen. Se oli se Äyräpäänjärvi, 
joksi karttamme sen vielä nytkin osoittava.t: tosin jo kaksiosainen, 
mutta laajaselkäinen vesi. Nykyinen runsas kasvi- ja eläinmaailma 
puuttui. 

' järven lasku 1850-Iuvulla oli kuitenkin tehnyt ihmeitä. Ranta 
oli kas~illisuuden avulla ahdistanut avoveden, varsinkin Pohjoisjär
vellä, pieneksi, matalaksi silmäkkeeksi, jota parhaaseen heinäaikaan 
vaivoin »rannalta>> eroitti. Entisen Iainehtivan järven tilalla oli nyt 
valtava niitty, josta ympäristön asukkaat korjasivat eläimilleen 
runsaat ruuat. 

Kasvillisuuden mukana oli eläimistökin muuttunut. Varhemmin 
kerrotaan sen olleen verrattain köyhänkin. Mutta muuttuneet 
olosuhteet loivat Äyräpäänjärven rikkaaksi ruokapöydäksi, joka 
houkutteli tänne runsaasti uusia yksilöitä ja lajeja. Ja niin muo
dostui järven linnustokin runsaaksi ja monilajiseksi. 

Yksi nykyisen Äyräpäänjärven kiintoisimmista, ehkä muun 
Suomen asukkaista kiintoisinkin lintu on k a u 1 u s h a i k a r a. 

Onhan haikara-nimessä itsessään jo jotakin kiinnostavaa. Hai
kara! Sehän on tuo lapsuusajan kuuluisa lintu, joka vieläkin odot
tamatta kodeissamme pistäytyy, ties mistä tullen. ja niinkuin 
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tuo sadun haikara lumoaa lapset, niin saa kaulushaikara aika
ihmiset valtoihinsa, ainakin siellä, missä se ensi kertoja vierailee. 
Sen kaamealta tuntuva, usean kilometrin kantava ääni saa taika
uskoisessa pahoja aavistuksia syntymään. · ja kun lintu itse har
voin näyttäytyy ja on vaikesti löydettävissä, on tuon julman äänen 
synnyttäjä >>itse paha>> tietenkin. Niin kerrotaan monen maassamme 

Hautova kaulushaikara. Valok. E. M erikallio. 

Kuva suojelevasta värityksestä. 

luulleen ja siksipä kaulushaikara on saanutkin >>p irunlinnun>> nimen 
(Antrea). . 

Pian tietenkin on mylvijän vaarattomuus huomattu, ja on se 
saanut Äyräpäänjärvellä samoinkuin muuallakin, missä se säännöl
lisesti jo pitemmän ajan or. asunut, siirtyä tavallisten lintujen jouk
koon. Tuo erikoinen äänensä sillä tosin vieläkin on, ja siksi sen 
nimi on tönölintu (Äyräpäänjärvi), vurruttaja (Muolaa), päristäjä
haikara (Muolaa), tynnyrilintu (Muolaa) ja uuhka (Salmi). 

Viime kesänä, touko- ja kesäkuun aikana, oli tämän kirjoittajalla 
tilaisuus tutustua Äyräpäänjärven tönölintuihin. järveä lähc.tes-
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sä ni odotin saavani kuulla jo kauas sen äänen . Siinä kuitenkin 
petyin. Eipä se suvainnut itseään edes ensi veneretkenkään aikana 
esitellä. Kaulushaikarat olivat sangen vaiteliaita. Tuntui kuin 
niiden mielestä ei kaikki olisi ollut oikein hyvin . Varmaankin oli 
syy siinä, että vappuna oli kovin kolea ilma ja tulvakin peitti lin
nun oikeat asuinpaikat, niin että vain joitakin karsia ja heikkoja 

Kaulushaikara. \'a lok. E . .\ferikatliu. 

Emo ja sen »Variksen)>-pojat. 

heinäsaa ria kohosi vesikalvon ylle. Haikarat saivat vesiperäisissä 
rantapensaikoissa ja -metsässä piillen odottaa sitä aikaa, jolloin 
järvikorte monine seuralaisineen ol i kohottanut vartensa tuhansien 
hehtaarien aloilla taajoiksi kasvusto iksi. Siellä oli haikarankin 
hyvä asua ja siellä lähti äänikin k11in · itsestään ilm oi ll e. 

Kuten sanottu olivat haikara t vappuna vaiteliaita eikä 10. päi
vään toukokuuta mennessä, jonka ajan oleskelin tääll ä, oll ut mon
takaan kunnollista >> tönötyspäivää>>. 

Kesäkuussa sensijaan sa i tuota pii lasta tu levaa ääntä mielin 
määrin kuunnella. i ollut harvinaista kuulla samalla aikaa 2- 3 
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haikaran mölinää, ja >>laulw> jatkui aivan lakkaamatta läpi vuoro
kauden, päivällä tosin melko lailla harveten. 

Halusin tietenkin nähdä tuota kuulua lintua. Toukokuussa 
eivät yritykseni onnistuneet. 5. päivänä kesäkuuta koitti minulle 
sensijaan se ihana hetki, minkä lintujen tutkijalle monien unelmien 
linnun äkillinen näky tuottaa. Ruskeankirjava lintu kohosi odot-

Kaulushaikaran ruokopesä 
viisine hartnaine munineen. 

Va lok. E . Merikallio. 

tamatta aivan edestäni tiheässä Phragmites-kasvustossa lentoon ja 
heittäytyi parinkymmenen metrin päässä puolikasvuiseen kortteik
koon. Kuin seiväs se siihen putosi, nokka taiva_sta kohti kuroitet
tuna, loi pelokkaan, tilannetta tutkivan silmäyksen ympärilleen 
ja nykäisi päänsä alas, kadoten kortteikkoon. Ensi kohtauksemme 
oli päättynyt. 

Sittemmin oli minulla useita muitakin mieluisia tilaisuuksia 
tavata tätä lintua, löysinpä 13. päivänä kesäkuuta toisenkin pesän. 
Se sijaitsi pienessä pajupensaassa keskellä laajaa kortteikkoa. Pe
sässä oli 4 keskikokoista poikasta ja yksi >>k ivimuna>>. Edellisessä 
pesässä oli 5 tuoretta munaa. 
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Topi Tourunen, Äyräpäänjärven kuuluisa lintuvahti, kertoi 
eläissään löytäneensä vain 2 pesää, huolimatta siitä, että hän pal
kinnon toivossa oli niitä erikoisesti hakenut (venäläiset metsästäjät 
maksoivat ennen pesyeestä 25 ruplaa). Tuntuu vähän kummalli
selta hänen ilmoituksensa, että tiettävästi eivät toiset järven asuk
kaat olleet linnun pesää ollenkaan löytäneet, ja - lisäsi Tourunen lei
killisesti - jätkämiehet olivat vain saaneet tyytyä syömään >>tänä
linnun tönötystä>>. Niin oli tapana sanoa sellaisille, jotka rahansa 
pelissä menetettyään tulivat lainaksi kerjäilemään. 

Edellä mainitut pesälöydöt eivät ole kuitenkaan ainoat. Kir
jeessään toht. Kivirikolie sanoo prepar. Hagman yhdessä lehtori 
j. E. Aron kanssa löytäneensä täältä toukokuussa 1921 kaulus
haikaran pesän. 

Kaulushaikara ei ole ollut kauan Äyräpäänjärven, niinkuin ei 
muunkaan Karjalankannaksen lintu. Kun Walleen v. 1886 teki Karjå
lankannakselle tunnetun retkensä, oli kaulushaikara Äyräpäänjär-: 
vellä ja muuallakin tuntematon lintu. Monta vuotta hänen käyntinsä: 
jälkeen ei ole kuitenkaan voinut kulua siihen, kun tämä lintu saa
pui Äyräpäänjärvelle, si11ä se on täällä asunut koko Topi Tourusen 
vahdinpidon ajan eli vuodesta 1894 tai 1895. Mikäli T. on voinut 
arvostella on yksilöluku täällä o11ut koko ajan jotakuinkin sama. 
Kesällä 1925 arvioin lukumääräksi Pohjoisjärvellä 4- 5 paria, 
ja Eteläjärvellä lienee pesinyt sama määrä. 

Kasvinnimien keräilemisestä~ 
E. A. Tunkelo. 

>>Luonnon Ystävän>> viime vuosikerran loppuvihkossa lehtori 
Veli Räsänen esitti huomattavia syitä, jotka vaativat yleiskielemme 
kasvinnimistön tarkistamista. Oppilaitoksessa, jossa kasvien lati
naisten nimien käyttö opetuksessa ei voi tulla kysymykseenkään, 
on suomalaisen nimistön tarkoituksenmukaisuus tärkeämpi kuin 
oppikouluissa. Mutta nimistä on toistaiseksi vielä vakiintumaton: 
>>yhdessä teoksessa on toinen nimi, toisessa taas toinen samalla 
kasvilla>>. Se on riittämätönkin: >>Maatalousalaa käsittelevissä kir
joissa on useiden tärkeiden ulkolaisten kasvien nimiä, joille oppi
koulukirjoissa on eri nimiä tai puuttuvat nimet kokonaan>>, ja moni 
kotimainen, tavallinen rikkaruoholaji, jonka tuntemista maanvil-
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jelysopistolaisilta on vaad~ttava, on kasvioissamme vailla suomen
kie1istä nimeä. Mutta muutoksien teko entiseen nimistöön, tämän 
täydentäminen ja normaalinimistön laatiminen on uskottava >>kyllin 
pätevä11e ja puolueettoma11e toimikunnalle>> ja >>vuosikymmenien 
aikana kerätyt kansanomaiset nimet» on >>ainakin toisintoina>> pääs
tettävä arvoonsa >>päänimen>> rinnalla. Senkin vuoksi kirjoittaja 
pitää kansanomaisten nimien keruun jatkamista tarpeellisena ja 
antaa eräitä varteenotettavia huomautuksia keräämistavasta, joka 
ei aina ole ollut tarkoituksenmukainen. 

Kansanomaisen kasvinnimistön tuntLmus onkin varmaan . jo 
normaalinimistönkin toimittamisen vuoksi tarpeellinen. Ilman mai
niota kansankielen tuotemustaan ei Lönnrot Suomen kasvien ni
mittämisessä olisi onnistunut niinkään hyvin kuin hänen >>Kas
vionsa>> todistaa: hänen toisintonimien luetteloosa osoittaa hänellä 
olleen melkoisen paljon aineksia, joiden perustalla hän on valintansa 
ja nimenantonsa tehnyt. Sama toisintoluettelo jo osoittaa, miten 
vaihtelevaa kasvinnimistä on eri seudui11a: >>voikukaksi>> sanotaan 
toisilla seuduilla Ranunculus acrista, toisilla Taraxacum officinalea. 
Nykyään on kansanomaisia nimiä koottuina enemmän kuin L:IIa 
oli ja nimen valinnassa voidaan eri nimitoisintojen 1 e v i n n e i
s y y t t ä, nimen varsinaisen käyttöalueen laajuutta ja käyttäjä
väestön paljoutta sekä vaihtelevien nimien suhteellista y 1 e i
s y y t t ä levenemisalueillaan ottaa huomioon paremmin onnistu
misen toivein kuin Lönnrotin aikana oli mahdollista. Tämä näkö
kohta kyllä ei yksin saa valintaa määrätä, mutta sekin on siksi 
huomionarvoinen yleisnimistön teossa, että senkin· vuoksi kannat
taa eri seutujen kasvinnimet saada tyhjentävästi talteenotetuiksi, 
varsinkin kun maamieskoulujen y. m. kannalta on suotavaa, että 
päänimen ohella myöskin paikkakunnittaiset nimet ynnä näiden 
levenemisalueet voidaan yleisluettelossa mainita. 

Mutta kansanomaisien kasvinnimien keruuseen on luonnon
tieteilijäin huomion kiinnittäminen tarpeen myöskin suomen kie
len tuntemuksen ja tutkimuksen kannalta. Suunniteltuun S u o
m e n k a n s a n rn u r t e i d e n y 1 e i s s a n a k i r j a a n on saa
tava myöskin kansanomaiset kasvinnimet kukin levenemisalueensa 
murteen mukaisessa muodossa ja juuri siinä merkityksessä, mikä 
nime1lä missäkin seudussa on. Mutta tämä täsmällinen sanan mer
kityksen määrittely tuottaa nykyään vaikeuksia nuorille filologi
ylioppilaille: kasviopin opiskelua heiltä ei yliopistossa enää vaadita, 
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ja kouluopetuksessa on biologiseen puoleen kiinnitetty enemmän 
huomiota kuin kasvientuntemiseen; myöskään ei >>Suomen kasviota>> 
enää ole helppo saada apuneuvo~si käsiinsä . Onhan lisäksi ole
massa monta kasvia, joita erikoisopinnoitta ei tiedä kasvimaailmaan 
kuuluviksikaan. Kansankielen sanavarain keruussa sen vuoksi 
v ä 1 t t ä m ä t t ä t a r v i t a a n b o t a n i s t i e n s u o s i o I
I i s t a a p u a ; muuten se botaaniselta kannalta ei tule tyydyttävä. 
Kasvinnimistön keruu eri kasvitieteellisissä maakunnissa on uskot
tava kasvimaailman erikoistuntijoille. Tämän keruutyön tarkoi
tuksenmukaisen jatkamisen ja päätökseen saattamisen suunnitte
lukin vaatii kasvin- ja kielentutkijain yhteistyötä. 

Mutta siihen ei vielä rajoitu se apu, minkä kasvien tuntijat ja 
keräilijät voivat suomen kielen sanavarain keruussa antaa. On 
monta kasvianatomista ja -fysiologista ilmiötä, joiden havaitsemi
seen ja määrittelemiseen luonnontieteilijä on harjaantuneempi ja 
pätevämpi kuin nykyaikainen, yksipuolinen filologi: esim. silmujen, 
lehtien, ruohovarren, kukan eri kehitysasteet, puuvarren ja sen kuo
ren eri kerrokset, sen viat, haavoittumat ja kasvannaiset: miten ne 
missåkin seudussa nimih tään; edelleen esim. eri kasvien erilaiset 
tauti-ilmiöt, loiset ja tuhohyönteiset: onko niillä kansanomaisia ni
miä, ja miten ne kuuluvat? 

Rahvaanmiehellä ei kasvilajien tuntemus ole kaikin seuduin ko
vin laaja, ja nimistökin on sen vuoksi niukka. Mutta samankin 
puulajin eri yksilöitä varten hänellä saattaa olla useita kuvailevia 
nimityksiä, jotka perustuvat niiden erilaiseen kokoon ja ulkomuo
toon tai kasvutapaan: kuusen karanko, männyn tarri, näre j. n. e. 
Niitäkin olisi keruussa huomioon otettava. 

Keruutavastc, sisältää yllä mainittu leht. R:n kirjoitus pari 
uudelleen-mainitsemisen arvoista huomautusta. Kerääjän kasvi
tieteellisiin edellytyksiin kuuluu ennen kaikkea varmuus keruu
alueensa kasvien tuntemis.essa, myöskin huone- ja muiden kulttuuri
kasvien eikä vain villeinä kasvavain. Leht. Räsäsen vaatimus, että 
kerääjä, jollei hän ole kyllin pätevä kasvien tuntija, >>kaikista nimi
tetyistä kasveista samalla jättäisi kuivatut kasvinäytteet» keräystä 
johtavan järjestön haltuun (esim. Vanamo-seuran), on tietenkin 
kannatuksen arvoinen ja kenties mahdollinen toteuttaa ainakin 
milloin nimistämaantieteelliseen keräykseen on botaanisiakin) tar
koitusperiä yhdistetty. jos tuntematonta (esim. huone-) kasvia ei 
voida kuivattavaksi saada, on tarkka ulkomuodon kuvaus annettava. 
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- Suotavana kielitieteellisenä edellytyksenä ·on pidettävä, että ke
rääjä hyvästi ymmärtää keruualueensa väestön murretta (eikä siis 
sekoita esim. sellaista pohjalaista illatiivia kuin >>hilha>>, ->>lephä>> 
nimen nominatiivimuotoon >>hilla>>, >>leppä>>). Nimien muistiinpane
mi-sessa ei riitä yksikön nominatiivi, sillä taivutuksen vuoksi tar
vitsee suomen kielessä tuntea sanan koko >>teema>>. Tiedonantaja 
on siis totutettava tai sopivilla kysymyksillä johdatettava käyttä
mään esillä olevan kasvin tai kasvaimen nimestä muitakin kaasuk
sia. Tärkeimmät näistä ovat yksikön partitiivi, monikossa nomina
tiivi ja partitiivi, esim. yks tuami t. tuomi, kaks tuanta (? tuomee), 
kaikki tuamet, kaikkia tuamia (t. kaikkie tuomie t. kaikkii tuomii 
t. kaikkija tuamija). Onnellisinta olisi, että luonnontieteilijä keräisi 
siinä kasvitiet maakunnassa, jonka kasvisto ja murre hänelle on 
entuudelta, mieluimmin lapsuudesta, tuttua. Varsinkin esim. kas
vistoltaan rikkaassa Iounais-Suomessa, jonka murteet ovat oudon 
vaikeat äkkiä oppia, olisi murteen ennakkotuntemus sangen hyvä; 
sisämaan monet murteet ovat paljon helpommat tarkkakarvai
selle kerääjälle. 

Tärkeätä on tietysti, että tiedomtntaja ja kerääjä samalla ker
taa n ä k e v ä t nimitettävän kasvin tai mt..un ilmiön, jotta väärin
käsitykset ja muut erehdykset vältetään. Sitä varten heidän on 
yhdessä kuljeskeltava ulkoisalla tai on kerääjän tullessaan kylään 
tien varrelta kerättävä kantamuksensa kasveja perillä niitä näyt
tääkse.nsä. Että hänen on tiedonantajikseen tavoiteltava etupäässä 
vanhan (kouluttamattoman) polven henkilöitä, on selvä, vaikka 
silti lastenkaan nimitietoja, vilkasta muistia ja asianharrastusta ei 
pidä halveksia. - Yhdeltä tiedonantajalta saatuihin nimitietoihin 
ei ole luottamista, vaan on samassa pitäjässä samain kasvien nimiä 
tiedusteltava usealta henkilöltä, heidän toisistaan tietämättä. Var
sinkin silloin kun jokin nimi ei osoittaudu ilmi-yleiseksi paikkakun
nalla, olisi ilmoitettava, keneltä se on saatu ja mistä hän sen on 
oppinut (koulussa? jossakin opistossa? kirjoista?). 

Yksityiskohtaisempia keräysteknillisiä keruuohjeita tarjoaa 
maist. Lauri Haku l i. sen toimittama >>0 p a s s u o m e n k i e-
1 en m u r teiden sanavara i n kerää j i II e>>, joka on ilmai
seksi saatavana Sanakirjasäätiöltä ( os. Hallitusk. 1, Helsinki). Suul
lisesti ja kirjetietä voi keruuta koskevista kysymyksistä keskustella 
maist. Hakulisen kanssa, joka hoitaa Sanakirjasäätiön kansliaa ja 
on siellä tavattavana aamupäivin 9- 11 (puh. 50 53). 



Hyönteisten stigmoista. 105 

Jotta puheenalainen keruutyö tulisi tarkoituksenmukaisesti 
suunnitelluksi, johdetuksi ja päätt:tyksi, olisi ehkä suotavinta, että 
Vanamo-seura ja Sanakirjasäätiö sitä varten asettaisivat yhteisen 
toimikunnan, varsinkin jos se on yhdistettävä uudenaikaisen, laa
jan kasvian valmistuksiin ja esitöihin. 

Hyönteisten stigmoista yleensä ja kovakuoriaisten 
stigmoista erikoisesti. 

Hannes Salovaara. 

Avonaisen ja suljetun ilmaputkiloston suhteesta toisiinsa. 

Hyönteisten moninaiset ilmaputkilostot voidaan ryhmittää 
kahteen pääryhmään: avonaisiin ja suljettuihin. Edellisessä ilma
putket ovat määrätyissä paikoissa ruumista sijaitsevain aukkojen, 
n. s. stigmojen, kautta välittömässä yhteydessä ulkoilman kanssa; 
jälkimmäisissä taas stigmaja ei ole, vaan kaasuvaihto tapahtuu 
joko kautta koko ohuen ruumiinpinnan tai erikoisissa ilmaputki
rikkaissa kohdissa, n. s. ilmaputkikiduksissa. Useilla hyönteisillä 
on toukka-asteella suljettu, imago-asteella avonainen ilmaputki
laite. Koska nämä suurimmaksi osaksi kuuluvat verraten alhaisella 
asteella oleviin hyönteisryhmiin, pidettiin kauvan todennäköisenä, 
että suljettu ilmaputkilaite olisi alkuperäinen, avonainen siitä ke
hittynyt, nyt korkeammilla muodoilla ja täysimuotoisella asteella 
esiintyvä. Edellisen vaihtumista jälkimmäiseksi oli tosin vaikea 
selittää, jonkuntaisen selityksen siihen antoi kuitenkin päiväkoren
totoukan ilmaputkikidusten irtautuminen. B u r m e i s t e r nim. 
väitti, että täysimuotoisen päiväkorennon stigmat ovat juuri niissä 
kohdin, missä toukalla oli ilmaputkikidusten kiinnityskohdat Tä
män nojalla veti G e g en b a u r sen johtopäätöksen, että ilmaputki
kiduksen irtautuessa ruumiista stigma syntyy eronne-en trakea
haaran arpena. Tämäkin siis muka vahvisti entistä olettamusta, 
että avonainen ilmaputkilaite olisi suljetusta johdettavissa. 

Tämä olikin yleisenä käsityksenä kunnes J. A. P a 1 m e n i n 
( 1 877) onnistui vakuuttavasti todistaa suhteen olevankin aivan 
päinvastaisen. Kirj_assaan >>Zur Morphologie des Tracheensystems>> 
hän havaintoihinsa perustuen selvitti stigmojen avaumisen ja osoitti 
avonaisen ilmaputkiloston olevan alkuperäisen, suljetun taas siitä 
mukautumisen seurauksena kehittyneen. 
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Palmen huomasi nim., että kaikilla toukilla, joilla toukka
asteella oli sulj ettu, mutta ima goksi kehityttyään avonainen ilm a
putki1osto, oli aina määrätyissä kohdissa hentoja, värittömiä säi
keitä yhdistämässä nmmiin pituussuunnassa kulkevia trakeatorvia 
ja ruumiin seinämää. Näissä säikeissä voi havaita kaksi kerrosta: 
sisemmän, kiinteän kitiinijänteen, joka toisella päällään liittyy tra
kean kitiiniseen sisäkerrokseen toisella päällään ruumiin kitiini
k'utikuiaan, ja ulomman epiteelikerro ksen, joka välittää yhteyttä 
trakean ulkokalvon ja ruumiin hypodermiksen välillä. Nahanluon
nin edellä alkaa näissä säikeissä samoin k~tin trakeassakin muodos
tua uusi kerros vanhan ympärille, määrätyissä kohdin vanha trakea
torvi repeää päästäen sisältämänsä ilman sitä ympäröivään äsken
muodostuneeseen uuteen, ja kun vihdoin nahanluonnissa hyöntei
nen ryöm ii vanhasta kuorestaan, jäävät edellämainitut vanhat tra
keatorvetkin luodun kuoren yhteyteen tullen eri kappaleina ulos 
juuri noita jänteitä rnyöten. Nämä näet avautuvat silloin hetkelli
sesti putkiksi, mutta su lkeuvat taas - ellei nahanJuonti ole viimei
nen - laskematta ilmaa trakeasta ulos tai vettä sisään. Viimeisen 
nahanluonn in jälkeen sitävasto in ulostuloaukot jäävät pysyvästi 
avonaisiksi, samoin putket pysyvä't sellaisina, jänteiksi enää sul
.keumatta. Näin syntyvät imagojen stigmat ja stigmahaarat 

Mitä ilmaputkikiduksiin tulee, eivät ne asemansa. eivätkä lu
kunsakaan puolesta sovi stigmojen edeltäj iksi; nämä kaksi elintä 
eivät siis ole m.issään geneettisessä suhteessa toisiinsa. 

Koska nuo äskenmainitu t säikeet muodostuvat yht'aikaa kuin 
t rakean pituusrungot, koska niiden seinämäin kerrokset ovat aivan 
samat kuin trakea n se inämä in ja koska ne välittävät stigmahaaro
jen tavoin yhteyttä ruumiinpeitteen ja il maputkilosto n välillä ja 
samoin välittävät trakean Juontia, ovat tällöin avonaisia ja onttoja 
sekä asemansa puolesta täysin vastaavat imagoasteen stigmahaa
roja, ja koska sitäpaitsi on todettu se lviä välimuotoja avonaisten, 
onttojen stigmahaaroj en ja noiden kiinteiden säikeiden välillä -
kaikkien näiden syiden perusteella tuli Palmen siihen johtopäätök
seen, että yllämainitut säikeet ovat mukautumisen johdosta st: r
kastuneita stigmahaaroj a, jotka imagolla taas pääs( vät alku pcräi. 
seen tehtäväänsä. Sillä eihän ole mahdollista, että nu o niin aikai
sin syntyvät säikeet, jotka ovat kylläkin tärkeänä ilmaputkiloston 
osana, mutta eivät ole lainkaan hengityksen palveluksessa , vaan 
välittävät ainoastaan trakean Juont~a, olisivat sellaisia alunpitäin 
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olleet. Päinvastoin on niiden ennen täytynyt toimittaa ilmaputki-
1oston tavallista tehtävää, olla siis ·alkuaan avonaisia stigmahaaroja, 
ja vasta myöhemmin olosuhteiden muuttuessa - vesi- tai loiselä
män johdosta - on sulkeuminen tapahtunut. Näin ollen on avo
naista ilmaputkilostoa pidettävä alkuperäisenä, suljettua sekun
däärisenä. 

Stigmojen luku. 

Nykyään elävien hyönteisten esi-isillä on stigmaparien luku 
todennäköisesti noussut yhteentoista. Ainoana tässä suhteessa 
alkuperäisenä hyönteisenä tunnetaan toistaiseksi japyx solifugus, 
jolla ital. G r a s s i huomasi tämän pnmitiivisen suhteen. Grassin 
tiedonantaa epäiltiin, myöhemmin on se kuitenkin havaittu oikeaksi. 
- Muilla hyönteisi11ä on korkein stigmapariluku 10, tällöin kuuluu 
tavallisesti kaksi paria rintaan, loput takaruumiise~n. 

Mitä k o v a k u o r i a i s i i n tulee, joiden stigmoja seuraa
vassa siirryn tarkastamaan, on tällaisia täyden stigmamäärän 
omaavia, n. s. h o 1 o p n e u s t i s i a toukkamuotoja vain anihar
voja, toistaiseksi tunnetaan semmoisina vain Elmis, eräät Lycidit 
ja Drilidit, Phengodes, Teleplwrus ja Lampyris (kiiltomatomme). 
Rintastigmat sijaitsevat näillä meso- ja metathoraxissa. 

Useimmiten on toukilla stigmaparien luku rajoittunut yhdek
sään; tällöin on vain yksi thorakalinen pari (n. s. p eri p ne u s t i-

' se t toukkamuodot). Tämä sijaitsee useimmiten prothoraxissa 
(m. m. Lamellicorneilla), toisinaan taas mesothoraxissa (esim. Cara
bus, Elater). Tämä stigmojen osittainen sulkeuminen johtunee siitä, 
että alkuperäisestä toukkamuodosta siksi erilaistuneella toukalla 
kuin kovakuoriaistoukka on, on stigmaja vailla olevissa segmen
teissä tav. vain pienet raajat ja siis näitä raajoja liikuttava lihas
takin heikonpuoleinen. Tällöin ei näissä segmenteissä tarvita, sel
laista trakeaverkkoakaan, mikä muuten niiden stigmoista lähtee. 
Näin on ymmärrettävissä, · että kyseessäolevien stigmahaarojen sur
kastuttua vihdoin stigmatkin tykkänään sulkeutuvat. Huomat
tava on, että stigmahaaroja vailla eivät nuo segmentit suinkaan ole, 
sillä muodonvaihdoksessahan ne taas avautuvat. Siksi ne säily
vätkin toukka-asteella, mutta vain suljettuina jäntE-inä. 

Noin on laita peripneustisten toukkain. Pitemmälle on sti g
mojen sulkeuminen mennyt n. s. m e t a p n e u s t i s i s s a toukka
muodoissa, joilla on vain aboraalisin stigmapari avonainen. Tuol
laisia tunnetuimpia mainittakoon Hydropl1ilus ja Helodes. Näiden 
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kehityshistoria osottaa kuitenkin, että niidenkin alkioilla on aikai
simmilla asteilla takaruumiissa seitsemän stigmaparin aiheet, joista 
alkiokehityksessä kuusi ensimmäistä paria jää kehittymättä. Näi
den toukkain metapneustisuus onkin oikeastaan mukautumista 
vesielämään. Vedessähän käy hengitys stigmojen kautta vaikeaksi, 
ainoastaan viimeisen segmentin stigma on käytettävissä, tämän 
segmentin kun helposti voi pistää veden pinnan yläpuolelle. -- Tässä 
yhteydessä voi sivumennen mainita, että kirjallisuudessa usein 
esiintyvä väite Dytisciditoukkain metapneustisuudesta on väärä, 
niiden stigmahaarat ovat selvästi onttoja putkia ja stigman suuta 
peittävän kalvon keskellä on pieni pyöreä reikä. 

Pisimmälle mennyt on a p n e u s t i s t e n toukkien stigmojen 
sulkeuminen, niillä kun ei ole ainoatakaan avonaista stigmaparia. 
Vain harvoja apneustisia kovakuoriaistoukkia tunnetaan, semmoi
sia ovat Gyrinus, Pelobius ja Cnemidotus. Elmis-toukka on Rolphin 
mukaan ensimmäisillä nuoruusastemaan apneustinen, myöhemmin 
holopneustinen. 

Yllämainituissa a-, peri- ja metapneustisissa tyypeissä on avo
naisten stigmahaarain asemesta peritoneaalikalvosta ja kitiinijän
teestä muodostunut säije yhdistämässä trakeaa ruumiin kitiinikuo
reen. Tuo säije on siis jäte fylogeneettisesti vanhemmasta, avonai
sesta stigmahaarasta. Muodonvaihdoksessa nämä toukkaelämän 
johdosta sulkeutuneet stigmahaarat taas avautuvat. Toisinaan sat
tuu päinvastainenkin ilmiö: stigma, joka toukalla on avonainen, 
hä,viää imagolla, ja häviää tykkänään, ei edes säijejätettä jää jälelle. 

Tällaisia hyönteisiä voi kut~ua stigmaluvultaan redusoituneiksi 
holopneustisiksi. Kovakuoriaisilla rajoittuu tämä redusoituminen 
vain takaruumiin viimeiseen stigmaparfin, joten stigmojen luku 
imagoilJa on joko 10, tai 9 ·paria. Näistä kuuluu aina kaksi paria 
rintaan. 

Kovakuoriaistoukkain rintastigmat ovat aina muita stigmoja 
ventraalisemmat, sijaiten tav. aivan raajan edessä. Abdominaali
stigmat sijaitsevat ruumiin sivuilla, milloin selkä- ja vatsakilpien 
välisessä kaivossa, milloin selkäkilven ventraalipäissä. Selkäkilves
säkin ollessaan ovat toukkien stigmat kilpien vähäisen kitinoitu
misen johdosta useimmiten selvästi ympäristöstään silmäänpistävät. 

Imagojen ensimmäinen rintastigmapari on ventraalipuolella, pro
ja mesothoraxin välisessä kaivossa. tav. prothoraxia peittävän kj-
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tiinikuoren peitossa. Toinen rintastigma on meso- ja metathoraxin · 
välissä hyvin vaikeasti havaittavissa kahden kitiinilevyn välissä, 
jotka hyönteisen ollessa lepotilassa painuvat toisiaan vastaan ja 
sulkevat koko stigman. Hyönteisen lentäessä, jolloin ilmalla täyt
tynyt ruumis on ikäänkuin jonkun verran venynyt, erkanevat nuo 
kitiinilevytkin toisistaan ja stigma tulee piilastaan esille. Vaikeasti 
havaittavan asemansa takia tämä stigma pysyi kauvan useimmilla 
kovakuoriaisiiJa tuntemattomana, ei edes K r a n c h e r, joka stig
maja eniten on tutkinut, ja vielä niin myöhään kuin 1881, ollut sitä 
ainoallakaan löytänyt. 

Rintastigmain asema eri rintasegmenttien välissä on aiheutta
nut tutkijain kesken erimielisyyttä siitä, mihin segmentteihin nämä 
stigmat oikeastaan kuuluvat, pro- ja mesothoraxiinko, vai meso
ja metathoraxiin. jyrkästi jälkimmäiselle kannalle asettuu Palmen. 
>>Toistaiseksi ei ole ainoallakaan imagolla tavattu avonaista stig
maa prothoraxissa>>, väittää hän. Toukilla tavattavan prothora
kalisen stigman hän selittää muodonvaihdoksessa häviävän. Kran
cher taas sanoo hyönteisten rintastigmoista yleisenä sääntönä, että 
ne ovat joko pro- ja metathoraxisissa tai meso- ja metathoraxissa, 
ei koskaan pro- ja mesothoraxissa. Poikkeuksena mainitsee hän 
kirput, joilla muka on kaikissa rintasegmenteissä stigmapari. Tämä 
Krancherin >>sääntö>> johtuu siitä, että hän tunsi vain toisen riJ?ta
stigmapareista ja selitti ensimmäisen abdominaalistigman metathora
kaliseksi, se kun on aivan metathoraxin rajalla. - Myö_hemmin on 
kuitenkin yhä enemmän asetuttu sille kannalle, että rintastigma
parista ensimmäinen kuuluu pro-, jälkimmäinen mesothoraxiin. 
Sillä esim. juuri Lamellicorneilla, jotka Palmen mainitsee esimerk
kinä prothoraxin stigmojen sulkeumisesta, on tämä toukalla avo
nainen stigmapari imagollakin avonainen, ja sen lisäksi avautuu 
muodonvaihdoksessa aivan uusi stigmapari, mesothoraxin. 

ja kun ottaa huomionn tou.kan ja imagon elintavat ja elämän 
tarkotuksen, tuntuukin jälkimmäinen selitys sangen luonnolliselta 
ja ymmärrettävältä. Sillä onhan toukan pääasiallisimpana tehtä
vänä ravinnon otto, raajat ovat pienet, rinta samoin, mutta taka
ruumis hyvin suuri; täysimuotoiselle taas on suvun jatkaminen pää
asia, Iiikuntoelimet, siivet ja raajat, kehittyneet ja rintakin siksi 
suhteellise&_ti suuri. Voimakkaat lentolihakset edellyttävät vilkasta 
hengitystä; on siis vallan luonnollista, että juuri rintastigmat ovat
kin m~ita stigmaja suuremmat ja ett::l t::lysimuotoisella niitä n 
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yksi pari enemmän kuin toukalla, kun taas · takaruumiissa niitä 
saattaa olla yksi pari vähemmän. 

Lyhyesti sanoen: parhaiten puolustettavissa on se mielipide, 
jonka mukaan rintastigmat ovat pro- ja mesothoraxissa. 

Abdominaalistigmat sijaitsevat tavallisesti segmenttinsä kes
kustalla. Ainoastaan ensimmäinen abdominaalistigma on aina seg
menttinsä etureunalla toiselta puolen rajoittuen metathoraxiin. 
Vähemmän tavallisia ovat semmoiset tapaukset, joissa kaikki ab
dominaalistigmat ovat segmentin etureunalla. Tavallisesti ne ovat 
selkä- ja vatsakilpien välisessä kaivossa, toisinaan tummassa selkä
kilvessä, jolloin stigman reunat vain vähän eroavat ympäristöstään. 
Saattaapa joskus viimeiset abdominaalistigmat siirtyä vatsakilpiin
kin, kuten eräillä Lamellicorneilla. 

Stigmojen rakenne ja muoto. 

Stigmojen rakenteen mukaan voidaan ne ryhmittää huulek
kaisiin ja maljamaisiin stigmoihin. Huu Iilla tarkotetaan tällöin 
stigman seinästä lähteviä ylöspäin keskustaa kohti kaartuvia poi
muja, joiden keskelle jää vain kapea rako. Tämä avautuu ja su l
keuu huuliin liittyvän sulkulaitoksen välityksellä. 

Tällainen selvästi huulekas stigma on kovakuoriaisten meso
thoraxissa, ja se eroaa rakenteensa puolesta täydelleen muista kova
kuoriaisstigmoista. 

Nämä muut stigmat kuuluvat maljamaiseen tyyppiin. - Siltä 
kohdalta, missä trakea lähtee ruumiin pinnasta, on iho painunut 
alas trakeaa kohti muodostaen tämän suu lle milloin syvemmän 
milloin matalamrnan kuopan. Siinä, missä ihon alaspainuminen 
alkaa, on ympäristöään enemmän kitin.oitunut rengas reunusta
massa näin syntynyttä aukkoa. juuri tämä alaspainunut ihon osa, 
kitiinirenkaasta trakeaan saakka, on stigma. Trakeasta se eroaa 
vahvasti kitinoituneitten seinämiensä kautta, joissa tavallisesti on 
karvoja ja erilaisia paksunnoksia, kun trakeaa sisustava kitiin i
kalvo taas on aina hento ja kierrepaksunnokset s ill~ hyvin omi
naisia. 

Stigmaa reunustavasta ulkoisesta kitiinirenkaasta kohoaa usein 
sisäänpäin kaartuen hento kalvokaulus stigma-aukon suuta kaven
taen. Varsinainen karvasiivilä, jonka tehtävänä on estää vieras
ten ainesten kuten tomun ja veden pääsyä .trakeaan, on useimmiten 
stigmakuopan pohjalla. Usein on karvojen välissä oleva rako hyvin 
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kapea. Paitsi tätä varsinaista karvasiivilää on tavallisesti karvoja 
~autta koko stigman sisäseinän, joskin ne tällöin ovat pienempiä 
ja harvemmassa kuin karvasiivilän muodostavat karvat. Tällainen 
stigma, jonka pohjalla on tiheän karvasiivilän ympäröimä kapea 
rako, vastaa ulkomuotonsa puolesta täydelleen nimitystä malja
mainen. Milloin taas erikoista karvasiivilää ei ole, vaan karvat ovat 
yhtä tasaisesti jakautuneet kautta stigman koko seinän, ei tuo mal
jamainen muoto ole yhtä selvä, joskaan mitään periaatteellista eroa
vaisuutta ei ole edellä esitettyyn tyyppiin verrattuna. 

Stigmakuapan seinämillä olevien karvojen muoto vaihtelee 
suuresti: milloin ne ovat lyhyitä pikku sukasia, milloin pitkiä, haa
rattomia, pensasmaisesti, puumaisesti haaraisia, usein haaratkin 

Sukeltajan (Dytiscus) stigma; vieressä karvasiivil än karva, 
vahvasti suurenncttuna. 

vielä sukasekkaat. Lamellicorneilla yhdistää karvoja hento huo
kosekas kalvo, jonka keskellä on kapea rako. Tällainen muodostus 
on tietysti erinomainen varokeino vierasten turmiollisten ainesten 
trakeaan tun}<eutumista vastaan, ja se on käsitettävä pisimmälle 
kehittyneeksi karvasiiviläksi. - Paitsi karvasisustusta on stigmo
jen sisäseinillä usein verkkopaksunnoksia, nekin usein sukasekkaita . 

Stigman ulkoreunan muoto vaihtelee pitkän suikeasta pyö
reään, rintastigmat ja ensimmäinen abdominaalistigma ovat melkein 
aina pitkät ja kapeat, viimeiset abdominaalistigmat taas koko jou
kon pyöreämmät, usein aivan ympyrän muotoiset. Staphylinideilla 
on suhde päinvastainen: viimeiset abdominaalistigmat ovat suhteel
lisesti pa ljon kapearnmat kuin ensimmäiset. 

Stigman laajuus on luonnollisesti suurimmaksi osaksi riippu
vainen hyönteisen koosta. Ei kuitenkaan aina. Suurimmat ovat 
rinnan ja ensimmäisen abdominaa lisegmentin stigmat, toinen abdo
minaalistigma on tuntuvasti pienempi, saattaa olla seitsemänkin 
kertaa ensimmäistä lyhyempi, ja mitä taaemma tullaan, sitä lyhyem-
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miksi käyvät stigmat. Ainoastaan suvulla Dytiscus on kaksi vii-
meistä abdominaalistigmaparia muita suuremmat. • 

Prothoraxin stigmat poikkeavat muista stigmoista paitsi ka
peutensa myös usein suuremman syvyytensä ja karvasiivilänsä 
puolesta. Niinpä eräillä laje illa nuo · stigmat ovat karvaisia muiden 
ollessa karvattornia, joskus on suhde taas päinvastainen. 

Samalla kovakuoriaisella voi siis tavallisesti erottaa kolmen
laisia stigmoja: prothoraxin (joihin joskus lliittyy ensimmäinen ab
dominaalistigrila), mesothoraxin ja takaruumiin stigmat. Verrattaessa , 
eri kovakuoriaisten stigmaja toisiinsa on etupäässä tarkastettava 
abdominaalistigmoja, jotka parhaiten tarjoavat vertauskohtia, me
sothoraxin stigma kun on kaikilla kovakuoriaisilla samanlainen, 
huulekas, ja prothoraxin stigma usein muistuttaa enemmän jonkun 
toisen lajin prothorakaalistigmaa kuin saman hyönteisen abdo
minaalistigmoja. (Jatk.) 

Kasvifenologisia ilmiöitä Etelä~Suomessa talvella 
1924-25. 
K. Linkola. 

Tuoreessa muistissa on jokaisella talven 1924- 25 harvinaisen 
poikkeuksellinen luonne. Talvea tavallisessa suomalaisessa merki
tyksessä oli Etelä-Suomessa vain nimeksi, monen mielestä'ei ollen
kaan. Lunta oli pysyvästi ainoastaan maaliskuun seudussa; koko 
talven lumipäivien luku supistui esim. Helsingissä 46:een. jouluk. 
alussa sattuneiden pakkasien (jopa - 13° Helsingissä; kes~ilämpö

tila Helsingissä 4. X 11. oli - 11 °) jälkeen pysyi keskilämpötila yleensä 
helmik. lopulle saakka 0°:n yläpuolella, ollen yleisesti +2 a 3°:n seu
tuvilla, useita kertoja +5°:ssäkin; keskipäivällä voitiin varjossa 
joskus mitata jopa 7-8°. 

Näin lauha talvi luonnollisesti aiheutti tavallisesta poikkeavia 
ilmiöi,tä niin hyvin kasvi- kuin eläinkunnassa. jouluk. lopulla alkoi 
sanomalehdissä näkyä tietoja erilaisista leutojen al.kutalvien >>ih
meistä>>: nokkosperhosia oli nähty siellä ja siellä, belliksiä ja tarha
orvokkeja lähetetty sanomalehtien toimituksille j. n. e. Tällaisten 
väht·mpiarvoisten tietojen joukossa mainittiin osittain huomion, ar
voisiakin, meikäl~isissä oloissa todella outoja talvi-ilmiöitä: . sini
vuokon kukkimista, sireenien lehteenpphkeamista y. m. 

Kun taivetoota talvea tammikuussakin jatkui jatkumistaan, 
ja näytti ilmeiseltä, että talvi oli tuleva aivan erikoislaatuiseksi, ryh-, . 
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' dyin kokoomaan talteen sanomalehtien kasvifenologisia tietoja, 
jatkaen sitä kevään tuloon saakka. Asuinpaikallani Turussa seu
rasin Turun Sanomien (Tur. San.) ja Åbo Underrättelserin (A. U.) 
uutisia; pääkaupungin lehdistä pidin silmällä Uutta Suomea (U. S.). 
Kaikissa näissä oli, samoinkuin varmasti monessa muussakin leh
dessä, lukuisia uutisia, joiden tietoja ainakin yleensä voi pitää luo
tettavina. Pikku retkeilyillä Turussa ja Turun lähistöllä' tein itsekin 
hajanaisia kasvifenologisia havaintoja; valitettavasti en tullut ryh
tyneeksi järjestelmälliseen tutkimukseen. Yksityisiä tietoja sain 
suullisesti tai kirjeellisesti eri henkilöiitä Etelä-Suomessa. Paljon 
lisätietoja kertyi, kun Turun suomalaisen lyseon lehtori j. K. V. 
Tuominen asiasta huvitettuna helmik. lopulla mobilisoi koulunsa 
alaluokkalaisista monilukuisen havainnontekijäjoukon, joka toi 
opettajalleen kymmenittäin erilaisia kasvinäytteitä, jotka leht. 
Tuominen ystävä11isesti toi nähtäväkseni (koulul.). Nelisen ha
vaintoa talven 1924- 25 kukkimissuhteista olen tavannut mer
kittyinä Suomen· Tiedeseuran hallussa oleviin kasvifenologisiin ha
vaintovihkoihin v: lta 1925 (fenol.). 

Pyydän seuraavassa julkaista yhdistelmän kertyneistä tiedoista. 
Tietojen joukkoon olen täydellisyyden vuoksi ottanut muitakin 
kuin . kasvifenologian kannalta suorastaan outoja talvi-ilmiöitä kos
kevia havaintoja. Kustakin lajista mainitaan ensin lounaissuoma
laiset havainnot, jos niitä on, senjälkeen muualta Suomesta tunne
tut. Ellei kaupungin tai pitäjän nimeä ole merkitty, ovat tiedot 
Turusta. 

1. Kukkimisilmiöitä: . 
Corylus avellana. 6. 1 1. toi puutarh. Koivusalo kukkivia, pöliseviä oksia 

Ruissalosta (puutarh. 0. Gauffin j:or); 7. 11. ilmoitettiin kukkivan Ruissalossa 
(Å. U. 8. 1 1.); 15. I 1. näin hedenorkkojen useimmissa pensaissa Turun Muhku
rissa olevan jossain määri n auenneita, mutta vain osa niistä oli pölisemistä 
alkamassa, Juottien ollessa näkyvissä, kuitenkin vielä lyhyinä, sivuille haritta
matta; 16. II. oli osa Urheilupuiston p{msaista kukkimista alkamassa, niu
kasti pölisten; 20. 11. - 4. I J I. tuotiin kouluun ·pöliseviä oksia ri tahoilta Tu
run ympäristöä, myös Naantalin Luonnonmaalta ja P rniöstä, 2. J II. ja 4. 11 I. 
tuoduissa oksissa harittivat Juotit kauas sivulle päin (koulul.); 5. IV. olivat ls
poisten Katariinanlaaksossa hedenorkot, jotka olivat kukkineet helmik., ainakin 
osittain paleltuneen näköisiä, aivan kuivia, toisten ollessa paraikaa kukalle 
puhkeamassa, kauniin kevätvärisiä. - 19. I 1. kukkimin n aivan Jussa Hel
singinpitäjän Tammistossa (maist. 0. Walle); kukkinut helmik. Tammisaa
ressa (johtaja K. 0. Elfving) ja Helsingin kasvitieteellisessä puutarhassa (puu
tarh. K. E. Liljeström). 
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, Alnus incana. 23. 11. pölisi harmaaleppä kovasti Turun uuden hautaus-
maan koillispuolella olevassa pikku lepikossa ja oli varmasti ollut kukalla jo 
pitemmän aikaa; 24. II. Samppaliiman puiston istutetut lepät kauniisti kukalla; 
28. II. huomattu pölisemistä Auran pitäjän Käyrässä (koulul.), samoin Per
niössä (koulul.). - 27. 1. pari leppää varisuttanut siitepölyään Helsinginpitäjän 
Tammistossa, 17. 1 1. lukuisia puita kukalla (maist. 0. Walle, L. Y. 1925, s. 104); 
helmik. lopulla pölissyt huomattavasti eräinä leutoina päivinä Tammelan Mus
tialassa (hra 0. Collan); kukkinut 18. 11. Uudellakirkolla (V. 1.) RaivoJan lehti
kuusimetsän alueella joen rannassa (metsänhoit. Sandman); kukkinut Meri
karvialla 12. 11. (Toini ja Sulo Cantell, fenol.). 

[Alnus glutinosa. 2. 111. Urheilupuistossa ja Kupittaan puistossa hedenork
koja jo avautumassa, mutta ei pölisevinä (koulu!.). - Ei liene päässyt talven 
aikana pölisemisasteelle]. 

Populus tremula. t 6. 11. Urheilupuistossa norkot silmuista esillä 0.5-1 cm; 
27. 11. Auran Käyrässä suunnilleen samalla asteella (koulul.); 2. 1 I 1. eräässä 
puussa kunnalliskodin luona muutamissa oksissa p ö 1 i s e v i ä hedenorkkoja, 
joita tuotu kouluun nähtäväksi (leht. fuominen); 5. 11 1. samassa paikassa vain 
norkkoja, jotka melko pitkälle kehittyneitä, mutta eivät vielä pölisseet (leht. 
Tuominen). -

Salix sp. Tammik. alkupuolella nähty Ruissalossa ktlkkivia hedenorkkoja 
(koulul.). - Tammik. lopussa paju täydellä kukalla Käpylässä Helsingin l.uona 
(U. S. 27. 1.). 

Hepatica triloba. jou!'uk. lopussa Turun Vähä-Heikkilässä suuria kukka
nuppuja, samoin tammik. alussa, kukalla tammik. 15 p:nä (koulul.); 15. 1. 
Muhkurissa etelärinteellä muutamia puoliumpinaisia, n. 5 cm pitkän perän 
päässä olevia kukkia (Muhkurin tammimetsän vartija, vaunumestari 0. Talvi
nen); tammik. puolivälissä kukalla eräässä puutarhassa Salon kauppalassa 
(Å. U. 18. 1.) ja oikein paljolti Halikon Viurilassa (Tur. San. 21. 1.); 6. 11. poi
mittiin sinivuokko ja Uudenkaupungin Sorval<olla (Tur. San. 8. I 1.); 15. I 1. 
löytyi yksi avonainen kukka Ispoisten Katariinanlaaksossa (koulu!.); 13. I. 
ilmoitettiin )>sinivuokkoja kasvavan runsaasti )> ()>att blåsippor växa i stort 
antah>: Å. U. 14. 1.) Ruissalon Marjaniemessä, mutta kun kävin Marjaniemessä 
18. 1., huomasin tiedon tarkoittav'ln sinisiä kukkasiimuja, joita pilkotti leh
doissa monin paikoin esillä. (On luultavaa, että osa edellisistä ja seuraavassa 
mainittavista kukkimistiedoista tarkoittaa tällaisia silmuasteita; varmasti on 
sentään varsinaista kukkimistakin tapahtunut). Kevätkukkia 23. 11 I. Turussa 
teollisuuskoulun pihassa (vastimest. Arth. Rask); 5. IV. huomasin ainakin 20 
kukkaa Turun luona Katariinanlaaksossa. - Maarianhaminassa olivat eräässä 
pihassa sinivuokon kukkasilmut joulun edellä näkyvissä ja odotettiin niiden, 
avautuvan jouluaatioi ll aksi (Åiand-lehden mukaan Å. U.); 6. I. täysin kehitty
neitä kukkasilmuja, 2 cm pitkin perin Nurmijärvellä Nummelan parantolassa 
(Rita Gripenberg, fenol.); kukalla tammik. lopussa Grankullassa (toht. M. Puo
lanne) ja Helsingin Degerössä (U. S. 27. 1.); 21. I 1. ja 7. IV. kukkinut Hel
singinpitäjässä ( Irmer Forsius, fenol.). 

Tussilago jarjarus. 26. X 1 l. nähty 2 avonaista mykeröä linnan luona (sa
tamakapt. B. V. Nyman), jouluk. lopussa myös muualla Kanavaniemellä (kou-

' 



Kasvijenologisia ilmiöitä Etelä-Suomessa talvella I924-25. 1 '15 

lul.); tammik. alussa nähty kukkivana Perniössä (koulu!.) ; 19.1 II. joku kukka pen
kereellä Turku- Itäisen luona (koulu!.); 25. 111. kukkivana Kanavaniemellä 
(Tur. San. 27. 111.) ja Samppalinnanmäellä (Å. U. 26. II 1.); 1. IV. näin pari 
mykeröä sokeritehtaan luona, 4. IV. lukuisia linnan luona. - jouluk. lopulla 
kukkinut Maarianhaminassa (Åiand-lehden mukaan Å. U.). 

Mainittakoon myös seuraava t tiedot , joskin ne yleensä lienevä t parem
min luettavat myöhäis- kuin aika iskukkimisilmiöhin : 

Sedum acre. Kukkinu t joululoman aikana Turun Kähärinm äes3ä laat ikk o
tehtaan luona, ei nähty enää myöhemmin (koulul.); 28. II. tuotu kouluun näyt e, 
jossa yksi kukka aivan paleltunut , mutta t oinen vain hieman vialla; samaiset 
kukat ollee t 1- 2 viikkoa aikaisemmin täysin virkeitä (koulu!.) . 

[ Fragaria vesca. Noin 15. 1. nähty Muhkurissa kalliorinteellä pieniä kukka
nuppuja (vaunumes t . 0. Talvinen)]. 

Rosa sp. Noin 10. 1. Ruissalossa puoleksi puhjennut kukka, joka kuiten
kin paleltui yökylmissä (Å. U. 14. 1.). 

Vaccinium vitis idaea. Noin 20. 1 I. puolukan kukki a Nauvon Sandässä 
(Å. U. 21. 1 1.). - Ilmeisesti ova t kukat oll eet jäännöksiä syksyises t ä uusinta
kukinnasta, joka puolukalla on verraten yleinen. 

Primula auricula (?). 20. 1. kertoi U. S., että U. S:n · Matti oli edellisenä 
päivänä saanut 1irjeessä samana päivänä puhjenneen kevätesikon kukan Hel
singin kunnalliskodln puutarhasta. Kun epäilin, ettei lajimääräys ollu t oikea, 
kirjoitin Matille pyytäen näytettä nähtäväksi. Yst ävä llisesN se lähetettiink in 
ja osoittautui tavalliseksi puutarhaesikoksi. . 

Silene acaulis. 6. l. yksityisi'i kukkia ja 12. IV. t aas kukkien Nurmij ärve llä 
Nummelan parantolan puutarhassa (Rita Gripenberg, fenol.). 

Taraxacum ojjicinale. jouluk. lopulla kukalla yksityisiä yksilöitä eri ta
hoilla kaupunkia (koulu!.); 25. X 11. t äysin puhjennut mykerö pihamaalla Naan
t alissa (Å. U.); 15. 1. kukalla Samppalinnanmäellä (koulu!.). - 1 t. 11. Hämeen
linnan raatihuoneen · pihamaall a 3 kukkivaa mykeröä (Tur. San. 13. 1 I.). 

Näihin tulee lisäksi tavanmukaiset lumettomien alkutaivien )>ihmeeh, 
joista sanomalehdet kertovat: Bellis per enni s ja Viola lwrtensis kukki vina 
Turussa y. m. jouluk. ja t ammik. Samoin l) t alvikasv istoom kuuluvien rikkaruoho
jen kukkimiset vielä tammi- helmik. Omien havaintojen mukaan Turussa mai
nittakoon kukkivina tavatuiksi: P oa annua (tuoreita ponsia riippumassa 15. 1 1.), 
Stellaria .media (kukalla esim. 15. II. ja sitten runsaas ti maalis- huhtik. lumien 
lähdettyä), Capsello (16. II.), E uphorbia helioscopia (j okunen 20. 1. , myöhem
min ei enää nähty), Lamium purpureum (4. 1. vielä melko lukuisia, 15. 1 l. vain 
joku harva), Senecio vulgaris (4. l. lukuisia , 16. 1 l. hyvin harvoja) y. m. Ou
dompia ilmiöitä oli va t seuraavat: Ranunculus auricomus'e ll a 1 vähän vioittunut 
kukka· 6. 1. , Pastinaca sativa' ll a (rikkarttohona linnan luona) heinikon keskellä 
vereksiä kukkasilmuja 4. 1. , Lamium album' ill a t terve kukka ja useampia 
valkeita kukkasilmuja 4. l. 

2. S i 1 m u j e n p u h k e a m i s i a : 
Philadelplws coronarius. 2. 111. Maskun Laulaistenkylän Mattilassa 2 

pensasta, joilla osittain jo 2 cm pitui sia lehtiä (koulu!.; näyte tuotu leht. Tuo
miselle). 
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Spiraea sorbifolia. 18. 1. Hirvensalossa lehdenkärkiä hiukan ulkona sil
muista (puutarh. 0. Oauffin j:or); 23. 11. Kupittaanpuistossa si lmut yleisesti 
niin auki, että pienet liuskalehdet näkyvissä, kärjet osittain ruskeiksi paleltu
neita; 26. 11. koululaiset ilmoittaneet silmujen olevan puhjenneina eri tahoilla 
kaupunkia, eräässä oksassa (näyte) jopa 3 cm pituisia lehtiä (Ieht. Tuominen). 

Syringa vulgaris. Noi!l 20. 1. >>Sireenipensas lyönyt lehtiin, joiden pituus 
on 4 a 5 cm>> Uudessakaupungissa leipuri Aarnion pihamaalla (Tur. San. 23. 1.); 
20. 11. tuomiokirkon luona oksia, joissa silmut suuresti paisuneet (koulut.) ja 
uuden haustausmaan luona lähellä asuinrakennusta pensaassa jopa peukalon
pään ·kokoisia lehtiä (koulu!.); 26. 11. kouluun tuotu oksa, jonka si lmuissa leh
det juuri harittamaan aukeamassa (leht. Tuominen). - Sireenin silmuja puh
jennut tammik. Viipurissa .(Suomen Kuvalehti); Kotkassa ilmoitettu 17. 1. 
puhelimitse A.' U:lle, >>att man där funnit syrenknoppan>! (Å. U. 18. 1); 14. II. 
Helsingin Töölössä vihertävät jo sireenien lehtisilmut (U. S. 15. II.) (kuten tun
nettua ne vihertävät joka talvi syksystä lähtien). 

Sambucus racemosa. 21. 11. Vartiovuoren puistossa silmut suuresti turvon
neita, ei kuitenkaan lehtiä esillä; 20. 11. jarrumiehenk. 6:ssa oksa, jonka 2 sil
mussa kukinnanaiheet jo näkyvissä (koulu!.; näyte); 26. 11. samanlaisia to isis
sakin paikoin kaupunkia, 27. 11. Piikkiössä, 2. 11 1. Paimiossa (kaikki koulut ). 

Lonicera tatarica. 20. 1. silmut Vartiovuoren puistossa miltei auki puhjen
neet, lehtien irroittuessa erilleen kosketettaessa; 21. 11. samaisten, jo auen
neiden silmujen uloimmat lehdet ja sisempienkin kärjet valkohohtoisiksi kyl
mäneet; 20. 11. - auenneita silmuja jarrumiehenk. 6:ssa (koulu!.) ja Piikkiön 
asemalla (koulu!.). , 

Lonicera periclymenum (?). 17. 1. Kakskerran Satavaluadon Marielundissa 
oksia, joissa >>täydet uudet lehdet» (tietysti jonkun verrari liioiteltua!) (Tur. San. 
18. 1.); 2. 111. Paimion Silkkiiässä miltei täydessä lehdessä (koulu!.; näyte tuotu 
nähtäväksi). 

Silmujen puhkeamista koskevien tietojen yhteydessä mainittakoon seu
raavat hajatiedot silmujen hyvin huomattavasta turpoamisesta: Betula: 7. 111. 
Puolalanpuistossa koivu, jonka silmut selvästi turvonneet (koulul.), 14. 11. 
Helsingin Töölössä erään koivun silmut >>turpeita, aukeamaan valmistumaisii
Iaam (U. S. 15. II.); Ulmus montana: 2. III. Isossa-Heikkilässä varsinkin kukka
silmut selvästi turvonneita; Ribes nigrum: tammik. puolivälissä silmut Taivas
salossa turvonneet (Tur. San. 20. 1.); 3. 1 II. tuotiin kouluun oksia, joiden sil
mut paisuneet (leht. Tuominen); Rubus idaeus: 6. II 1. Auran Käyrässä villi
vatukan varsia, joissa silmut alkaneet jo kehittyä (koulut.); Rosa sp.: 5. 111. 
nähty selvästi kehittyneitä silmuja kaupungissa (koulut.). 

3. L e h t i e n j a v e r s o j e n p o i k k e u k s e 1 1 i s t a s ä i 1 y m i s t ä 
talvisaikana: 

Pyrus malus: 24. I 1. tuotiin kouluun oksia, joissa ·t-2 latvalehteä miltei 
tuoreina jäljellä (koulu!.); Evonymus europaeus: 23. 11. Kupittaanpuistossa 
pehkon sisäosissa paljon vihreitä syksystä säilyne1tä lehtiä; 3. 1 I 1. tuotiin kou
luun samantapaisia talvilehtiä (leht. Tuominen). 

Pisum arvense: nähty 4. 1. ja 18. 1. kaatopaikalla 10-15 cm korkeita, 
täysin vihantia taimia; Sonchus oLeraceus: 6. I. tuoreita ruusukkeita, 3. I 1. 



Kasvitenologisia ilmiöitä Ele/li-Suomessa talvella I924- 25. 117 

jossain määrin vioittuneita; S. asper: 6. 1. ja 17. 1. terveitä, 3. 11. vain jossain 
määrin vioittuneita ruusukkeita; )uncus effusus: 15. 1 I. monet mättäät vielä 
vihreinä aina kukintoa myöten; (Urtica urens: täysin terve yksilö 3. 1 1., Si
symbrium officinale: terve keskikokoinen ruusuke 17. 1.). - Ansainnee myös 
tallettaa tieto siitä, että vahverosiehiä (Cantlzarellus) kerättiin taminik.puoli
välissä' runsaasti Kaarinan Auvaisbergin metsässä (Å. U. 20. 1.) ja Halikon 
Viurilassa (Tur. San. 21. 1.). 

Esitettyjen tietojen kokonaisuus puhuu selvää kieltä. Se todis
taa talven 1924- 25 kasvimaailmallemme ainutlaatuiseksi koko 
sinä 175 vuotta pitkänä ajanjaksona, jolloin kasvifenologisia suh- . 
teita on Suomessa muistiin merkitty. Yhdeltäkään aikaisemmalta 
vuodelta ei nimittäin ole tunnettuna havaintoja, jotka osoittaisivai 
talven olleen kasveille niin suopean. Tämä kaikki on hyvässä sopu
soinnussa niiden t ietojen kanssa, joita ilmatieteilijämrne antoivat 
kevättalvella 1925 silloin kul~massa olevan talvikauden ainutlaa
tuisista lämpötilasuhteista. 

Toisena pääseikkana voimme todeta, että ainoastaan verraten 
pieni osa kasvilajeista 0li herkkä talven lämpimällc. Ainakaan 
eivät useimmat reagoineet helposti nähtäviä kehitystapahtumia 
ilmaisten. Erinäisillä lajeilla lienee kukkiminen ollut yleistä (Cory
lus, Alnus incana) tai ainakin melko yleistä (Hepatica triloba), toi
silla se oli poikkeuksellista, jopa hyvin harvinaista; silmujen puh
keaminen samoin oli muutamilla ainakin . Turun puolessa aivan 
yleist~ (Spiraea sorbifolia, Sambucus racemosa, Lonicera), toisilla 
enemmän tai vähemmän poikkeuksellista. Ainakin yleensä liene
vät nämä poikkeukselliset tapaukset ymmärrettävissä johtuviksi 
kasvupaikan erikoisen edullisista Hirn pötilasuhteista (rakennusten 
seinustat y. m. s. paikat); mutta myös yksilötlisillä ominaisuuksilla 
lienee ilmiöissä osuutta. 

Vertailemalla ilmatieteilijäin jt.lkaisemia lämpötilakäyriä tal
ven 1924- 25 aja lta ja edellä esitettyjä päivämääriä on todettavissa 
kukkimis- y. m. tietoja ennenkaikk~a pitempie!l lämpökausien lo
pulla tai niiden jälkeen. Mikä kaikki on varsin luonnollista. Sa
moinkuin sekin, että maaliskuun kylmät keskeyttivät kasvien ke
hityksen, niin että kukkimi.sta ja silmujert aukenemista todettiin 
uudestaan vasta maaliskuun lopulla ja huhtikuussa. - Tässä yh
teydessä pyydän mainita, että maaliskuun (ja jo helmikuunkin) 
pakkaset ainakin Turussa vikuuttivat puhjenneiden silmujen lehti
kärkiä, uloimpia lehtiä sittain tyvempääkin. Huhti- ja touko-
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kuussa näitä vikoja oli, erityisesti tarkastamalla, helppo huomata , 
mutta olivat ne siksi vähäisiä, ettei niistä kasvien yhteyttäruistoi
minnalle liene ollut mitään mainitsemisen arvoista haittaa. 

Kasvien talvikukinnasta huomautettakoon erikseen Tu ssilagoa 
koskevista tiedoista. Niistä näkyy, että vain joulukuun verraten 
korkea lämpötila jaksoi houkutella sen mykerösilmut kukalle puh-. 
keamaan. Sensijaan tammi- ja helmikuun leudot säät, vaikka sai
vat kukalle harmaalepän ja pähkinäpensaan, eivät olleet tarpeeksi · 
lämpimiä leskenlehdelle. Mahdollisesti oli tässä ilmiässä merki-

• tystä. aurtnkoisuussuht< illakin, jotka muistin mukaan arvioiden 
olivat joulukuussa edullisemmat kuin myöhemmin. 

Kertyneistä tiedoista voinee päättää, että oudon pitkälle ehti
neitä talvisia kehitysilmiöitä on sattunut etupäässä kapealla eteläi
sellä rannikkoalueellamme, luonnollisesti ennenkaikkea sen läntist.m
missä osissa. Tammivyöhyke siis ensi sijassa osoitti talven keski
eurooppalaisuutta. Kauempaa sisämaasta on vain niukasti tiet oja . 
Ylipäätänsä tämän saanee käsittää osoitteeksi siitä, ettei siellä mi
tään erikoist.mpaa ole sattunutkaan. Nimenomaiset tiedot tästä 
poikkeuksellisuuksien puutttfm isesta on allekirjoittaneella Karkusta 
(prof. Hj . Hjelt, kirjeellisesti) ja Kuopiosta. Mutta on myös tie
dossa toisenlaisia kuulumisia: Kälviän jokikylän kansakoulun piha
maalla kerrotaan pajun olleen kukalla tam~ikuun puolivälissä, 
sireenin lehdellä ja pihlajien (?) lehteen puhkeamassa (U. S. 23. I.) 
ja samoin tammikuussa pajun kukkineen Muoniossa (!) ja paljaalta 
maalta siellä löydety'n vihreitä orvokkeja ja mykerösilmuisia bel
liksiä (U. S. 5. 1 1.). Olisi varmaan etenkin tulevien aikojen kasvi
fenologeille kiintoisaa tietää, miten laajalla alueella Keski- ja Poh
jois-Suomessa tällaisia ja niiden tapaisia ilmiöitä on havaittu. KE-n
ties joi11akuilla Luonnon Ystävän lukijoista on kerrottavana asiaa 

• valaisevia havaintoja? 

Pieniä tietoja. -

Hfllerl Rihtniemessä. Viime syksynä toi pari oppilastani nähtäväk
sen i hillerin nahan. Hilleri oli saatu rotan Ioukusta Pyhärannan Reilan ky
lässä. Löytö on sikäli mielenkiintoinen, etta Reilan kylä on Rihtniemen ty
vessä sen lounaisrannalla. Rihtniemi taas on Suomen mannerulottuvaisuu
den läntisimpiä kohtia. Hilleri siis näin ollen lienee katsottava levinneeksi 
maamme eteläosissa niin kauas länteen kuin mahdollista on. · 

1. V aalztoranta. 
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Varpuneo (Passer domesticus) ,> valepuvussa,> Helsingin kaduilla. jo pit
kän aikaa ovat herätt änee t huomiotani varsin tummaväriset varpuset, joita on 
näkynyt varpusparvissa Helsingin kaduilla. Ero värissä on ollut niin suuri , 
että näitä tummia yksilöitä olisi saattanut pitää erikoisina värimuunnok
sina, jona niitä olen pitänytkin. Olen koettanut päästä lopullisesti tuon tum
man värisalaisuuden perille ja vihdoin onnistuin saamaan käsiini tällaisen 
tumm an ~ -varpusen (myöskin tummia ~ olen kyllä nähnyt). Saatu yksilö 
palj asti , kuten luulen, lopullisesti tämän helsinkiläisen vä rityypin, sillä ilmei
ses ti muutkin t äällä elävät tummat kappalee t yleensä ovat samanlaisia vale
puvussa esiintyviä. Saatu kappale osottautui näe t olevan varsin vah
vasti nokinen. Erittäinkin päässä ja pyrstössä oli nokikerros niin paksu, että 
ne kiil sivät ja näyttivät rasvaisilta. Nokikerros peitti myöskin siipisulissa ole
van ruskean värin, niin että lintu näytti miltei yksiväriseltä. Hyvä pesu vaa
lensi huomattavas ti tummaa vä riä, mutta vielä senkin jälkeen jäi lintu huo
mattavasti tummemmaksi tavallista väriä. Ilmeisesti kuitenkin oli noki tart
tunu t niin lujasti höyheniin, että se kaikki ei pyykissä lähtenyt. 

Eläintieteellise ll ä museolla oli muitakin Helsin gistä ja Tampereelta saa
tuj a tummia varpusia. Ne näyttivät olevan myöskin valepukuisia, siis noen 
värjäämiä. Tämä näkyy siis olevan suurempien teollisuuskaupunkien erikoi
nen keinotekoinen värimuoto, joka ilmeisesti vain lyhyen ajan sulkasa don 
jälkeen on puettu tavallisiin väreihin 1

. Lintu on siis ainakin luonteeltaan 
muuttunut, se on oikea katutyyppi , sillä se ei välitä enää puhtaudesta, vaan 
tyytyy elämään liassa kuin kotieläimet Merkillistä muuten on , kuinka lintu 
voi sietää niin vahvaa sauhua, että se saa aikaan tällaisen vä rj äytymisen. Täy
tyy nimittäin otaksua, että se on oleskellu t suorastaan sauhua tupruavassa 
luukussa tai venttiilissä, sillä tuskinpa kylmä noki voisi niin luj asti imeytyä 
höyheniin kuin se linnussa näkyi olevan. j a se kiilto, mikä näkyi linnun päässä 
ja pyrstössä, oli ilmeises ti tupru avan sauhun ja kosteuden aikaansaama. 

Vaikkapa va in noldvarpunen, niin on lintu mielenkiintoinen näyte siitä, 
miten suuren kaupungin katuelämä voi lintuihinkin vaikuttaa. Niinpä siis 
voisi tätä pitää jonkinlaisena sosiaalisena tyyppinä, varpusten pariamuotona, 
jo.nka siisteysk::is ittee t ovat hiukan höltyneet. ). Seppä. 

Sinitiainen (Parus caeruleus) Hämeenlinnassa. Tämä harvinaisin tiais
la jimme on viime aik oina suuresti laajentanut pesimäaluettaan ja käynyt mo
nin paikoin verrattain yleiseksi. Hämeenlinnassa näin sen ensi kerran 6. IV. 22 
Kaupunginpuistossa. Kirkas tiukusäe - merkitty ,>Maapallon eläimistössä,>: 
tsi, tsi, tsirrit , tsirrit, tsitsitsit3itsirrr - herätti heti huomiotani. Seuraava 
merkintä on 9. IV. 22. Nyt oli lintuja kaksi, jotka vilkkaasti liikkuivat isom
pain se rkkujensa talitiaisten seurassa. Viimeisen kerran sinä keväänä näin 
tiaisparin 1 p:nä kesäkuuta - parhaase~n p simäa ikaan siis. Arvelenkin, että 
linnu t ovat pesineet Kaupunginpui stossa, vaikken maallemenoni vuoksi vo i
nut sitä todPta. 

Seuraavana syksynä - ensi kerran 2. X I. 22 - ilmestyivä t sinitiaiset 

Ell en erehdy, olen kui tenkin näitä tummia varpusia nähnyt Ioppukesälläkln, 
mikä puhuisi hiukån nok.ipukuisten varpusten yleistämistä vastaan. 
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lintulaudalleni. Suureksi ilokseni jäivät ne kaupunkilaispihamme vakinaisiksi 
asukkaiksi. joka päivä saattoi nähdä rohkeiden tiaisten innokkaasti nakut
televan talipalasta, irroittavan siitä pienen ~10kareen ja lentävän koivunoksalle 
tai portinpylvään päähän nauttiakseen rauhassa ateriansa. joulukuun puoli
välissä linnut katosivat, mutta näyttäytyivät taas joulun edellä. Kevättalvella 
1923 näki niitä lintulaudalla yhä harvemmin, kunnes kokonaan hävisivät 
maaliskuun alkupuolella. Sensijaan näin ne jonkun kerran Kaupunginpuis
tossa, toisinaan Linnanniemi-nimisessä kaupunginosassa y. m. Nytkin olivat 
linnut seudulla hyvin myöhään keväällä, vielä toukokuun lopulla, joten luu
len niiden jossain lähistöllä pesineen. 

Seuraavana syksynä (v. 1923) ja jotenkin samoina päivinä kuin edellisenä 
vuonna - ensi kerran 31. X. - tiaiset palasivat ilmojen kylmetessä akku- . 
nalleni. Koko alkutalven ne olivat lintupöytäni vakinaisia vieraita. Mutta 
helmikuun puolella ne jostain syystä hävisivät, enkä nähny~ niitä enää ikku
nallari koko talvena. 5. 11 1. 24 koirassinitiainen lauloi n. s. Gaddin puistossa 
tuttua kevätlauluaan. 

Toissa talvena (1924- 25) eivät sinitiaiset sen paremmin kuin talitlaisetkaan 
käyneet lintulaudallani, luultavasti harvinaisen leudon ja lumettoman talven 
vuoksi. Muualta olen merkinnyt seuraavat havainnot: 2. I. 25 1 yksMö tali
tiaisten joukossa eräällä kaupunkipihalla, 6. I. 25 1 yks. linnantiellä, 27. 111. 
25 pari yksilöä Kaupunginpulstossa. 

Kuluneena syys- ja talvikautena on sinitiaisia näkynyt tavallista run
saammin, ja tuntuvat ne käyneen verrattain yleisiksi. Lienevätkö sitten edel
lisinä talvina esiintyneen parin jälkeläisiä. Seuraavat merkinnät: 31. X. 25 
2 yksilöä Ojoisten luona metsänreunassa, 3. X I. 25 ensi kerran lintulaudallani 
ja sitten 18. XI. 25, 25. XI. 25 ja 18. X 1 I. 25. 13 p:nä joulukuuta kaksi lintua 1 

kieppui Iehtikuusissa ja koivuissa sillan viereisessä Rantapuistossa, yksi liik
kui laivalaiturin luona ja kaksi Rantapuiston toisessa päässä talitiaisten · seu
rassa. joulun aikaan näin ~arva se päivä sinitiaisia jossain kaupungin pi
hoista tai puistoista. joulun jälkeen ne kuitenkin hävisivät, enkä ole niitä 
senjälkeen nähnyt koko talvena, vaikka olen niitä erikoisesti koettanut tar
kata. Lienevätkö siirtyneet kovan talven vuoksi jonnekin etelämmäs, meren
rantaseutuihin. Viimeinen havainto tältä keväältä on 28. II 1., jolloin yksi 
sinitiainen liikkui metsänreunassa Ojoisten takana. 

1 • 

Sinitiainen tuntuu rohkeammalta ja vieläkin kaikkiruokaisemmalta kuin 
talitiainen. Olen kirjoittanut erään kerran mu istikirjaani: »Sinitiainen katseli 
Jaudalla ensin jonkun aikaa ympärilleen ja tultuaan varmaksi, ettei mikään 
sitä häirinnyt, söi se jokseenkin huolettomasti. On siis paljon maltillisempi 
ja rohkeampi kuin pakkastiainen, joka nopeasti käy kiinni talipalaseen, mutta 
yhtäkkiä ilman näkyvää aihetta hypähtää pois jälleen. Sinitiaiselle kelpasi 
juustokin, josta taliatiaiset eivät näy välittäneen.l> Reino Kalliola. 

Harmaatikka (Picus canus) lintulauta-vieraan,a. Ku luneena talvena on 
harmaa tikka lyhyin väliajoin tammi- ja helmikuussa vieraillut Raumall·a 
useillakin lintulaudoilla kohdistaen huomionsa yleensä mieluimmin jäätynei-
siin puurokokkareisiin. Kovan talvenko syytä? 1. Vaahtoranta. 
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Mustarastas (Turdus merula) iJmestyi huhtik. 13 pmä 1926 Messukylään 
Ylisen puustellin pihaan. Lintu ei tuntunut olevan erikoisen arka, vaan palasi 
m. m. aina takaisin tunkiolijälle ihmi ten poistuttua syömään · puolukoita, 
joita sille sinne heitettiin. Yksilö oli koiras sen täysin keltaisesta nokasta päät
täen. Lentäessään se räkätti hiljaa matalammalla äänellä kuin räkättirastas. 

Olavi Meurman. 
Toimi t u k sen h uomautu s: Mustarastac; on kaikesta päättäen. 

viime vuosina käynyt yhä yleisemmäksi Etelä-Suomessa. ·Hämeessä lienee 
pohjoisin t ähänastinen löytöpaikka Keuruu. 

Mustavaris (Corvus frugilegus) Hämeenlinnassa. Maåliskuun 27 p:nä 
1926 näimme kaksi mustavarista pienehkössä varisparvessa Katisten karta
non puistossa lähellä kaupunkia. Lintu on täällä harvoin nähty vieras muutto-
aikoinakin. Jorma Soveri ja Reino Kalliola. 

Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus) helmikuussa PielavedeJJä. Tässä tal
vempana kuulin, että Kärnän torpan pihamaalta Pielaveden Taipaleen ky
lässä oli ammuttu outo, >> harakannä~öinem lintu, jota ei tunnettu.- Pistäysin 
tietysti ensi tilassa sitä tarkastamassa ja tunsin sen töyhtöhyypäksi. Hämmäs
tyin aika lailla, sillä eihän tätä lintua ole nähty täällä kesälläkään, jopa sitten 
talvella, vieläpä kovimman talven aikana. Sinä päivänä, sunnuntaina, helmik. 
28:na, oli nimittäin ollut varsin kylmä, vinhatuulinen ja hiukan tuiskuinen 
sää. Lintu, jonka aikaisemmin saman päivän aamuna oli nähty lentelevän 
erään naapuritalon ulkokartanolla, oli mainitun torpan pihalle lennähdettyään 
kävellyt jonkun sylen ja asettunut sitten kyyröttämään rikoille, josta sen kuo
lema korjasi. Lähetin linnun Helsingin yliopiston eläintieteelliselle museolle, 
jossa sen ruokajärjestelmästä y. m. saatanee tarkempia tietoja. 

0. Kyyhkynen. 

Iäkäs suomalainen rengastiira. Senj älkeen kun L. Y:n viime numerossa 
ollut selostus lintujen r~ngasmerkinnän viime tuloksista meillä jo oli painettu, 
saapui tri N. von Trans c h e'lta Riiasta ilmoitus, että hra 0. A u te r h o f f 
oli elok. 7 p:nä 1925 löytänyt Windaun läheltä Kuuriomaan rannikolta äsken 
kuolleen tiiran, jonka jalassa oli kirjoituksella j. A. P a 1 me n 584 varustettu 
rengas. Prof. Palmen-vainajan muistiinpanoista kävi selv.lle, että lintu oli 
l a p i n t i i r a ( Sterna paradisea Brtinn) jonka taiteilija j. S ne II m a n oli 
merkinnyt Ahvenanmaan saaristossa Kobba Klintar-saarilla (Maarianhaminan 
eteläpuolella) heinäk. 13 p:nä ~ 913. Lintu on siis kuollessaan yli 12 vuoden 
ikäinen kuuluen ensimmäiseen >> ikäluokkaan >> prof. Palmen-vainajan rengas-
merkinnässä. 1 lmari Välikangas. 

Harvinainen Jintuvieras. 3. VI. 24 näin Suotniemessä, Käkisalmen pit. 
linnun, josta muistikirjassani on seuraava kuvaus: >>Li nnun kokoa vertaan 
pensastaskun kokoon. Pää, kurkku, niska, pyrstö , selkä ja siivet mustat. Sii
villä valkea lautuma. Rinta kellanruskea, vatsa ja kaulan sivut valkeat, ylä
perässä on vaikealla pohjalla t äp liä, jotka muistuttavat jossain määrin kol
miota.>> - Kun lintua · perästäpäin tutkin, tulin siihen päätökseen, että se oli 
m u s t a p ä i n e n p e n s a s t a s k u (Pratincola rubicola L.). Lintu ei ollut 
arka, joten sitä sain aika läheltä tarkastella. Sulo Räsänen. 

/ 
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Vaskikäärmeen (Anguis fragilis) esiintymisestä Pohjois- Karjalassa. Luon
non Ystävässä N:o 3 1924 tri G. Ekman mainitsee kirjoituksessaan vaskikäär
meestä sen pohjoisimm aksi löytöpaikaksi Kiihtelysvaaran. Kun Joensuun 
lyseon V 1 I luokan oppi las A. Nevalainen viime syyskuussa toi minulle näh
täväksi elävän vaskikäärmeen, jonka oli saanut Joensuussa Torik. 35 pihasta, 
ja kun eräällä ent. lyseolaisella oli täällä samaan aikaan kaupungista saatu 
vaskikäärme elättinä, ryhdyin tiedustelemaan lyseon opettajilta ja oppilailta, 
ketkä olivat nähneet vaskikäärmeen Pohjois- Karjalassa. Tulokset esitän seu
raavassa pitäj ittäin. 

Joensuun kaupungissa: I. Halonen (VII 1.) Linnunlahdessa 
nähnyt 1 kpl. 1925, myöskin Kukkosen saaressa 1 kpl. 1925. - P i e 1 i s e n
s u u s s a: 0. Kosunen (V 1.) monta kertaa, 2 kpl. 1925 Noljakassa, L. Kor
telainen (V 1.) Niinivaaralla 1 kpl., samassa paikassa V. Kasurinen (V 1.) 1 kpl. 
1925. - Kontio 1 ahde II a: L. Marila (VII.) 1 kpl. Kulhossa, E. Puhakka 
(VI 1.) 1 kpl. Mönninkylässä, E. Aro (V 1.) 1 kpl. Lehmonahossa, L. Pitkänen 
(III 1.) useamman kerran 1 kpl. 1925 Lehmossa, E. Björn (VI1 1.) 1 kpl. Leh
mossa, H. Surakka (V 1.) 1 kpl. Puntarko,skel la. - K i i h te 1 y s vaarassa: 
A. Nuut.inen (VII 1.) monta kertaa, v. 1925 6 kertaa Särkivaarassa, Atte Ne
valainen (VII 1.) 1 kpl. Niittylahdessa, E. Puhakka (V 1 1.) 1 kpl. Särkivaa
rassa , A. Kilpeläinen (VI 1.) 1 kpl. Hammaslahdessa, 1. Kilpeläinen (V 1.) 2 
kpl. samassa paikassa , H. Surakka (V 1.) 2 kpl. Niittylahdessa. - T o h m a
j ä r v e II ä: A. Savolainen (V 1 1.) 2 kpl., toisen kpln 1925 Tikkalassa, V. 
Kettunen (VI 1.) 1 kpl. 1925 ja U. Hyvärinen (VII 1.) 1 kpl samassa paikassa. 
- Liperi ssä : leht. A. Könönen 1 kpl. lssakan saaressa, K. Kahila (VI 1.) 
3- 4 kpl. Pesolan saaressa, Pietarinen (V 1.) 1 kpl. Liperinsalossa, T. Litma
nen (1 11 1.) 1 kpl. Suursaaressa. - P ä 1 kj ä r v e 11 ä: leht. A. Könönen 1 
kpl. - V ä r t s i 1 ässä : S. Halttunen (V 1.) 3 kpl. - R ä ä k k y 1 ässä : 
V. Hirvonen (VI 1.) n. 5 kpl. Voiniemessä, A. Hirvonen (IV 1.) Tikansaaressa 
1 kpl. 1925 ja 1 kpl. Jaamassa. - Eno s s a: T. Roivas (IV 1.) 1 kpl. Huh
tapohjassa. - Ilomantsissa: A. Turunen (111 1.) 1 kpl. 1925 Huhuk
sessa. - Kuu s j ä r v e II ä: V. Lappalainen (V 1.) 2 kpl. Vuonoskylässä. 
- P o 1 v i j ä r v e II ä: T. Vallius (V 1.) monta' kertaa. - K a a v i 1 1 a: 
Mustonen (V 11 1.) 1 kpl. Säyneisten kylässä . - P i e 1 i s j ä r v e II ä: L. Kor
telainen (V l.) 2 kpl. Vuonislahdessa. - Myöskin monet I ja II luokan pojat 
ovat nähneet vaskikäärmeen. Heidän näkemisiään en ole kumminkaan t ähän 
merkinnyt. Alpi Pynnönen. 

Syötävistä sammakoista. Niistä Euroopan maista, joissa vallitsee tapa 
syödä sammakoita, on tämä tapa yleisin Ranskassa. Syötävinä pidetään siellä 
kahta sammakkolajia: toinen on Suomessa aivan tuntematon vihreä eli vesi
sammakko (Rana esculenta}, toinen on ruskea eli tavallinen sammakko (Rana 
fusca eli temporaria), joka myös pohjoismaissa on yleisesti levinnyt. Ne ovat 
samankokoisia, mutta edellistä pidetään parempana. Ainoastaan reisilihat, 
kintut, ovat syötäviä . 

Tavallinc.n eli ruohosammakko kutee aikaisemmin, Ranskassa jo maalis
ja huhtikuussa, .ja on se siihen aikaan laiha ja sen liha huonompaa kuin vesi
sammakon, jonka kutuaika alkaa vasta toukokuun keskivälillä ja ulottuu 
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kesäkuun loppuun; heinäkuussa jä lkimm ~iinen jo on hyvässä lihassa, sanoo 
Ouenaux, jonka esitystä tässä seuraamme. Vesisammakko on, kuten sen ni
mestä voi pää ttä ~i, eWmäntavaltaan enemmän vesieläimen Juontoinen eikä ole 
niin taipuvainen maalle pyrkimään kuin tavallinen eli ruohosammakko, minkä 
vuoksi se on soveliaampi viljeltäväksi kuin toinen laji. •>Viljelyksell ä>>. tässä 
tuskin tarkoitetaan enempää kuin sammakkojen suojelemista Juonnollisia vi
hollisiaan vastaan. Sellaisina esiintyvät vesi linnut kuten hanhet ja sorsat, 
jotka syövät sa mmakon mätiä ja poikasia, hauki, ankerias y. m. petokalat, 
joita ei saa päästää Jammikkoihin, vesimyy.rät ja tarhakäärmeet. 

Arvoa kauppatavarana sammakot eivät saa ennenkuin kolmen vuoden 
ikäisinä. Sata sammakkoa painaa yhteensä n. 5 kiloa. Myyntipäivän edelli
senä päivänä varastoon kerätyt sammakot nyljetään ja niiden kintut pidetään 
yön raittiissa vedessä, joten n.e tulevat l<iinteiksi ja hyvin va lkoisiksi. Aamulla 
nämä kuivataan pyyheliinalla, lajiteli aan ja myydään tai lähetetään viivy
tyksettä kauppaan. 

Sammakon reidet menevät kaupaksi suurissa kaupungeissa . Yksi ainoa 
belgialainen sammakonvilj elijä lähettää sesongin kestäessä viikoittain 20,000-
25,000 kinttuparia Pariisiin. Suurista kintuista maksetaan detaljikaupassa 
2 tai 3 frangia tusina (paria), kesk inkertaisista 1.25 tai 1.75 fr. Pariisin hal
leissa myydään vuosittain 100,000 frangin edestä sammakon kinttuja. Parhaat 
sammakot tuodaan Vendee-maakunnasta Saint-Hilaire-de-Riez nimisiltä suu
rilta so ilta, joihin on kaivettu useita km pitkiä yhdensuuntaisia ojia ja näitä 
yhdistäviä poikkiojia. Siellä viljellään Rouen-sorsia sekä pyydystetään sam
makoita, joita vilisee vetisi llä paikoilla. Mutta myös Croisic-seudusta Ala
Loiren varrell a tuodaan paljon sammakoita Pariisin elintarvekauppaa varten. 

Sammakkojen a~umain lätäkköjen ja lammikkojen arvon kohottamiseksi 
on ehdotettu kotiuttaa niihin Pohjois-Amerikan härkäsammakko (Rana mu
giens). Se on kookkaampi kuin Euroopan ~yötävä t sammakot, painava 300-
400 gr, ja sen lihaa sanotaan maukkaaksi. L. 

Pääkalloperhonen Raumalla. Syksyllä 1924 löysi yliopp. K a n ta ne n 
Rauman Männistöstä hyvin säilyneen pää kalloperhosen (Acherontia atropos) 
ja luovutti sen kaupungin yhteislyseon kokoelmiin. /. Vaahtoranta. 

Pyökki kukkivana Turussa. Toukok. 19 p:nä 1925 ilmoitettiin allekirjoitta
neelle Turun teollisuuskoululta, että pyökki kukkii koulun pihalla. Käydessäni 
paikalla näin 5 Ij

2 
m korkean veripyökin täy~essä kukassa. Pyökki, joka on 

istutettu 18 tai 19 vuotta sitten (Hampurista tilattuna), oli, kuten puun harras 
hoitaja vahtimestari Arth. Rask kertoi, kukkinut ensi kerran 1921 ja nyt 1925 
toista kertaa. Kumpanakin kesänä on puussa syksyllä ollut muutamia hedel
miä. Siementen itäväisyyttä ei ole tutkittu. - Panemme merkille, että kukki
minen on kummassakin tapauksessa tapahtunut hyvin lyhyen ja leudon tal
ven jälkeen; edelliset kesätkin ovat olleet suotuisat, kasvukauden jatkuessa 
verraten myöhään syksyllä. Myös kirjallisuudessa varhemmin mainitut tiedot 
punalehtipyökin kukkimisesta Suomessa (päämuoto ei liene meillä kukkinut) 
viittaavat siihen, että talven laatu on tämän meri-ilmaston tyypillisen asujamcn 
kukkimisessa ratkaiseva .tekijä. Hjeltin Conspectus-teoksessa on tietoja veri-
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pyökin kukkimisesta Fagervikissa 1890 ja 1894. Molempina vuosina olivat 
keväät aikaisia, talvet harvinaisen leutoja. Helsingin kasvitieteellisessä puu
tarhassa on pyökki kukkinut monta kertaa; kukkimisvuosia ei kuitenkaan ole 
muistiin merkitty. OUsi mielenkiintoista saada selvitetyksi, muodostaako 
pyökki Suomessa useinkin kukinnon aiheita, jotka manterellisten taivien kou-
rissa paleltuvat. K. Linkola. 

Pyökki Jyväskylässä. Edell~sen tiedon yhteydessä mainittakoon, että Jy
väskylän seminaarin puistossa kasvaa 1910 istutettu punalehtinen pyökki. Kas
vupaikka on itäpuolisella rinteellä, varjoisalla kohdalla. Pyökki ei ole tullut 
1 m korkeammaksi, se kun talvisin pysyttelee lumipeitteen sisällä. Pensaan 
cksaston leveysmitta on lähes 1 m. Vuosikasvaimet ovat seminaarin puu
tarhurin, hra Fr. K. Väinölän ilmoituksen mukaan olleet keskimäärin 10-15 
cm mittaisia. K. Linkola. 

Epänormaalisuuksfa tulppaanissa. Kevättalvella huomasin eräässä Hel
singin kukkakaupassa runsaasti epänormaalisuuksia eräässä )>Darwim tulp
paanilaadussa. Komeissa, punakukkaisissa yksilöissä esiintyi erittäin tavalli
sena ulompien kupulehtien muuttuminen kasvullisiksi lehdiksi. Tämä ilmiö 
on monasti seikkaperäisesti selitetty useissa teratologisissa tutkieJmissa, joten 
lähempi syventyminen siihen lienee turha. Mainittakoon kuitenkin, että näin 
yksilöitä, joilla oli vain kolme sisintä kupulehteä normaalisina, ja ulommat kupu
lehdet olivat muuttuneet osittain normaalisiksi kasvulehdiksi tai välimuodoiksi. 

Edelleen oli haivattavissa 
kasvulehtiä, jotka olivat 
päästään kaksihalkoisia 
(kuv. 1, a). Nämä lehdet 
ovat syntyneet siten, että 
tulppaanin molemmat var
silehdet, jotka ovat joten
sakin samalla korkeudella 
ja vastakkaiset, ovat kasva
neet yhteen. Tällaisia yh
teenkasvaneita lehtiä oli 
monenlaisia riippuen siitä, 
miten pitkälle yhteenkasvu 
oli jatkunut. Paitsi edellä 
mainittuja epänormaali
suuksia esiintyi hyvin 
tavallisena kukkavarren 
haarautuminen. Tällöin oli
vat sekundääriset kukka
varret useimmiten eri pit
källe kasvaneet yhteen kes
kisen kukkavarren kanssa 
(b ja c). Haarautuneiden 
kukkavarsien kukat olivat 
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väriltään valkeat tai kellertävät ja aukenivat vain harvoissa tapauksissa. Omi
tuisuutena mainittakoon vielä, että haarautuneen kukkavarren ylimpien lehtien 
(d) tyvessä oli molemmin puolin lehteä selvä 3--4 mm pitkä kieleke (e). 

A. }. Rainio. 
Nlittoheinän ja nlittyjen nimityksiä Enontekfössä. Matkustaessani viime 

kesänä Enontekiön Palojoensuusta Kilpisjärvelle merkitsin palojokelaisten 
venemiesten puheista muistiin seuraåvat niittoheinän nimet: 1. Vainio
h e i n ä; niitetään pihaseutujen vainiomailta, t. s. asuinrakennusten läheisiltä, 
pintalannoituksen avulla verraten hyvässä heinänkasvussa ·olevilta nurmilta 
(kasvavat yleensä pääasiassa Poa pratensista). 2. T ö r m ä- 1. m a a h e i n ä; 
korjataan jokivarsien kovanmaan niityiltä, jotka ovat enemmän tai vähemmän 
yläviä, keväisin lievän tulvan alaisia, kasvaen tavallisesti Festuca ovinaa, Aera 
caespitosaa, Trolliusta y. m. 3. J o k i hei n ä; pikkujokieh ja purojen vedessä 
tai vesirajassa kasvavaa heinää, joka miesten selityksistä päättäen on Pilatarista 
ja Calamagrostista. 4. L u h t a hei n ä; selitysten mukaan kasteilta ranta
niityiltä korjattavaa heinää. 5. Likahei n ä; matalien, myöhään keski
kesään ja usein muulloinkin veden alla olevien tulvasaarien heinää, pääasiassa 
Carex aquatilista. 6. J ä n k k ä hein ä, jota niitetään jänkäsoilta; on etu
päässä saraa. Parasta heinää on miesten arvion mukaan nr. 1, toiseksi parasta 
nr. 2, verraten hyvää myös nr. 3; huonointa on nr. 6. - Niityille käytetään 
Palojoensuussa vastaavasti nimityksiä vain i o-, t ö r m ä- 1. m aa-, 
(j o k i-), 1 u h t a-, 1 i k a- ja j ä n k k ä n i i t t y. K. Linkola. 

Kuinka varhain alkaa kasvi assimiloida? Tehdessäni Kurkij oen maa
miesopistolla kasvifysiologisia kokeita tänä keväänä (1 926) tein havainnon, 
joka minulle ei ollut ennestään tiedossa. Tutkiessani itävien siementen hen
gitystä havaitsin, että kauran jyvät hengittävät hiilihappoa ulos auringon
paisteessa vähemmän kuin pimeässä ja haj avalaistuksessa j o e n s i v u o r o
k a u t e n a. Apparaatti oli tavallinen hengitysapparaatti, ja kokeet koetin 
tehdä kaikkien sääntöjen mukaisest i, joten kokeissa ei liene virhettä. Punnit
sin 325 gr hyvin itävää kauraa ilmakuivana ja kastelin jyvät märiksi. Seu
raavana päivänä tein kolme CO.>-määräystä ja sitten myöhemmin useita. 
Olisikohan jyvien kuoressa lehtiviheriää, vai miten on se litettävi~sä ensi vuoro
kauden assimilatio? Myöhemmin kun kauraan ilmestyi vihreitä lehtiä, tapah
tui auringonpaisteessa pienempi C0

2
:n eritys kuin mustalla vaatteella peitet

tynä, kuten asianlaidan pi tääkin olla. Laskin hcngitetyn hiilihapan vuoro
kautta ja kaurakiloa kohti. Todellisuudessa kesti hengitys 1 tai 2 tuntia pe
räkkäin. Lämpö oli huoneessa noin 15° C. Kokeissani sain seuraavia t uloks ia: 

1 koe: hajavalaistus, 
1 1 , auringonpaiste 

1 1 1 , hajavalaistus 
IV , , 
V , auringonpaiste 

VI 
V 1 1 , aivan pimeässä 

V 11 1 , hajavalaistus (hämärä) 
1 X , aivan pimeässä 

kaurat 1 vuorok. kosteina, eritys 1 ,55 g CO 2 
, 

" 
, " 1,33 , , 

" 1,63 " " 
vihreitä ituja jo hiukan, 6,83 , , 

" " , " ,. 5,53 " ,. 
osaksi 10 cm pitkiä vihreitä lehtiä 4,94 , , 

" " " , " 10,93 " " 
, 9,08 " " 

" 
, , 9,23 " ,. 

Veli Räsänen. 
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Kirjallisuutta. 

B r a n d e r, V.: Lyhyt riistan hoi d on opas. Suomen Yl ei-
sen Metsästäjäliiton julkaisusarja N:o t. Helsinki 1925. 1 14 siv. Smk. 10: - . 

Metsästystalous - mikäli tätä sanaa kotoisista ·oloistamme puhutt'aessa 
lainkaan voi käy ttää - on meillä näihin asti ollut milteipä yltyleensä järj es
telmätöntä ryöstö taloutta. Sitä on seurannut riistaolojen vuodesta toiseen 
jatkuva huononeminen. Täs ä >> anarkia>>-tilanteesta pyrkii Lainvalmiste lu
kunnan uusi metsästyslakiehdotus, joka · paraillaan on Hallituksen käs iteltä
vänä, tekemään lopun. Se sisältää näet joukon säädöksiä, jotka tähtäävät ja 
velvoittavat myöskin järkiperäiseen riistanhoitoon. Että riistanhoitoperiaate 
näin lain kautta pääsee kunniaansa, se saavuttanee jokaisen valveutuneen 
metsästyksen ja riistatalouden ys tävän jakamaUoman kannatuksen, mitä 
mieltä oltaneenkin lain johtavasta oikeusperusteesta ja sen yksityiskohdista. 
Si llä nykyisen oloti lan jatkuessa ei pian ole mitä metsästää. 

Mutta pelkkä laki ei voi tällä enempää kuin muillakaan aloilla uusia ihanne
oloja luoda. Siihen vaaditaan myös otollinen maaperä, s. o. riittävä määrä 
asiantuntemusta ja hyvää tahtoa sekä niihin pohjautuvaa vapaaehtoista kan
salaistoimintaa näissä asioissa. Kaikki tämä yhteisesti v~i epäi lemättä saada 
ihmeitä aikaan, s. o. sen väitteen todeksi osottautumisen, että maamme ky
kenee tuottamaan hämmästyttäväst i enemmän hyödyllistä riistaa kuin mitä 
nyt on asianlaita. Tähän viittaa sellaisista maista - esim. Saksasta - saatu 
kokemus, missä järkiperäisen riistanhoidon periaatteita on käytännössä tosi
teolla toteutettu. 

Ilmoitet tava tunnetun metsästysauktoriteetin lämmöllä kirjoitettu opas 
on tarkoitettu tuon meille niin puutteellisesti edustetun ja tuiki tarpeellisen 
>>metsästyssivistyksem jakajaksi. Paitsi periaatteellista selvittelyä metsästys
talouden merkityksestä ja edellytyksistä tarjoaa kirja päteviä ja hyödyllisiä 
ohjeita tärkeimmissä oloissamme kysymyl~seentulevissa käytänn öllisissä riistan
hoitomenetelmissä, kuten riistan vihollisten, s. o. petoeläinten kurissapitämi
sessä, järkiperäisessä riistakannan verottamisessa, riistan keinollisessa ruokin
nassa ja suojaamisessa, varttuvan riistapolven huollossa, riistanisttltuksissa, 
riistatarhain perustamisessa y. m. s. Kirjan viime sivut täyttävät Suomen 
Yleisen Metsästäjäliiton laatimat kaavakkeet metsästyssopimukseksi ja metsäs
tysyhdistysten säännöiksi sekä taulukko voimassaolevista riistan rauhoitusajoista. 

Yhtä huomautusta ei allekirjoittanut maita olla tässä tekemättä. Ruoka
riistan ohella on tekijä kokonaan unohtanut toisen riistan pää lajin, nimittäin 
t u r k i s r i i s ta n elinedut. Tämä koskee varsinkin urheilumetsästäjien niin 
suuresti vähäksymää, mutta taloudellisesti eitHlmättömän merkityksellistä 
o r a v a a, jonka jo olisi aika saada osakseen toisellaista arviointia ja kohtelua 
kuin näihin asti. Paikka ei ole oikea ryhtyä näitä asioita tässä yksityiskoh
taisemmin pohtimaan. Huomautettakoon vain, että syytä olisi riistanhoito
kysymysten esille tullessa kiinnittää asianmukaista huomiota myös tähän 
arvossaan yhä kohoavaan, armottomasti haaskattuun kansallisomaisuuden 
lajiin ja sen säilyttämisen ja lisäämisen mahdollisuuksiin. Näin sitäkin suu
remmalla syyll ä, kun erinäisissä suurissa maissa, ennen kaikkea Pohj.-Ameri 
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kassa, tällä alal la jo on luotu ja paraillaan lltodaan paljon meilläkin varteen
otettavaa. 

Eversti Branderin riistanhoito-opas ansa itsee laajan levikin niissä piireissä, 
joita varte·n se on tarkoitettu, ennen muita monilukuisten metsästysoikeuden 
omistajain keskuudessa. Siinä toivottavasti auttaa kirjan peräti hu okea hinta. 

V. A. K- io. 

Herzog, Th.: Geographic der Moo se. Vlll + 439 sivua, lu
kuisia piirroksia, kuvatauluja ja leviämiskarttoja. Hinta sidottuna 290 Smk. 
Ku stantaja: CJ. Fischer, jena 1926. 

Teos, johon jokainen sammaltutkij a kiinnolla, jopa ehkä kiihkollakin 
syventyy, ansainnee tavallista laajemman selostuksen. Sillä se pyrkii , laatuaan 
ensimmäisenä kokoomateoksena, selittämään ja kuvailemaan sammalten osuutta 
kasvipeitteen muodosta jana maapallon eri osissa. Teos, jonka tekijä on .Jenan 
yliopiston professori , tunnettu Keski-Euroopan ja keskisen Etelä-Amerikan 
sammalkasviston tuntija, on monivuotisen uutteran työn tulos ja osoittaa teki
jän harvinaista perehtyneisyyttä bryologiseen kirjallisuutet;n (kirjallisuusluet
telo käsittää 633 teosta). 

Teoksen ensimmäisessä osassa )) I. Allgemeiner Teib on tietoja sammalten 
morfologiasta, anatom iasta ja leviämiskeinoista. Uusi ja ansiokas on käsittely 
sammalten kasvumuodoista (Lebensform ). Sammalten muodostamien assosia
tioiden käsittelyä pidän heikkona. Es imerkeissä luetellut kasviyhdyskunnat 
ovat tosiasiassa vain kasvupaikkoja niillä tavattuine lajeineen. Ilmastol listen 
tekijä in ja alustan merkitys samrn alille on kiintoisasti esitetty. 

Toisen osan sisä ltö )>D ie Verbreitung der Moosfamilien und ausgewä hl'ter 
Verwandtschattskreise)> selvennee osan otsikosta. 

Kirjan kolmas osa: )>Fioristis.:he Moosgeographie)> on teoksen tärkein ja 
alall aan ainutlaatuinen. Siinä on erittäin ansiokkaast i käsitelty eri kasvillisuus
vyöhykkeiden ja -a lueiden sarnrnalpeitettä. Paitsi havainnollista kuvailevaa 
käsittelyä on tekijä poimimalla kirjallisuudesta kiintoisia ekologisia havaintoja 
pelastanut ne unhosta ja käsittelee yleisluontoisiakin .ilmiöitä asiantuntemuk
se ll a; - viitattakoon vain leviämissuhteiden ja endernisrnin käsi ttelyyn. ri 
alueiden sammalpeitteen kuvaus on usein suorastaan mestarillinen. Suurell a 
helppoudella ja se lväpiirteisesti käs ittelee tekij ä esim. arktisten ja boreaalisten 
alueiden sammalpeitettä nojautuen tässä vain kirjallisuustietoihin. 

Huolimatta aiheista muistutuksiin, - m. m. on sammalten bioottinen suh
de muihin kasviryhmiin tekijä itä .jäänyt huomioirnatta - , on teos erittäin huo
mattava, bryologian alal la uusia uria aukova, viittoen ve rtailuun ja kiinne-. 
kohtiin kasvimaantieteen muiden haaroj en saavutusten kanssa ja tuoden esill e 
monia näkökohti a, joilla ei ole merkitystä bryologialle sinänsä, vaa n kasvi
maantieteell e yleensä kin. Onnistunee t piirrokset ja va lokuvat kohottavat 
myös teoksen arvoa. Tyyli on ilmeisest i edu kseen poikkeava tavallisesta sak
salaisesta. Tekijän kyky suoriutua ikävystyttävistä lajiluetteloista on mieles
täni paikoin aiva n ainu tlaatuinen. 

Voin hyvä ll ä syyll ~i suositell a teosta laajahkojenkin botanistipiirien luetta
vaksi, sill ä kiinteämpi yhteistyö bryologien ja kasv imaant ietei lij öiden kesken 
oli si varmast i molemmi lle hedelmällinen. Mauno ). l(olilainm. 
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Kokousselostuksia. 
Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon vuosikokous 

20. II. 1926. T e r v e h d y s p u h e e s s a a n seuran puheenjohtaja prof. 
j. 1. L i r o m.m. kiinnitti huomiota siihen, että seuran työ kuluneena toiminta
vuonna on ollut normaalista ja että sen toiminnassa on havaittavissa erinäisiä 
vilkastumisen oireita. Ennen kaikkea koskee tämä julkaisutoimintaa, joka 
paraikaa on saanut se llaisen vauhdin, että tänä vuonna nähtävästi tulee ilmes
tymään Annaies-sarjan 3:s, 4:s ja 5:s osa, ja toiveita on, että saadaan panna 
vielä pari muutakin osaa alulle. Tämä todistaa, sanoi puhuja, että vanamo
laiset alkavat olla produktiivisiä tieteellisellä alalla, ja se tulee luonnollisestikin 
kohottamaan Vanamo-seuran arvoa niin kotimais-issa kuin ulkomaisissakin 
tieteellisissä piireissä. Kosketeltuaan sitten eräitä muita puolia seuran toi
minnassa puhuja m. m. lausui: Seuramme kasvava painatustoiminta, julkaisu
vaihtojen postissa lähettäminen, vaihtavilta seurai lta tulevan kirjallisuuden 
sitomiskustannukset, seuramme jäsenille annettavat kesästipendit ja tutkimus
avustukset, Luonnon Ystävän julkaiseminen ja juoksevat menot tulevat seu
raltamme vuoden kuluessa vaatimaan se llaisia summia, joiden kokoon saa
mista muutamia vuosia takaperin tuskin olisi uskallettu edes ajatellakaan, 
mutta joiden käyttäminen seuramme tarkoitusperien saavuttamiseksi nyky
jään tuntuu meistä varsin luonnolliselta. Lopuksi puhuja, kosketeltuaan hie
man seuran rahallista asemaa, lausui että seura voi sangen valoisin mielin käydä 
jatkamaan toimintaansa ja sanoi olevansa vakuutettu siitä, että vanamolai
set täysin käsittävät sen velvoituksen, jonka seuran jo saavutettu asema heille 
kaikille asettaa. 

juhlaesitelmässään professori K. Linko 1 a teki, matkahavaintoihinsa 
perustuen, selkoa P o h j o i s- S u o m en j a La p i n 1 u o n n o n s u o j e-
1 u a 1 u e i k s i e h d o t e t u i s t a p a i k o i s t a ja niiden luontosuhteista 
valaisten esitystään runsailla varjokuvilla. 

Seuran virkailijoiden esitettyä vuosikertomuksensa myönnettiin johtokun
nalle ja rahastonhoitajalle vastuuvapaus. Toimitetussa virkailijoitten vaalissa 
valittiin puheenjohtajaksi prof. j. 1. Liro, varapuheenjohtajaksi maist. 1. Väli
kangas, sihteeriksi prof. U. Saalas, råhastonhoitajaksi toht. V. Krohn, kirjas
tonholtajaksi dosentti G. Ekman, johtokunnan muiksi jäseniksi prof. K. Lin
kola ja toht. M. j . Kotilainen, kasvitieteellisten kokoelmien hoitajaksi maist. 
0. H. Porkka, eläintiet kokoelmien hoitajaksi yliopp. P. Suomalainen, tilintar
kastajiksi kalastusneuvos P. Brofeldt ja maist. V. Korvenkontio sekä vara
tilintarkastajiksi kalastusneuvos E. Hellevaara ja maist. A. j. Rainio. 

julkaistaviksi ilmoitettiin: Veli R ä i s ä n e n : Die Flechtenflora des 
Gebietes Ostrobotnia borealis; G. Ekman: Ein Fall von einseitiger Fehl
bildung der Niere und des Samenganges bei einem erwachsenen Kater; A. U 1-
v i n e n : Kotkan satunnaiskasveista viime vuosina. 

Seuran jäseniksi valittiin ylioppilaat Olavi A n d e r s i n, Eino Armas 
j a m a 1 a i n e n ja Martti Johannes S a 1 m i n e n. 

Kokousta seuranneessa iJianvietossa toi tohtori M. K o t i 1 a i ne n julki 
seuran kiito llisuuden tunteet tarmokasta ja rakastettua puheenjohtajaa prof. 
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·Li r o a kohtaan . Puheeseen vastasi prof. Liro kiittäen seuran virkailijoita 
y. m. jäseniä hyvästä yhteistyöstä. Prof. U. Saa 1 a s luki erään seuran arkis
toon äskettäin lahjoitetun lehtori A. j. Melan kirjeen, jonka hän oli kirjoit
tanut omaisilleen ollessaan v. 1870 matkalla Kuolan Lapissa. 

Tilaisuuteen oli saapunut tervehdyssähkösanoma Turun Eläin- ja Kasvi
tieteelliseltä Seuralta. 

Kokous 20. II 1. t 926. Maist. E. M e r i k a 1 1 i o piti varjokuvin va-
laistun esitelmän Ä y r ä p ä ä n j ä r v e n 1 i n n u s t o s t a. 1850-luvutta 
tapahtuneen laskun johdosta on mainitun järven linnusto täydellisesti muut
tunut. Kaikin puolin verraten eliököyhästä järvestä on tullu t runsaskasvistoi
nen ja rikaslintuinen, todennäköisesti Suomen ensimmäinen lintujärvi, joka 
hyvin vetänee vertoja naapurimaamme Ruotsin kuuluitie järville. - Runsaim
min pes i täällä sinisorsaa (Anas boschas), tavia (Anas crecca), punanarskua (Ny
roca ferina), nokikanaa (Fulica atra), naurulakkia (Larus ridibundus) ja jouhi
sorsaa (Anas acuta). Monet maassamme enemmän tai vähemmän harvinaiset 
lintulajit ovat tääl lä löytäneet itsell een mieluisan olopaikan, kuten pikkulokki 
(Larus minutus), heinätavi (Anas querquedula), kaulushaikara (Botaurus stel
laris) ja rusko-suohaukka (Circus aeruginosus). Sitäpaitsi on Ääräpäänjärvi 
mielenkiintoinen runsaan muuttolinnustonsa takia. Sen kautta muuttaa vuo
sittain suuria määriä sepelhanhia (Branta bernicla), metsähanhia (Anser faba
lis), alleja (Clangula hiemalis), mustalintuja (Oidemia nigra), joutsenia (Cygnus 
musicus) y. m. Lisäksi on tavattu monta lintuharvinaisuutta, muutamat niistä 
pes ivinäkin, kuten uivelo (Mergus albellus), liejukana (Gallinula cllloropus), 
lörppösorsa (Anas strepeta), harmaahaikara (Ardea cinerea) ja valkoposkihanhi 
(Branta leucopsis). 

Senaattori A. Osw. Kairamo selosti Hans v. B e r 1 e p s c h i n teosta 
>> D e r g e s a m t e V o g e 1 s c h u t Z>> esittäen kiintoisia piirteitä pesimis
alustoista ja pöntöistä, talviruokinnasta, lintujen vihollisten vastustamisesta 
ja lintusuojeluksen taloudellisesta merkityksestä. 

Dosentti G. E k m a n ilmoitti painettavaksi tutkimuksensa: Einige Be
merkungen iiber die Gastrulation bei Rana esculenta. 

Seuran jäseniksi valittiin ylioppilaat Antti A u te r i n e n, Hertta Elisabet 
1 n g m a n, Taisto Veikko Kane r v o, Einar Wilhelm Li n d e b e r g, Saara 
Kristiina Saastamoinen ja Katri Mariitta T o 1 v a ne n. 

Kokous 24. IV. t 926. Toht. ·M. J. Koti 1 a in e n piti esitelmän A h v e
n a n m a a n i s o 1 e e r a t u i s t a h o r e a a 1 i s i s t a 1 e h t i s a m m a I
I a j e i s ta. Esitelmöitsij ä se lost i tietajamme lehtisammalten levenemisestä 
maassamme. Leven emi~essä huomaamm e, että joukko lajeja, esitelmöitsijän 
las kelman mukaan 38, esiintyy Ahvenanmaalla, mutta sen sijaan ovat har
vinaisia tai puuttuvat Etelä- ja Keski-Suomesta. Taasen Pohjois-Suomessa 
ne ovat yleisempiä kasvaen varsinkin tuntureill a ja J äämeren rannalla. Es iin
tymät· Ahvenanm aalla ovat renkaana boreaalisten lajien erillisessä , ctrcumbalti
sessa levenemiskeskustassa. Niinpä tavataan näitä boreaalisia lajeja Virossa, 
Latvi assa, Itämeren saarilla, Göötanmaalla ja jonkun verran myös Suomen
lahden ja Pohj anl ahden rantamill a. - Senj älkeen es itelm öitsij ä esitte li tn-



130 Kokousselos tuksia. 

dennäköisiä syitä qil~ än i~oleerattuun esiintymiseen. Lajien kasvupaikkasuh
teista selviää, että boreaaliset lajit ovat kilpailullisesti heikkoja verrattuna 
metsä- ja lehtoniittyi<asviiiLuuteen. ja erinäisistä tekijöistä johtuu, että juuri 
Itämeren rantamilla on tällaisille bioottisest i heikoille kasvilajeille tarjolla rela
tiivisesti ja obso luu tti~est i runsaast i soveliaita kasvupaikkoJa. 

Senjä lkeen esite lmöi yliopp. T. R a u t a v a a r a j u u r i k a s k ä r p ä
s e s t ä (Pegomyia hyoscyami) tuoden esiin kriitillisiä näkökohtia sen systema
tiikasta ja elintävoista sekä esittäen keräämänsä havainnot sen levenemisestä. 
Puhuja kosketteli sitten sen ·taloudellista merkitystä huomauttaen kuinka 
maallikot vähäksyvät tuota >>naatteihin» kohdistuvaa tuhoa, ja osoitti, kuinka 
määrätyin teoreettisin johtopäätöksin voidåan arvioida kyseessäolevia sato
tappioita, jol loin joudutaan arvaamattomiin summiin . Tätä todistaa myös 
satot ilasto: >>kärpäsvuonna>> 1923 oli sokerijuurikkaan keskisa to alle 5000 kg 
hehtaaria kohti kun se normaalivuosina on ollut yli 10,000 kg hehtaarilia. 
Lopuksi mainitsi esitelmöitsijä niistä käytännöllisistä toimenpiteistä , joihin 
ehkä on aihetta ryhtyä. 

Myönnettiin seuraavat apurahat: 

Yliopp. 1. H i d e n i 1 1 e kasv itieteellisiä tutkimuksia varten 
maakunnissa Ka ja Ik ............................... .. . Smk. 2,500:- ' 

Dose ntti H. j ä r n e f e 1 t i 1 1 e li mnologisia tutkimuksia varten 
Vanajaveden vesistössä y. m. . ...................... . 1,000: -

Yliopp. E. M i k k o 1 a II e kasvitieteellisiä tutkimuksia var-
ten Ivalon Lapissa ............................. : . .. . 800:-

Lehtori V. R ä s ä s e 1 1 e kasvitieteellisiä tutk imuksia varten 
Kurkijoella ja lähipitäjissä ....................... :. . 700: ___:_ 

Opettaja j. Sepä 1 1 e .Jintujen ·asuin- ja oleskelupaikkojen 
tutkimista varten Helsingin ympäristössä ja Etelä-Pohjan-
maalla ........ . .. · ... · ................... ·. . . . . . . . . . . . , 1,500: -

Kaikkiaan myönnettiin ·siis Smk. 6,500: - . 
Päätettiin tehd ~i toukokuun loppupuotella o päivää kestävä r et k e i 1 y 

V i r o o n. Retkeilyn johtajiksi valittiin prof. K. Linkola ja K. Teräsvuori. 
Metsänhoitaja Ilmari H i 1 d en · oli seura.lle lähettänyt kertomuksen ke

sällä 1925 seuran st ipendiaattina · suorittamistaan lintutopografisista tutki
muksista . 

Leht. V. R ä s ä s e n puole.sta ilmoitettiin painettavaksi: Ober Flechten-
standorte und Flechtenwegetation in Ostrobotnia borealis. · 

Leht. K. M e t s ä v a i n i o oli seuralle l ä hett~i nyt kokoelman kansan
omaisia kasvinnimiä Haapavedeltä. 

Seuran jäseniksi valittiin ylioppilaat Veera A r o, Soini Ilmari M i et t i
n e n ja Aura Fanny Sofia Tellervo Y r j ö- K o s k i ne n. 

Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran vuosikokouksessa 27. I 1. 1926 assist. 
L. K a r i esitelmöi luonnonsuojeluaatt esta, selostaen aluksi ulkomailla saatuja 
kokemuksia ja senj :i lkeen kuvaten aatteen kehitystä Suomessa. T~illöin mai-
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nittiin meikäläisiä lt.ionnonsuojeluaatteen esitaistelijoita kuten A. E. Norden
skiöl'd, R. Hult, J. P. Norrlin ja J. A. Palmen sekä heidän aikaansaannoksiaan. 
Esitelmöitsijä oli sitä mieltä, että v. 1923 vahvistettu luonnonsuojelulakimme 
ei yksin takaa mahdollisuuksia hedelmälliselle työlle tällä alalla, vaan luon
nonsuojeluaatetta olis~ levitettävä kaikkiin kansalaiskerroksiin ja saatava siitä 
isänmaallinen liike samaten kuin se on useissa muissa maissa. Esitelmöitsijä 
näytti lopuksi ehdotetuilta Lapin luonnonsuojelualueilta viime kesänä otta
miaan kuvia. - Yliopp. E. K a n e r v o näytti pari määräämäänsä harvinaista 
kukkaskärpästä: Sphecomyia viitata Wied. ja Zetterstedtia megilliformis Fall. 
Muolaan Galitsinasta (coll. Ehnberg). - Yliopp. Y. 0. S t r en g näytti pari 
keräämäänsä harvinaista kuoriaista Acupalpits flavicollis Strm. Ristiinasta (Sa) 
ja Leptusa ruficollis Er. Ruissalosta ja Kaarinasta sekä kertoili niiden leviämi
sestä ja elintavoista. 

V u o s i k e r t o m u k s e s t a mainittakoon seuraavaa: V. 1925 ovat 
seuran virkailijoina toimineet: puheenjohtajana prof. w. ,M. Linnaniemi, 
varapuheenjohtajana leht. D. A. Wikström, sihteerinä prof. K. Linko 1 a 
sekä v. t. sihteerinä lokakuusta alkaen maist. K. j. V a II e, råhastonhoitajana 
assistentti L. K a r i, johtok. lisäjäseninä Ieht. j. K. V. T u o m i n en ja 
maist. K. J. V a II e, tilintarkastajina toht. A. B. Ensi ö ja kaupunginvouti 
N. Aschan sekä varatilintarkastajana maist. Suoma V a II e. - Ko
kouksia on pidetty 8 yliopiston hyönteismuseossa. Osanottajia on ollut keski
määrin 23. Esityksiä on ollu1: kaikkiaan 47, joista 25 kasvitieteellistä (11 eri 
esittäjältä) ja 22 eläintieteellistä (10 esittäjältä). Esitelmiä ja niihin yerrattavia 
laajahkoja esityksiä on ollut· 13. - Sitäpaitsi on seura aloittanut tehdä Lounais
Suomea koskevaa kaksinkertaista eläimistöllistä ja kasvistollista arkistotyötä. 
Kirjallisuusarkisto pantiin alulle marraskuussa, ylivalvojana prof .. W. M. L i n
n a niemi, ohjaajina assist. L. Kari ja maist. K. V a 11 e sekä työnteki
jöinä 18 seuran nuorta jäsentä. Vuosikokoukseen mennessä oli kirjoitettu n. 1,000 
arkistolippua. Havaintoarkisto, joka perustuu jäsenten keräämiin nykyhetken 
havaintoihin, on vasta alullaan. - Seuraan on vuoden kuluessa liittynyt 25 
uutta jäsentä, ollen koko jäsenluku vuoden lopussa 66, . niin että seura lienee 
suurin Turun Suomalaisen Yliopiston liepeille syntyneistä tieteellisistä ja kult
tuuriyhdistyksistä. 

Vuosikokouksessa vålittiin useimmat seuran entiset toimihenkilöt uudel
leen. Prof. Li n k o l a n tilalle valittiin sihteeriksi maist. K. J. V a II e ja 
hänen tilalleen johtok. lisäjäseneksi toht. H. W a r en. 

Kokouksessa 20. 111. toht. H. W a r en esitelmöi Suomen suotyypeistä, 
joita valaistiin varjokuvin. Esitelmöitsijä jakoi suot kasvillisuutta si lmällä
pitäen 3 pääryhmään: ruohikko-, varvikko- ja metsäisiin soihin, joista erote
taan alaryhmiä. Ruohikkosuot jaettiin sammalpeitteen mukaanvalkosammal-ja 
ruskosammal- sekä paljaisiin (sammalettomiin) ruohikkosoihin, joista kaikista 
erotetaan eri tyyppejä vallitsevan ruoho- ja heinäkasvillisuuden nojalla. Var
vikkosoista mainittiin tärkeimpinä ryhminä Sphagnum fuscum-suot sekä sara
ja ruohorikkaat varvikkosuot Metsäiset suot jaettiin Cajanderin mukaan rä
meisiin ja korpiin, joista mainittiin muutamia eri tyyppejä. - Toht. E. A. 
Vainio esitti keräämänsä putkilokasvikokoelman Länsi-Siperian pohjois-
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osasta, pääasiassa lajeja ja muotoja, jotka ovat harvinaisia luonnonhistorialli
sen alueemme itäosissa tai puuttuvat meiltä kokonaan, kuten tieteelle uudet 
Cornus Svinhufvudi Vain. ja Calamagrostis epigea v. vivipara Vain. Lisäksi 
esittäjä luetteli useita meillä tavallisia lajeja, jotka puuttuvat mainitulta alu
eelta, kuten tavallinen kuusi ja kanerva sekä lukuisia ihmisten mukana leviäviä 
ruoho- ja heinäkasveja, joista useat esiintyvät kuitenkin jo Obin alueella. -
Yliopp. E. H i e t i k k o näytti muutamia ruusun äkämäpistiäisten (Riwdites 
rosae ja Rh. Mayri) aikaansaamia äkämiä sekä näistä kehittämiään maallemme 
uusia Ioispistiäisiä. - Maist. K . J. V a 1 1 e esitti ennakkotietoja Turun ym
päristön sudenkorennoiseläimistöstä, mainiten seudulta löydetyn 26 lajia ja 
selostaen näiden esiintymispaikkoja. Kun Turun ympäristöstä puuttuvat var
sinaiset suot ja vuolaat kirkasvetiset joet ja purot; niin ovat juoksevan veden 
Ia suomuodot huonosti edustettuja. - Uusiksi jäseniksi valittiin piirieläin
jääkäri L. F a b r i t i u s sekä ylioppilaat 0. L a h t i ja E. S o i n i. 

Uutisia. 

19. IV. 1926 nimitettiin filos. kand. Sulo Johannes C a n te II Nurmeksen 
keskikoulun luonnonhist. ja maantieteen nuoremmaksi lehtoriksi 1. IX 26Iukien. 

26. IV. 1926 julistettiin S u o m a 1 a i s e n N o r m a a 1 i 1 y s e o n 
historian ja maantieteen vanhemman lehtorin viran sijaisuus haettavaksi 30 
päivän kuluessa. 

Kasvatusopillinen 6000 markan m a t k a r a h a on myönnetty lehtori 
H a n n e s S a 1 o v a a r a 11 e luonnonhistoriallisessa tarkoituksessa tehtä
vää matkaa varten. 

Luonnon Ystävä 

ilmestyy kuutena vihkona, joista neljä jaetaan kevätlukukaudella, kaksi syys
lukukaudella. Tilaukset ovat osoitettavat Oy. Valistukselle, Helsinki, An
nank. 29. Vuosikerran tilaushinta on 25 mk. - Lehteen aijotut eläintieteelliset 
kirjoitukset ovat lähetettävät osoitteella prof. U. Saalas, Helsinki, Cygnaeuk
senk. 4 B (puh. Tö43030), kasvitieteelliset osoitteella prof. K. Linko 1 a, Helsinki, 

Konstantiinink. 13, B (puh. 00788). 

Helsinki 1926, Raittiuskansan Kirjapaino Oy. 
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J u 1 kai s i j a: Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
Toimitus: Uunio Saalas (vastaava) ja K. Linkola 

Kasvitieteellinen puutarha Orivedellä. 

K. Linkola. 

jo kolmisen vuotta sitten kuulin ohimennen kerrottavan hä
mäläisestä maanviljelijästä, joka hartaana kasvien ystävänä on 
laatinut itselleen suuren koristepuutarhan. Mutta vasta kun viime 
kesänä senaattori · Kairamon ehdotuksesta kävin, yhdessä hänen 
kanssaan, tähän puutarhaan tutustumassa, selvisi minulle, miten 
huomattava ilmiö kasviviljely~arrastuksen alalla mainitun puu
tarhan perustaminen on. 

Saavumme Oriveden kirkolle ja jatkamme sieltä matkaa maan
teitse Ruovedelle päin. Neljä km kuljettuamme poiketaan maan
tieltä kauniiseen koivukujaan, ja tuossa tuokiossa olemme maanvilje
lijä Hugo H ö r t s ä n ä n talossa. Värikkäitä kukkia loistaa pen
keissä talon edustalla, e~inomainen järjestys pistää silmään joka ta
holta. Isäntä toivottaa meidät sydämellisesti tervetulleiksi, >>hen
gensukulaisia>> kun ollaan. Astumme sisään huoneisiin. Mikä har
vinainen värikulttuurin harrastus täällä asustaakaan! Lattiamatot, 
suuret ryijyt, verhot, kaikki erikoisella maulla valittuja ja sopusuh
taiseksi kokonaisuudeksi sommiteltuja. Isäntä ja emäntä ne yh~ 

dessä ovat suunnitelleet, isäntä itse on paljon .niiden kutomisessakin 
avustanut. Talon isäntä ne meille esitteleekin, kun ihastellen niitä 
katselemme. Olemme, sen pian huomaamme, synnynnäisen taiteilijan 
kodissa. 

Lähdemme ystävällisen isäntämme opastamina puutarhaan 
tutustumaan. Suuremmoista, miltei satumaista! Kaikessa hiljai
suudessa on tänne syrjäiselle maaseudulle syntynyt todellinen kas
vitieteellinen puutarha. Satoja ruohokasvilajeja, omistajan arvion 
mukaan 700- 800, on täällä sijoitettuina hauskoihin ryhmiin 
puoliaukealla mäntyä ja kuusta kasvavalla kalliokkomäellä. Harvi~ 
'naisen onnistuneesti on luontaisia kuoppia, tasannekohtia ja pen-
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kereitä käytetty hyväksi; mutta melko paljon on tehty keinollisi
akin kasvukohtia, kiviröykkiöitä ja tekosyvennyksiä. Täten on 
saatu syntymään viehättävä, jossain määrin våpaata luontoa jäl
jittelevä puutarha, jossa vaihtelurikasta katselemista riittää tunti
kausiksi. 

Liljakasvit tuntuvat olevan isännän erikoislemmikkejä. Lilium
suvusta on yli 50 muotoa edustettuina; varmasti Suomen suurin 
liljakokoelma. Funckia'a muistelen myös olevan hyvin lukuisia Ia-

jeja. Kenties enin osa kasveista on tavallisia alpinetumien hoidok
keja: Saxifragoja, Sedumeja, Sempervivum-lajeja, Pulsatilloja, 
Anemoneja ja mitä ne kaikki lienevätkin. Erikoisuus, jossa puu
tarha on edellä esim . Helsingin kasvitieteellisestä puutarhasta, on 
kivikkorinteen juurelle sijoitettu saniaiskasvien osasto. Siinä on 
paljon hauskaa nähtävää: esimerkiksi monia monströseja, koristeet- , 
Iisia muotoja Asplenium filix femina'sta ja Aspidium filix mas'ista, 
sitäpaitsi esim. kasveja sellaisia kuin Blechnum spicant, Aspidium 
Ionchitis, Osmunda regalis ja monia muita. Asplenium trichoma
neksen isäntämme on varta vasten käynyt hakemassa. Ylöjärveltä, 
kuultuaan tämän siron kasvin siellä kasvavan. Niityiltä hän on 
etsinyt esille Botrychium lunarian ja B. ternatumin, istuttaen ne 
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saniaisosastonsa liepeille. Harrastus kotimaisiin kasveihin on voi
makkaasti herännyt, kun isäntä keväällä sai monien ponnistusten 
jälkeen haltuunsa Mela-Cajanderin Suomen kasvion. 

Laajan mäkipuutarhansa keskelle, kurumun laelle, maan
viljelijä Hörtsänä on tasoittanut kauniin kentän, jota voidaan 
käyttää ulkoilmajuhlia varten. Kentän toisessa päässä on laajahko 
koroke, jonne kahdet rappuset johtavat. Korokkeen molemmin 
puolin on kaunistuksena siroja köynnöskasveja. Kentän laidassa on 

vanhanaikuisesta ladosta tehty, taiteellisesti suunniteltu huvimaja. 
Kenttää käyttää Oriveden musiikkiyhdistys kesäjuhliansa varten. 
Viime kesän juhlissa oli tuhatkunta henkeä. Kaikilla on juhlan ai
kana tilaisuus käyskennellä puutarhan kukkasia katselemassa. 

Hieman syrjässä muusta puutarhasta on talon asuinrakennuk
sen edustalla vesikasvien osasto. Tämä osasto syntyi miltei ensim
mäisenä nykyisen suurpuutarhan osana. Isäntä kertoo aina ra
kastaneensa ja ihailleensa vettä. Talon vieressä ei kuitenkaan 
ole järveä, ei edes lampea tai jokea. Sattuipa 8 vuotta sitten pitkä, 
kaunis syksy, jolloin syystöiden päätyttyä oli odottamaton loma
aika maanviljelystalon tavanmukaisissa töissä. Tätä aikaa isäntä 
väkineen käytti hyväkseen, kaivaen savimaahan talon puistikko-
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puutarhaan keinollisen lammikon. .Mutta ei umpimähkään, ei 
tavallista savikuoppaa, vaan pienen miltei taiteellisen luoman: 
pohjavesiä keräävän syvennyksen,: joka muodostaa salmimaisen 
kohdan ja laajenee sitten lampimaiseksi alueeks.i, Jjobon pieni saari 
on jätetty keskelle. Salmen yli johtaa aistikas punaiseksi maalattu 
silta, ja tie vie sillan yli savesta kasatulle kummul,le, jonka laelle on 
kasvatettu soma lehtimaja. Lammikkoon isäntämme on istuttanut 
kauniita Typhoja, Fluminiaa, Glyceria . spectabilista, Iristä y. m., 
y. m. - Toinen keinollinen vesikasvipaikka on talon .. viereisen 
pellon alla, lähteisellä paikalla, josta tuuliJ?oottori pai~aa ve
den taloon. Täälläkin kasvaa monia vesikasveja, m. m. useita 
ulkomaalaisia lajeja. 

Kukkaisharrastus tuntuu asuinhuoneissa a~ti. Paljolti on täällä 
sisäkasveja, etupäässä koristee.Ilisia ruohoja. Mutta on , botaa
nistakin katsottavaa, m. m. hyvin viihtyvä Gingko biloba. 

Tässä on voinut tulla mainituksi vain vähäinen osa maanvil
jelijä Hörtsänän kasvitieteellisen puutarhan nähtävyyksistä. · .Tila 
ei tällä kertaa sa11i pitempää esitystä ~ Mutta eräille lisämainirtnoille 
täytyy silti olla sijaa: kaikki kasvit · ovat kauniil1a etiketeill~ · va
rustetut, etiketeissä on virheettömät latinalaiset nimet, puut"arha 
on haitansa puolesta loistavassa kunnossa ja sen luoja ja omishtja 
taitaa kasvinsa nimineen ja tuntomerkkeineen kuin. viisi sorrneansa. 

Ihmetellen jää · ajattelemaan, miten tällaisen harrastuksen 
synty on mahdollinen kaukan~ Sisä-Suomessa. Isännän kanssa ju
tellessa asia osittain selviää. jo lapsena hän oli tuntenut harras
tusta ja vetovoimaa kasveihin. 1 0-vuotiaana poikasena hänellä jo 
oli omat kukkapenkkinsä ja pieni lavakin, jossa kasvatteli koris
teruohoja. Isä ja isoisä myös olivat kukkaisten ystäviä. Suvussa 
on kauan ollut lämmintä ryijykulttuurin harrastusta, toisin · sanoen 
kiintymystä värien maailmaan. Tässä lienee myös pohjaa ta.Ion 
nykyisen isännän suurelle kukkaisrakkaudelle. Koristeellisen puu
tarhan laatimiseen on myös voimakkaasti kannustanut halu .kuk
kien avulla herättää paikkakuntalaisissa rakkautta 1 uonnon .iha
nuuksiin. Mikään kartano- tai huvilapuutarha ei esimerkillään ole 
antanut aihetta isäntämme puutarhaluomalle .. 

Kauan pysyttelivät maanviljelijä · Hörtsänän · koristekukkia 
koskevat harrastukset rajoissa, jotka kotimaisten siemenkauppojen 
tavalliset varastot määräävät. Vasta 8 vuotta sitten heräsi innostus 
niin suureksi, että kasveja on tilattu monilta ulkomaalaisilta .liik-
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keiltä. Eräät saksankielen taitoiset henkilöt Oriveden kirkolla 
ovat avustaneet . tilauskirjeiden laadinnassa Hollantiin, Saksaan 
ja Englantiin. Sitäpaitsi an isäntämme ollut kasvienvaihdossa Lsei
den kotimaisten koristekasvien harrastajien kanssa. Viime ai
koina on maanviljelijä Hörtsänä sanakirjan avulla ryhtynyt pereh
tymään vieraskieliseen puutarhakirjallisuuteen. Kaikkeen· tähän 
hän kerkiää, huolimatta siitä, että pitää talonsa, johon kuuluu 
70- 80 ha viljeltyä .maata, erinomaisessa kunnossa. 

Kasvitieteellisen · puutarhan synty suomalaisen talonpojan ko
dissa Hämeen sydämessä ansaitsee erikoista huomiota yleisemmäl
täkin kannalta otettuna. Se on monien muiden maaseutumme 
ilmiöiden ohella voimakkaana osoituksena niistä suurista kulttuu
rimahdollisuuksista, ·joita suomalaisella maaseudulla piilee. 

Pyydärnme . lähettää Oriveden kasvitieteellisen puutarhan luo
jalle kunnioittavia terveisiä helsinkiläisiltä kasvienystävil tä. Ter
veiset menevät näillä riveillä suoraan perille, sillä maanviljelijä 
Hörtsänä on jo useita vuosia kuulunut Luonnon Ystävän luki
joihin ja ystäviin. 

Mehiläisten aistifysiologiasta. 
· Heikki Väänänen. 

•· . .r 

Hyönteissuosijan kasvin kukan rakenteessa ja pölyytyksestä 
huolehtivan hyönteisen ominaisuuksissa on havaittavissa lukuisia 
molemminpuoleisia mukautumisia. Vuonna 1793 S p r e n g f 1 
selitti kukkien tuoksun . olevan keinon, jolla kasvit houkuttelevat 
hyönteisiä käymään kukissaan. Kukkien värin merkityksestä on 
paljon vuosien kuluessa pohdittu puoleen ja toiseen. Lopullisen 
ratkaisunsa näytti viimeksimainittu seikka saaneen, kun C. v.. 
H e s s esitti tutkimuksensa, jonka mukaan kaikki luurangottomat 
ja luurankoisista kalat ovat kokonaan värisokeita ja kielsi niin
muodoin kukkien väriitä sen biologisen merkityksen, mikä niille 
hyönteisten houkuttelukeinona usein oli annettu. 

Hess'in tutkimukset aiheuttivat yleisen kannan tarkistamisen 
ja seurasi niitä joukko yksityiskohtaisia ja tarkkoja tutkimuksia, 
jotka osaltaan ovat tuoneet lisävaloa tähän erittäin kiintoisaan 
probleemaan. Varmaankin tämän alan uutterimpana tutkijana 
on esi intynyt tunnettu saksalainen tiedemies M. v. F r i s c h, joka 
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on tarkkaillut 12 vuoden aikana tetvallisen mehiläisen elintapoja 
ja julkaissut töittensä ja kokeittensa tuloksena komean sarjan 
tutkielmia, jotka koskettelevat mehiläistE-n väri~, muoto- ja haju
aistia. Seuraava esitys perustuu pääasiallisesti hänen teostensa 
sisältämiin tutkimustuloksiin. 

Väriaistin toteamiseksi tehtiin seuraavanlaisia kokeita. Mehi
läisille syötettiin tuoksutonta sokerivettä kellolasilta, joka oli pöy
dällä sinisen paperin päällä. Sama mehiläinen palasi ruoka-astialle 
säännöllisesti noin 5 minuutin kuluttua. Tätä seikkaa käytettiin 
mehiläisten totuttamiseen johonkin väriin, k. o. tapauksessa sini
seen. Samalla pöydällä oli neliönmuotoisia erivärisiä harmaita pa
pereita, 15 eri vivahdusta valkoisesta mustaan. Sinisen ruudun 
asemaa harmaasarjassa vaihdettiin useasti ja parin päivän kuluttua 
tehtiin ratkaiseva koe. Pöydälle asetettiin sarja puhtaita, harmaita 
papereita ja mielivaltaiseen paikkaan niiden joukkoon sininen 
paperi, paperit peitettiin lasilevyllä, jotta papereiden mahdollinen 
tuoksu ei vaikuttaisi kokeen tulokseen, jok_aisen ruudun kohdalle 
asetettiin tyhjä kellolasi. Mehiläiset kerääntyivät heti . siniselle pape
rille ja etsivät ravintoa tyhjästä astiasta. Ne erottavat siis sinisen 
värin kaikista kokeessa esiintyneistä harrnaista väreistä. 15-astei
nen harmaasarja näyttäytyi riittävän tarkaksi, koska mehiläisiä ei 
voitu totuttaa ollenkaan mihinkään sarjassa olevaan, määrätyn 
asteiseen harmaaseen. Samanlaisia tuloksia saatiin, kun kokeissa 
käytettiin oranssinpunaista, keltaista, vihreätä, sinipunaista tai 
purppuranpunaista paperia. Näiden kokeiden perusteella voi päät
tää mehiläisillä olevan väriaistin. 

Sitävastoin mehiläiset eivät tottuneet eroiitamaan sarlakin
punaista väriä, vaan lentelivät eroituksetta mustille, punaisille ja 
tummanharmaille ruuduille. Mehiläisen näköhermoihin vaikuttavat 
meistä sarlakinpunaiselta ja mustalta näyttävät värit samalla ta
valla. T-ällaista punasokeutta on todettu myöskin muissa kukissa 
käyvissä hyönteisissä. Tämä hyönteisten punasokeus tekee ymmär
rettäväksi sen kauan tunnetun tosiseikan, että sarlakinpunainen 
on sangen harvinainen väri hyönteissuosijain kukissa. ~ensijaan 

lintusuosijain kasvien kukissa tavataan huomattavasti enemmän 
sarlakinpunaista, jolle lintujen näköhermot herkästi reagoivat. 
Ilmeisesti ei kukkien väri riipu kasvien kyvystä valmistaa värejä, 
vaan se on mukautunut pölyytyksen suorittavien eläinten väri
-aistiin. 
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Mehiläisten punasokeuden ovat K il h n ja P o h 1 vahvistaneet 
tutkiessaan niiden kykyä erottaa spektrin värejä. Heidän mukaan 
mehiläiset eivät havaitse 650 fl'fl' pitempiä aaltoja, jotka ihmisen 
silmään aiheuttavat punaisen aistimuksen. Kuhn'in kokeet ovat 
myös osottaneet mehiläisiltä puuttuvan kyvyn erottaa hienompia 
värivivahduksia. Ala 650 - 530 fl'fl' esiintyy mehiläiselle yhtenä 
värinä. Ihminen erottaa siinä punasen, keltasen ja vihreän. Meistä 
sinivihreä ala 510- 480 pp1 muodostaa mehiläiselle toisen värin. 
Kolmantena värinä on ala 470- 400 "'"'' meikäläisten sininen ja 
sinipunainen, ja neljäntenä värinä ala 400- 300 fiJfl', ultravioletti, 
jota ihmissilmä ei pysty havaitsemaan, mutta jonka mehiläinen 
erottaa tarkasti eriasteisista harrnaista ja sinisistä kvalitatiivisesti 
erilaisena värinä. F. E. L u t z on v. 1924 julkaisemassaan teoksessa 
>>Apparently non-selective charakters and combinations of charakters, 
including a study of ultravio1ett in relation to the flower-visiting 
habits of insects>> esittänyt ultraviolettisen heijastuksen kukkien 
terälehdissä sangen yleiseksi. Tosiasia, joka tulee ymmärrettä
väksi käsitettynä kasvien mukautumiseksi hyönteisten väriaistiin. 
Ottaen huomioon viimeksimainitun kyvyn suuren rajoittuneisuu
den jää niittyjemme kukkien rikkaat värivivahdukset hyvin arvoi
tuksellisiksi. 

Hyönteisiä opastanee retkillään kukasta kukkaan enemmän 
jokin muu aisti kuin näkö. K. v. F r i s c h on suorittanut lukuisia 
kokeita mehiläisten hajuaistin tarkkuuden määräämiseksi. Niissä 
on tullut todetuksi, että mehiläinen kykenee erottamaan erilaisia 
tuoksuja yhtä tarkasti kuin ihminen. Myöskään ei ole voitu havaita 
mehiläisen pystyvän tuntemaan miedompia tuoksuja kuin mitä 
ihminenkin,· jota anosmia ei vaivaa, voi vielä selvästi aistia. Sitä
vastoin niiden hajumuisti on aivan hämmästyttävän hyvin kehit
tynyt verrattuna ihmisen kykyyn muistaa tuoksuja ja niiden eroa
vaisuuksia. 

Kukkien tuoksua pidetään yleensä keinona, jolla kasvit hou
kuttelevat hyönteisiä ensikerran kukkiinsa. Mutta tätä tuoksua 
on pidettävä myöskin jonkinlaisena merkkinä, jonka avulla kukassa 
käyneet hyönteiset löytävät tiensä toisiin samanlajisiin kukkiin. 
Kun asettaa hunajalla kostutetun paperin ulos, saa odottaa kauan 
ennenkuin joku harhaileva mehiläinen sattuu sen huomaamaan. 
Mutta kun kerran yksi on löytänyt sen, tulee sangen pian yhä lu
kuisempia joukkoja paikalle. Erikoisen lasiseinäisen tarkastuspesän 



14.0 Mehiläisten aistifysiologiasta. 

avulla todettiin syy tähän ilmiöön. Ruokintapöydällä käyneet 
mehiläiset merkittiin helposti huomattavilla väritäplillä. Tarkas
tuspesässä huomattiin silloin ihmeellinen näytelmä. Kun ruokinta
paikalta tullut mehiläinen oli tyhjentänyt saaliinsa, se alkoi tanssia 
kennolevyllä. Nopein, sipsuttelevin askelin · se juoksee kehässä 
ympäri, tehden pian täyskäännöksen kulkien vastakkaiseen suun
taan jonkun matkaa kääntyen jälleen alkuperäiseen suuntaan. 
Tanssia voi kestää minuutin verran, jolloin suunta on vaihtunut 
parikymmentä kertaa. Tanssi toistetaan usein pesän eri paikoissa, 
jonka jälkeen mehiläinen syöksyy lentoaukosta ulos ja on pian jäl
leen ruokintapaikalla. 

Tällainen tanssiminen aiheuttaa häiriötä pesän tavallisessa 
hyörinässä. Toiset mehiläiset tungeksivat tanssijan ympärillä ja 
koskettelevat tuntosarvillaan tämän takaruumista, joten tämä 
saa pian mukaansa koko joukon, jokCl seuraa tarkasti tanssijan teke
miä mutkia ja käännöksiä. Silloin tällöin yksi joukosta irtautuu ja 
poistuu pesästä. Ruokintapaikalle ilmestyy yhä uusia tu lokkaita. 
Tanssimalla mehiläiset nähtävästi tiedoittavat toisilleen ravinto
paikkojen löydöstä. 

Luonnollisesti herää kysymys, miten tämä ilmoittaminen ta
pahtuu. Voi olettaa, että toiset mehiläiset seuraavat ravintoläh
teen löytäjää. Kokeet antoivat kuitenkin kielteisen tuloksen. Mer
kityt mehiläiset saapuivat aina yksinään ja uudet vieraat tulivat 
näennäisesti aivan sattumalta. Kokeita jatkettiin asettamalla use
aan kohtaan ympäristössä kellolaseille hunajaa. Tuloksena oli, 
että jokaiselle astialle tuli pian mehiläisiä, kun merkityt mehiläiset 
suorittivat pesässä tanssejaan. jollei muutamaan päivään mehi
läisiä oltu ruokittu, pysyivät eri paikkoihin asetetut ast.iat tunti
kausia koskemattomina. Mehiläiset etsivät ilmeisesti, saatuaan tie
don ravinnosta, sitä aivan itsenäisesti. ·Saadakseen tietää, kuinka 
laajalle alueelle mehiläisten etsintäretket ulottuvat, asetti v. Frisch 
hunajalaseja eri matkojen päähän tarkastuS;pesästä. 4 tunnin ku
luttua siitä, kun ruokintapaikalla käyneet; merkityt mehiläisd oli
vat suorittaneet pesässä tansse]aan, mehiläisiä saapui 1 km:n eUii
syydellä olevalle hunajalasille. Mert<itsemällä nämä mehiläiset · voi
tiin todeta niidc n kuuluvan tarkastuspesän asukkaisiin. Toden
näköisesti tanssin antaman tiedon mukaan etsitään ensin pesän 
läheiPen ympäristö ja retket ulotetaan vähitellen koko sille alueelle, 
millä pesän asukkaat suorittavat tavallisia keräilymatkojaan. 
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Kokeita jatkettaessa asetettiin ruokintapaikalle Cyclamen- ja 
Phlox-kukkia. Samoja kukkia rinnakkain sijoitettiin useaan paik
kaan tarkastuspesän lähistölle. Ruokintapaikalla oleviin Cyclamen
kukkiin tiputeltiin sokerivettä. Numeroidut mehiläiset saivat siten 
runsaasti ravintoa. Ne tanssivat pesässä ja joukottain ut;sia mehi
läisiä alkoi käydä kaikissa Cyclamen-kukissa. Kun ruokintapai
kalla oleviin Cyclamen-kukkiin ei lisätty enää sokerivettä, vaan 
sensijaan sitä pantiin Phlox-kukkiin, oli seurauksena, että mehi
läisten mieltymys Cyclamen-kukkiin loppui vähitellen, · kun taas 
Phlox-kukissa vieraita alkoi käydä lukuisasti. On ilmeidä, että 
mehiläiset tanssimaila pesässä ilmoittavat toisille runsaita mesi
varastoja sisältävien kukkien tuoksun. Lukuisat kokeet useilla 
eri kukilla vahvistivat edellä mainittua johtopäätöstä. Ne antoivat 
aina positiivisen tuloksen, jos kukissa oli hiukankaan tuoksua. 
Kokeet tuoksuttomilla kukilla eivät sitävastoin onnistuneet. Sa
moin epäonnistuivat kokeet tekokukilla. Mutta kun tipautti niihin 
hiukan jotain .eteeristä öljyä, mehiläiset tutkivat tarkasti kaikki 
esineet, jotka tuoksuivat siltä. 

Kukan tuoksulla on siis erittäin tärkeä merkitys. Ainoastaan 
yhden mehiläisen täytyy löytää jonkin kasvilajin kukka ja kohta 
saman pesän asukkaat keräävät runsaita mesisatoja ja kasvilajin 
säilymi~ell,e, 1 väJttämätöp k.ukki.en pölyytys on taattu. 

Voisi otaksua, että kun . me.hiläiset palattuaan keräysmatkal
taan tanssien pesässään houkuttelevat yhä uusia tovereitaan mu
kaansa, syntyisi epäsuhde, jonki.n määrätyn löydetyn kasvilajin 
me~ivarastojen runsauden ja niissä käyvien mehiläisten lukumää
rän välillä, joten kunkin keräilijän saalis käytettyyn aikaan nähden 
muodostuisi ·liian niukaksi. Kokeet osoittivat tässäkin suhteessa 
vallitsevan ihmeellisen järjestyksen. Ruokintapaikalla olevan ra
vintolähteen ehtyessä · ja mehiläisten saadessa vähän sokerivettä 
ne eivät tanssineet ollenkaan pesässä, vaan tyhjennettyään mesi
mahansa lähtivät muitta mutkitta takaisin. 

Mutta mehiläiset pystyvät itsekin merkitsemään runsaat ravin
tolähteet. Tarkastuspesän lähistölle, vastakkaisille suunnille, perus
tettiin kaksi · ruokintapaikkaa. Toisessa tarjottiin hyvin runsaasti 
tuoksutonta sokerinestettä, toisessa sitävastoin aivan niukasti. 
Kummallakin ruokintapaikalla kävi aluksi muutamia mehiläisiä, 
jotka merkittiin. Runsaasti ravitut mehiläiset tanssivat pesässä, 
niukasti ravitut eivät. Kun ruokintapaikoilla olevassa ravinnossa 
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ei ollut mitään tuoksua, voi odottaa, että kummallekin ruokinta
paikalle olisi ·saapunut suunnilleen yhtäpaljon uusia tulokkaita, 
vaikka vain puolet ravintopaikan löytän~="istä tanssivat. Näin ei 
kuitenkaan käynyt. Runsaasti ruokittujen joukkoon liittyi noin 10 
kertaa enemmän tulokkaita kuin niukasti ravittujen. Lähempi 
tarkastus selitti syyn. Kun mehiläinen sai runsaasti ravintoa, pul
listi se ruokintapaikalla ulos lähellä takaruumiin kärkeä olevan, 
rauhasrikkaan ihopoimun, hajuelimensä, jonka erittämän vahvan 
tuoksun ihminenkin voi havaita. Kun liimasi tämän ihopoimun 
kiinni, ei uusia tulokkaita saapunut, vaikkakin mehiläiset saivat 
erittäin runsaasti sokerivettä. Erittämällään tuoksulla mehiläiset 
nähtävästi merkitsevät paikat, joista sekä löytäjällä että saman 
pesän muilla asukkailla on helposti saatavissa ravintoa. 

Tehdyt kokeet osoittavat, että myöskin siitepölyn kträämi
sessä kunkin kasvilajin siitepölylle ominainen tuoksu on mehi
läisten oppaana. Edellä esitetyt kokfet osoittavat hajuaistilla ole
van mehiläisten elämässä määräävän vaikutuksen. Ne kertovat 
myöskin yhteiskunnittain elävien hyönteisten keskuudessa vallit
sevista, voimakkaista, sosiaalisist~ vaistoista sekä hyönteisten ja 
kasvien molemminpuolisesta mukautumisesta. 

Hyönteisten stigmoista yleensä ja kovakuoriaisten 
stigmoista erikoisesti. 

Hannes Salovaara. 
(Jatkoa N:oon 4.) 

Trakean sulkulaitos. 

1-keilainen sulkulaite, 
1 sulkukaari, 2 sulkukeila, 

3 sulkujänne. 

Stigman alla on trakean sulku
laitos. K r a n c h e r i n mukaan on 
se, itse trakeasta syntyisin: paksuun
tuneita, toisiinsa yhtyneitä, voimak
kaasti kitinoituneita trakean kierre
säikeitä, jotka ovat erilaistuneet 
trakean sulkutointa välittämään. 
Tämä selitys ei kuitenkaan sovellu 
kaikkiin kovakuoriaisiin; sulkukeila, 
yksi sulkulaitoksen tärkeimpiä osia, 

on näet eräillä kovakuoriaisheimoilla stigmakuopasta, ei trake
asta muodostunut. 
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Sulkulaitoksessa voi erottaa 4 osaa: s u 1 k u k a a r e n, s u 1-
k u k e i 1 a n, s u 1 k u j ä n t e e n ja s u 1 k u 1 i h a ·k s et. Kolme 
edellistä osaa ovat kitinoituneita ja ympäröivät trakean yhtenäi
senä sulkurenkaana. Sulkukaari, kaareva, usein puolikuun muo
toinen levy, ympäröi noin puolet trakeatorvea ja on liikkumaton. 
Sulkukeila ja sulkujänne mLodostavat vastakkaisella puolella liikku
van osan. Edellinen on erilainen eri hyönteisillä. Rajoittuaksemme 
kovakuoriaisiin, on se keilamainen muodostus, milloin pitkä ja ka
pea, milloin lyhyt ja leveä, toisella sivullaan niveltyen sulkukaa
reen, toisella yhtyen sulkujänteen välityksellä sulkukaaren toiseen 
päähän. Näin niillä kovakuoriaisilla, joilla sulkulaitoksessa on yksi 
sulkukeila. - On kuitenkin kaksikeilaisiakin sulkulaitoksia, jolloin 
keilat voivat olla yhtä suuret, tai ·kooltaan enemmän· tai vähemmän 
toisistaan eroavat. Tällöin ovat ne sulkukaaren kummassakin 
päässä, joko molemmat kaaresta selvästi eronneina tai toinen niistä 
keilamaisena kaaren laajennuksena. 

Trakean sulkeuminen tapahtuu lihasten välityksellä. La n d o i s 
ja The 1 en, jotka ensinnä näitä sulkulaitoksia tutkivat, tunsivat 
vain yhden lihaksen, sulkua välittävän, tosiasia kuitenkin on, että 
sulkulaitoksen yhteydessä on useampi·a sekä sulkemista että avaa
mista välittäviä. Toiminnaltaan tärkein on aina löytyvä ja hel
posti tunnettava >>Landoisin ja Thelenin>> sulku1ihas. 

Milloin sulkuk€iloja on kaksi, yhdistää tämä lihas keilojen kär
jet; lihaksen supistuE.ssa painuu kummankin keilan kanta sulku
kaarta vastaan, mistä on seurauksena trakean sulkeuminen. Mil
loin taas sulkulaitos on yksikeilainen, kiinnittyy, lihaksen toinen 
pää keilan kärkeen, toisen pään kiinnittyessä sulkukaaren päähän. 
Lihaksen supistuessa vetäytyy luonnollisesti keilan kanta ja. sen 
!flUkana sulkujänne sulkukaarta vastaan aiheuttaen trakean sul
keumisen. Trakean avauminen tapahtuu milloin erikoisten avaaja ~ 
lihasten välityksellä, milloi~ siten, että sulkulihaksen höltyessä kim
moinen sulkurengas vetäytyy alkuperäiseen asentoonsa. 

Hyönteisen hengityksessä on sulkulaitoksella mitä tärkein teh
tävä. Sulkulaitoksen ja takaruumiin lihasten toiminnan kautta 
voidaan ilma ajaa trakean hitnoimpiin haaroihin aina päähän, sii
piin ja jalkoihin saakka. Kun s'ulkulaitos näet sulkeuu ja takaruu
mis puristuu, ajautuu ilma trakeaan vaikuttavan paineen pakotta
mana yhä edemmä ja edemmä. Kun takaruumiin lihakset taas 
veltostuvat ja sulkulaitos avautuu, virtaa uutta ilmaa stigmojen 
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kautta trakeaan. Uloshengityksessä on su lkulaitos luonnollisesti 
avoinna, takaruumis puristuu ja ilman on pakko tunkeutua ulos 
avonaisista stigmoista. Lihasten taas veltostuessa virtaa uutta 
ilmaa trakeahaaroihin, joissa paine uloshengityksen kautta on pie-
nentynyt, tämä ilma ajetaan edelleen lihasten supistuessa ja tra
kean tultua suletuksi ruumiin eri osiin. - Välillisesti on sulkulaitos 
1entämisellekin tärkeä elin, koska hengitys lentäessä on tavallista 
vilkkaampi. Siksipä eräät kovakuoriaiset ennen lentoon lähtöään 
täyttävät trakean rakkomaiset laajennukset ilmalla, lentäessä tar
vittavaksi varastoksi. Tämäkin olisi mahdotonta. jos erikoinen tra
kean sulkulaitos puuttuisi 

Stigmain rakenteen riippuvaisuus sukulaisuussuhtei_sta ja ympäristöstä. 

Tila ei sal1i käydä yksityiskohtaisesti tarkastamaan stigmojen 
rakennetta eri kovakuoriaisryhmissä, sen vuoksi olenkin rajoittu
nut edellä vain yleispiirtein niitä kuvaamaan. jo siitäkin lienee 
käynyt selville, että stigmojen muoto ja rakenne on kovakuoriaisilla 
hyvin vaihteleva. Nousee sitten kysymys, mistä tuo vaihtelevai
suus johtuu, mitkä seikat vaikuttavat sjihen, että tällä kovakuo
riaisella on tällainen stigma,· tuolla toisenlainen. Silloin luonnolli
sesti johtuu lähinnä mieleen kaksi tekijää: keskinäinen sukulaisuus 
ja ympäröivät olosuhteet. 

Että sukulaisuus on erittäin tärkeä tekijä tässä suhteessa, käy
nee selville jo siitä tosiasiasta, että suurilla, monta sukua käsittä
villä ryhmillä useinkin on siksi samanlaiset stigmat, että niitä vai
keudetta voi käsitellä yhtenä kokonaisuutena. ja hyvin usein voisi 
selittää jonkun stigmamuodon tavalla tai toisella kehittyneen lähei
sen sukulaisen stigmasta. Tällaisella johtamisella toisesta muodosta 
toiseen on kuitenkin heikko puolensa. Stigmaissa kun ei ole ainoa
takaan erikoisemmin konstanttia osaa, jota voisi pitää perustanå 
stigmaja verr~tessaan - stigmakuopan syvyys, kalvokauluksen 
olemassaolo tai puute, karvojen haaraisuus tai haarattomuus, lyhyys 
tai pituus, ~vat kaikki erikseen otettuina läheissukuisillakin vaih
televia - vaan kun niitä on kokonaisuudessaan, niiden yleisraken
netta verrattava, niin kaikki tuollaisen kehityksen osottaminen jää 
lopultakin milloin enemmän milloin vähemmän mielivallasta riip
puvaksi. Stigman alla oleva sulkulaitos tosin useimmissa tapauk
sissa näyttää olevan verrattain konservatiivinen elin; sulkukeilojen 
luku ja muoto, vieläpä sulkukaaren voimakkuus, ovat samoissa 

1 
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ryhmissä kutakuinkin samanlaiset, joten siinä on useinkin melko 
hyvä pohja stigmoja verrattaessa. 

Mielenkiintoista on kumminkin tässä mielessä verrata samoi
hin systemaattisiin ryhmiin kuuluvien kovakuoriaisten stigmaja 
toisiinsa. Otamme vertailun pohjaksi Ganglbauerin systeemin. 

Ganglbauer jakaa kovakuoriaiset kahteen alalahkoon: A d e
p h a g a (johon kuuluvat heimot Carabidae, Dytiscidae, Haliplidae, 
Gyrinidae, Rhysodidae, Cupedidae, Paussidae) ja P o I y p h a g a 
(kaikki muut kovakuoriaisheimot). Viimeksimainitun alaiahkon 
hän ryhmittää seuraaviin parviin: 1) S t . a p h y I i n o i d e a (m. m. 
Staphylinidae, Silphidae, Histeridae), 2) D i v e r s i c o r n i a (m. m. 
Cantharidae, Cleridae, Elateridae, Dermestidae, Hydrophilidae, Cocci
nellidae), 3) H E: t e r o m e r a (m. m. Meloidae, Xylophilidae, Te
nebrionidae), 4) P h y t o p h a g a (Cerambycidae, Chrysomelidae, 
Lariidae); 5) R h ) n c h o p h o r a (m. m. Curculionidae) ja 6) 
La m e II i c o r n i a (Scarabaeidae). Adephaga-alalahkoa hän pi
tää fylogeneettisesti alhaisimpana ryhmänä. 

Kävisi liian ' pitkäksi tässä yhteydessä lähemmin tarkastella 
kaikkia noita ryhmiä, minkä vuoksi rajotumme vain eräisiin mie
lenkiintoisimpiin. 

Adephaga-ryhmä käsittää toisistaan elintapojensa puolesta siksi 
erilaiset heimot kuin Carabidae ja Dytiscidae. Jälkimmäisessä hei
massa erotetaan oikeastaan kaksi eri stigmatyyppiä. Heimon suu
rimpien lajien pitkänomaiset stigmat kauniine ja tiheine karvasii
vilöineen liittyvät sangen läheisesti carabidistigmoihin, vesielämä 
ei ole painanut minkäänlaista leimaa stigmoihin. Heimon pikku
lajien stigmat ovat kokolailla poikkeavat suurempien sukulaisten 
stigmoista: ovat pyöreitä ja karvattomia. Tämä karvasiivilän puute 
on kuitenkin vallan luonnollinen, piirre. Pienissä stigmaissahan jo 
tuo pienuus tekee karvasiivilän tarpeettomaksi. Mutta sulkulai
toksessa on selviä sukulaisuudesta johtuvia yhteisiä tunnusmerk
kejä. Sulkulaitoksen rakenne on nim. muiden kovakuoriaisten 
sulkulaitoksen rakenteesta kokolailla poikkeava. Sulkukaari näet 
tav. puuttuu, ja milloin se on, on se hyvin heikko. Sulkukeila on 
pussimainen muodostus, mikä ei ole syntynyt sulkukaaresta, kuten 
muilla kovakuoriaisilla, vaan stigmakuopan pussiutumana. Jo nä
mäkin seikat antavat jonkunlaista tukea Ganglbauerin mielipiteelle 
Adephaga-ryhmän erikoisasemasta muihin kovakuoriaisiin verra
ten. Ryhmän fylogeneettiselle vanhemmuudelle ei sen sijaan saa 
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stigmoista yhtävähän kuin sulkulaitoksestakaan tukea, päinvastoin 
lienevät yllämainitut ominaisuudet käsitettävät pikemmin sekun
däärisiksi kuin alkuperäisiksi. 

Staphylinoidea-parvessa niinikään esiintyy varsin yhtenäinen 
stigmatyyppi. Niinpä ruumiinrakenteensa ja elintapojensa puo
lesta siksi paljon toisistaan eroavat heimot kuin Staphylinidae ja 
Silphidae osattavat selviä yhtäläisyyksiä ja niihin liittyvät sangen 
läheisesti Histerienkin stigmat. 

Alkuperäisin stigman ja sulkulaitoksen rakenne tavataan Di
versicornia-parvessa Cantharideilla. Näiden stigmaissa ei ole näet 
edes varsinaista stigmakuoppaa, sen sijaan kohoo iho trakean pääte
kohdassa ympäristöään karvaisempana hiukan ylöspäin. jos olet
taa tämän kohonneen osan karvoineen päivineen painuvan alas
päin trakeaa vastaan, syntyisi näin juuri sellainen stigmakuoppa, 
jommoisen muilla Coleoptereilla tapaamme. ja kun vielä muistaa, 
että alussa mainitut täyden stigmamäärän omaavat, holopneusti
set toukat, siis alkuperäisimmät, kuuluvat Malacodermata-ryhmään, 
olisi siis stigmojen luvussa ja . rakenteessa tukea niiden tutkijain 
mielipiteille, joiden mukaan juuri Malacodermata-ryhmän kova
kuoriaiset olisivat' lähinnä alkukovakuoriaisia, eivätkä Adephagit, 
kuten Ganglbauer olettaa. Tätä vahvistavat vielä erinäiset seikat 
sulkulaitoksessa, joihin tuonnempana viittaan. 

Turilaan maljamainen stigma, 
jonka pohjalla karvasiivilän karvat 
yhteen kasvaneet ohueksi kalvaksi; 

tämän keskellä kapea ripsireu
nainen rako. 

Korkeimmalll kehittynyt stig
matyyppi esiintyy Lamellicorneilla, 
jotka muutenkin pidetään kor
keimpina kovakuoriaisina. Karva
siivilä erikois<.sti ansaitsee näillä 
mainitsemista. Stigman alareu
nalla on nim. tiheässä suuria haa
raisia karvoja, joiden haarat toi
siinsa yhtyen muodostavat tiheän 
verkon. Tämän silmien välissä 
on hento huokasikas kalvo, synty
nyt siten, että karvat ovat sivuil
taan laajentuneet ja yhteen kas
vaneet. Tällaisen verkkokalvon 

..... keskellä on pitkä kapea rako, joka ·avautt:u trakeaan .. 
Ympäröivien olosuhteitten ja hyönteisen elintapojen vaiku

tusta stigmaihin on suuresti liioiteltu, kuten ehkä jo kävi edelli-
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sestäkin selviiJe. Eihän vedessä elävillä kovakuoriaisilla esim. ole 
mitään erikoista vesielämään mukautunutta stigmatyyppiä. Touk~ 

ka-asteen stigmaja voi vesielämä sulkeakin, mutta imagon stig
·moissa ei esiinny mitään, joka erikoisesti viittaisi vesielämään ja 
poikkeaisi maalla eläjien stigmoista. Stigmojen karvaisuudesta voisi 
jonkinlaisena ylimalkaisena ilmiönä mainita, että pölyisessä ilmassa, 
maan sisässä, sienissä, vedessä ja ylipäänsä semmoisissa paikoissa 
elävillä kovakuoriaisilla, missä mahdollisuus on suuri vierasten 
ainesten tunkeutua stigmaan, tämä useimmiten on runsaskarvainen. 
Niillä ·taas, jotka elävät pääas'iallisesti ilmassa lentäen ja kukilta 
ravintoa etsien, on useinkin harva~ ja lyhytkarvainen stigma. Mikään 
yleispätevä sääntö ei tämä kuitenkaan ole, poikkeuksia on useitakin. 

Muuan ilmiö, ' jonka huomaa erilaisia stigmaja tarkastellessaan, 
on stigman karvaisuuden ja sulkulaitoksen voimakkuuden päin
vastainen suhde. Hyvin karvaisissa stigmaissa on näet verraten 
heikko sulkulaitos, heikkokarvaisissa voimakas. Tähän voi oiia 
kaksikin syytä. Ensiksi: ne kovakuoriaiset, joiden stigmaissa on 
tiheä karvasisustus, oleskelevat kuten äsken mainittiin vedessä, 
sienissä, maassa j. n. e., ovat siis yleensä huonoja lentäjiä, kun taas 
vähäkarvaiset ovat juuri lentoon mukautuneita. Sulkulaitoksen 
merkitys taas on lentämiseliekin suuri, lentäessään hengitys on taval
lista vilkkaampi. . Toiseksi näkee usein voimakkaassa sulkulaitok~ 
sessa sulkukaaren reunan kaartuvan vastaista stigmaseinää kohti, 
joten trakean oHessa avoimenakin, sulkulaitos jättää siihen vain 
kapean raon ja siis jossain määrin korvaa puuttuvaa karvasiivilää. 

Lopuksi muutama sana· sulkulaitoksen kehityksestä. Kysymyk
seen mitenkä sulkulaitoksen voi ajatella syntyneen vastaa Krancher: 
>>Se on paikallisesti paksuntunut trakean kierteissäije, mikä sitten on 
sulkutehtävään muodostunut.>>. Tämä selitys pitää vain osaksi paik- . 
kansa. Adephageillahan sulkukaari useimmitE.n puuttuu. Sulku
keila taas on selvästi stigmakuopan pullistuma, jonka kärkeen sulku
lihas on kiinnittynyt. Cicindela campestriksen keilan .seinistä näkyy 
omituinen verkkokuvio, jota ei voi muuksi selittää kun stigma~ 

kuopan seinillä esiintyväksi paksunnosverkoksi, jommoista tra
keassa ei koskaan esiinny. Adephageilla ei siis sulkukeila ole missään 
geneettisessä suhteessa sulkukaareen kuten Polyfageilla, ei edes 
trakeasta vaan stigmakuapasta syntynyt. 

Yksinkertaisin sulkulaitos, joka aivan selvää.n on paikallisesti 
paksuuntunut trakean spiralisäije, on Cantharideilla, joilla koko 
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stigman rakennekin on hyvin primitiivinen. Sulkulaitoksen muo
dostaa kitiinirengas, jossa pieni osa on muuta rengasta · heikompi. 
Tätä heikkoa osaa voisi nimittää sulkujänteeksi muun renkaan 
muodostaessa sulkukaaren. Sulkukeilaa ei ole vielä laisinkaan. 

Clerus formicariuksella ei ole ,yhtenäistä trakeaa ympäröivää 
rengasta, vaan taipuu kaari toisessa päässään äkkiä ulospäin. .Tämä 
ulkoneva osa on syvän mutkan kautta erottautunut muusta kaaresta 
ja muodostaa siis jonkinlaisen sulkukeilan, mikä näin ollen syntyy 
sulkukaaren kuroutumana. Pitemmälle kehittyneissä sulkulaitok
sissa saa keila runsaan kitinoitumisen johdosta umpinaisen muo· 
don; toisissa tapauksissa se on ontto, pussimainen muodostus, joka 
on syntynyt kaaren toisessa päässä olleen laajennuksen pnllistum i
sen kautta. Milloin sulkulaitoksessa on kaksi keilaa, . syntyy toi
nenkin sulkukaaresta. Vain harvoin ovat molemmat keilat yhtä-
·suuret ja selvästi sulkukaaresta erillään. Kaikenlaisia vä~imuotoja 
on yksikeilaisesta sulkulaitoksesta sellaiseen kaksikeilaiseen, missä 
molemmat keilat ovat täysin itsenäiset, joten jyrkkää rajaa t i ole 
yksi- ja kaksikeilaisten sulkulaitosten välillä. 

Edellä on esitetty stigmojen rakennetta ja keskinäistä suhdetta 
yksinomaan kovakuoriaisimagoilla. Mitä toukka- ja koteloasteisiin 
tulee on huomattava, että saman lajin toukka-, kotelo- ja imago
asteitten stigmat useimmiten aivan täydellisesti eroavat toisistaan. 
Mitään erikoista toukkastigmatyyppiä ei kuitenkaan ole, yhtä vä
hän kotelojen stigmatyyppiä, vaan vaihtelevat nämä - toukka
stigmat eritoten - vielä enemmän kuin imagoilla. 

Uuden suomalaisen linnunnimistön arvostelua. 
Ilmari Välikangas. 

Maist. E i n a r i M eri k a 11 i o n ja tri K. E. 1\ i v i r i
k o n >>Suomen lintujen uusi nimistö>> (vrt Luonnon Ystävä 1925, 
3. numero) on saanut osakseen sangen paljon arvostelua erinäisiin 
kohtiin nähden, vaikka· luettelon suuret ansiot onkin samalla yleisesti 
tunnustettu. Myöskin L. Y.:n Toimitukselle on lähetetty kaksi pit
kähköä kirjoitusta nimistökysymyksestä. Koska niitä tilanpuutteen 
vuoksi ei voida kokonaisina julkaista, pyydän Toimituksen toivo
muksesta tehdä lyhyesti selkoa niiden .sisällyksestä. 

Hra A. W a 1 m a r i Lappeenrannasta , on lähettänyt kirjoituk-
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sen: Lintujemme suomalaisista nimistä ja >>Suomen lintujen uusi ni
mistä>> . Kirjoittaja katsoo, ettei >>suuri joukko uusista nimisHt edes 
osapuilleenkaan toteuta niitä periaatteita, jotka Vanamo-seura oli 
näille . uusille nimille asettanut>> (maist. Merikallion ehdotuksessa 
L. Y:n 2:ssa n:ssa 1924). Ebimerkkejä m. rn.: 1) . T i 1 t t a 1 t t i 
(pro t y n n y r i 1 i n t u). Kirj. väittää vääräksi tietoa, että tilt- · 
taltti olisi yleisesti käytännössä suuressa. osassa Suomea. Nimi on 
hänen mielestään vain väännös saksalaisesta triviaalinimestä 
>>tschiltschalg.>> jos tynnyrilintu on hyljättävä, olisi esim. 'Meri· 
kallion aineistossa esiintyvä y y v i-nimitys parempi. 2) H a r m a a-, 
k i r j o- ja p i k k u s i e p p o (pro p a a r m a 1 i n t u)-nimitykset 
ovat kirj. mielestä käännöksiä saksasta ja sieppo-nimitys sellai
senaan >>tuntuu kovin kömpelön tekaistulta ja rumalta>>, paarma
lintu . on yhtä sattuva ja paljon kauniimpi. 3) P a j u 1 i n t u (pro 
u u n i 1 i n t u) on niinikään saks. nimen perustalla >>tehty>>, eikä 
1innu11a ole mitään tekemistä pajun kanssa. 4) La p i n h a r a k k a 
(p.ro i s o m p i 1 e p i n k ä i n e n), jälleen saks. vaikutus todetta
vissa, >>elsten> (-harakka)-nimitys esiintyy nim. useissa linnun saks. 
toisintonimissä. Myöskään >>lappalaisuus>> ei tälle Balkanille saakka 
levinneelle linnulle ole niin tunnusmerkillistä, että se kirj. mielestä 
oikeuttaisi lapinharakka-nimityksen (mahdollisena uutena nimenä 
esitetään lepinko.) , 

. Yleensäkin kirjoittaja väittää nimistössä olevan paljon sak
salaista lainatavaraa, kun taas monet puhtaasti suomalaiset ni
met tuntuvat >>kömpelösti tekaistuilta, · rumilta ja kaikkea muuta ' 
kuin kansanomaisilta>> (m. m. j ä r r i p e i p p o ja j u r a). Kaiken 
kaikkiaan hra Walmarin mielestä nimistä siis vielä on korjauksen 
tarpeessa, mihin jo maist. E. Merikallion kokoama aineistokin suo 
tilaisuuden. 

Opettaja j. S e p p ä on lähettänyt L. Y:lle aikaisemmin 
>> Iltalehdessä>> (16. II. 1926) olleen, huomiota ansaitsevan kirjoituk
sen >> Hiukan Suomen lintujen uudesta nimistöstä>>. Koska kirjoitus 
siis on jo ennen painettu, selostamme sitä vain lyhyesti, etupäässä 
esimerkkejä luetellen. - U u n i 1 i n n u n muuttamista p a j u
I i n n u k s i ei S:kään hyväksy, yhtävähän kuin t i 1 t t a 1 t i n 
ottamista käytäntöön tynnyrilinnun sijasta. M e t s ä t i a i n e n on 
huonompi kuin h ö m ö t i a i n e n. K i r j o s i i p i-kä p y 1 i n t u 
on huono nimi, koska siivissä ei ole varsinaista kirjailua. >>Suuri 
taka-askel on luopua kauniista ja sointuvasta k u u s a n k a-ni-
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mestä ja ottaa käytäntöön hölmölle sointuva k u u k k e 1 i-nimitys 
vain sE.n tähden, että jälkimäistä käytetään yleisesti Lapissa.>> 
P i k k u 1 e p i n k ä i s t ä seuraa itsestään iso 1 e p i n k ä i
n e n, l a p i n h a r a k a n käytäntöön otto on sopimatonta kan
sanomaisuuden tavoittelua, koska se johtaa erehdyttävään käsityk
seen. K i r j o s i e p p o on hyljättävä samasta syystä kuin k i r
j o s i i p i - k ä p y 1 i n t u. A m p u h a u k k a tuntuu S:stä >>hiu
kan koomilliselta>> sekä käsittämättömältä, miksi p o u t a h a u k k a 
ei kelpaa. Ta r h a p ö II ö ei ole erikoisen sattuva nimi juuri hel
mipöllölle, samoin ei yö p ö II ö-nimen omistaminen yhdelle la
jille ole paikallaan. U u t t u k y y h k y s t ä S. ei myöskään 
hyväksy, metsäkyyhkysen ohella voisi k o r p i k y y h k y n e n 
tulla kysymykseen. P e 1 t o p y y n vaihtaminen muka kansallisem
paan t u r k i n p y y h y n on aiheetonta. M e t s ä s t y s f a-· 
s a a n i tuntuu S:stä keinotekoiselta ja luonnottomalta. T u n
t u r i k u r m i t s a on johdonmukaisempi nimi kuin k a p u s t a
r i n t a. S u o k u l·a i n e n on kauniimpi ja sopivampi kuin S, u o
k u k k o. V i k l a n vaihtamista v i k 1 o on S. ei käsitä. M e r i-
1 i n t u ei ole parempi m u 

1

S ta 1 i n t u n a, koska mustiakin 
lintuja on paljon. U i v e 1 o-, r ä y s k ä- ja k i h u-nimiä S. ei 
myöskään hyväksy. j u ·r a on aivan sopimaton. Pikku k a
j a v a on tarpeeton kun ei ole isoakaan kajavaa. - S. ei kiellä 
nimistön hyviä puolia, mutta katsoen moniin epäonnistuneihin. 
uudistuksiin lausuu lopuksi m. m. seuraavaa: 

>>Toivomme, että Vanamo-seura suomenkielen vaalijana tässä 
suhteessa ottaisi uudelleen puheenaolevan nimistön tarkastelta
vakseen ja saattaisi sen sellaiseen asuun, että sitä ilman. mielipahaa 
voi käyttää - mikäli olemme kuulleet, oli nirnistöehdotus jo toi
sena korehtuurina ennenkuin Vanamo-seuran johtokunta oli sitä 
lainkaan käsitEllyt, joten huomattavampien muutoksien teko oli 
silloin liian myöhäistä. Työ ei ole helppoa, mutta se on tärkeää,. 
koska tässä on kysymys nimistöstä vuosikymmeniksi, ehkäpä 
-sadoiksikin eteenpäin. Vaikeuksia tuottaa tällaisessa uudistus
työssä levinnyt kirjallisuus ja koulut, jotka ovat' jo suuresti vakiin
nuttaneet tähänastistakin nimistöä. Mutta tarpeellista yarovai
suutta noudattaen voi tässä varmaan jotakin saada aikaan.>> 

Ei tietysti ole mahdollista tässä käydä yksityiskohtaisesti arvoste
lemaan herrojen Walmarin ja Sepän huomautuksia. Epäilemättä 
voi monesta seikasta olla eri mieltä. Niinpä tuskin lienee oikea hra 
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Walmarin mielipide, että >>tilttaltti>> olisi saks. nimen väännös. 
Eivätköhän. molemmat liene itsenäisesti syntyneitä onomatopoeet
tisia nimiä, joita eri kielissä on viljalti. Monet muut huomautukset 
taas tuntuvat hyvinkin oikeutetuilta - · useat niistä olen itsekin 
jo ennen nimistön lopullista julkaisua tehnyt (vrt. L. Y. 1924, s. 101). 
ja suurin piirtein .katsoen tuntuu siltä, kuin edellä selostetut ar
vostelut antaisivat jotenkin oikean käsityksen >>yleisestä mieli
piteestä>> luonnontieteilijäin, metsästäjien y. m. asianharrastajien 
keskuudessa. M. m. luonnonhistorian opettajain piirissä, joiden 
tehtävänä lopulta olisi saada nimistö käytäntöön, näyttää esiin
tyvän osittain niinkin jyrkkää vastustusta, että uhataan hyljätä 
oppikirjat, joissa nimistön uudistus jyrkästi toteutetaan. Niin ollen 
näyttää luultavalta, että nimistö nykyisessä muodossaan tulee vai
kt.ttamaan vain hajoittavasti, joten herrojen Walmarin ja Sepän 
ehdottarua tarkistus Vanamo-seuran puolelta kenties olisi omansa 
pelastamaan tilanteen. On nim. pidettävä mielessä, että uusi ni
mistö joka tapauksessa sisältää niin paljon hyvää ja varteenotetta
vaa, ettei se yksityisten harhaiskujen (esim. aivan mahdoton >>jura>>) 
vuoksi saa mennä hukkaan. Uusi tarkastus olisi senkin vuoksi puo
lustettavissa, että, kuten hra Seppä huomauttaa, nimistön lopulli
nen julkaiseminen oli jossain määrin häiiköityä, mikä lienee riippu
nut siitä, että asianomainen toimikunta luuli saaneensa Vanamo
seuralta oikeuden nimistön lopulliseEn hyväksy{Tliseen omin päin. 

Asian jatkuvaa kehitystä odotellessa olisi oppikirjain laatijain 
ja muiden kirjailijain mielestäni tyydyttävä käyttämään uusia 
nimiä ainoastaan rinnakkaisniminä entisten ohella . 

. Eräs uudistulokas. Savon kaskiahoilla. 
• 1 

Metsäleivo (Lullula arborea). 

E. Kärki. 

Toissa keväänä (1 925) sain eräältä tuttavalta tiedon, että seu
dulle oli ilmestynyt joku outo >>pikkulintU>>. Odotin tilaisuutta pääs
täkseni koulutyöltä tuota uutta tulokasta tervehtimään. Sellai
nen sattuikin toukok. ·16 p., jolloin 10 km. laivamatkan jäiken 
astuin maihir. L a u .k a n s a a r e s s a, suoraan etelään Savonlin
nasta. 
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Oli mitä .ihanin kevätpäivä: lämpimän sadekuuron jälkeen il
ma täynnä kevään tuoksuja ja -ääniä. Kulkiessani poikki niitty
jen ja pitkin metsäpolkuja tapasin kaikkialla tuttuja >>kesävieraita>>: 
kertut ja pääskyt olivat jo saapuneet, pajulintu ja pensastasku kei
nuivat oksillaan, etäämpää kaikui käen kukahtelu. Tieni oheen 
sattui ruohoinen lahdenpohjukka. Pistäydyn hiipien katsomaan, 
mitä sillä on näytettävänä: Tuolla' kuovi astelee arvokkaana kulohei
nikossa, avovedessä . puuhailee kaksi paria heinäsorsia ja valko-ot
sainen haapana puolisoineen ui rantaruohikossa. 

Saavuin seudulle, missä tuon oudon linnun 'piti olla. Kuljin 
ristiin rastiin peltojen sivua, kaskiahon rinnettä ja vesakkoniittyä, 
- ei näkynyt eikä kuulunut mitään erikoista. Leivo vain liverteli 
ilmassa, peipposet ja kiurut metsän laidassa. Koko iltapäivän 
etsin turhaan - epäillen jo tyhjän vuoksi tulleeni. 

Aamu valkeni pilvisenä, mutta siitä huolimatta lähdin jatka
maan etsiskelyä. Vain tuttuja ääniä kuului ympäristöstä. Asteiin 
kuivan kesantopellon laitaa, jota· vasemmalla puolella reunusti 
harva harjupetäjikkö. Silloin kuulin äänen, joka sai minut pysäh
tymään paikallenL Samassa näin, miten pellolta lintu lensi laulaen 
ilmaan: hauskasti leijaillen se nousi ylöspäin yhä suuremmissa kaa
rissa ja laulun ääni kaikui herkeämättä. Kiuru se ei ollut, sen huo
masi kohta erilaisesta lentotavasta ja äänestä, jossa usein .toistui 
tli-tli-tli-tlii tai lu-Ju-lu-lu. Se oli harvinainen m e t s ä 1 e i v o 
( Lullula arborea). Ihaillen seurasin linnun lentoa ja kuuntelin 
sen omituisesti vaihtelevaa, milloin paisuvaa milloin hiljenevää 
laulua. Silloin sattui yllätys: varpushaukka syöksyi odottamatta 
laulajan kimppuun! Lukija voi kuvitella millä harmin tunteella 
seurasin silmieni edessä tapahtuvaa ·harvinaisen linnun tuhoa. Aseet
tomana en voinut edes · ajatella sen puolustamista tuota röyhkeää, 
metsästä hyökännyttä rosvoa vasta n. Sen kohtalo näytti varmalta. 
Mutta kuinka ollakaan: metsäleivo teki nopean syöksyn sivulle 
ja haukka ei tavannutkaan sitä kynsiinsä. Ilolla näin, miten se las
keutui läheisen männyn latvaan, haukan kadotessa harjun taa. -
Tämä kaikki tapahtui vain parin sekunnin kuluessa. Sillä kertaa 
sain turhaan odottaa kuullakseni vielä metsäleivosen laulua ja niinpä 
palasin takaisin majapaikkaani. 

Tämä outo lintu oli huomattu jo huhtik. puolivälissä, jolloin 
2- 3 paria oli oleskellut aukeilla nurmettuneilla Tavin talon pelto
rinteillä. Vielä tavattiin pari n. 2 km päässä etelämpänä, eräällä 
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auke~malla, entisellä kaskiaholla. On siis hyvin todennäköistä, 
että metsäleivo-siirtokunta asustaa ja myöskin pesii täällä Savossa 

~ asti vaikka sitä tätä ennen on tavattu pesivänä vain Etelä- ja Lbu
nais-Suomessa sekä ainoastaan satunnaisena m. m. Savossa. Epäi
lemättä · se kuuluu lintumaailmamme uusimpiin tulokkaihin, 'joka 
vasta on valtaamassa uutta asuma-alaa, ja jonka. >>etuvartiot» ovat 
jo ehtineet tänne Olavinlinnan vaiheille. 

Viime keväänä (1926) saapui tämä hauska laulaja jälleen 
entisille kaskiahoilleen. Myöhäisen kevään vuoksi oli muutto 
myöhäisempi ~uin edellisenä vuonna. Huhtik. viimeisellä viikolla 
kuultiin ·laulu ensi kerran. 

· Conspectus florae fennicae valmis. 

· K. Linkola. 

Samoihin aikoihin, jolloin tämä Luonnon Ystävän numero 
jaetaan tilaajille, lähtee kirjanpainajan käsistä maailmalle 7:s osa 
professori Hjalmar Hjelt-vainajan suurta Conspectus florae fennicae
teosta. Ilmestynyt osa käsittää 397 sivua ja sisältää tiedot Com
positae-heimon kasveista. Se on julkaistu Fauna et Flora-seuran 
vanhan Acta-sarjan nr:na 54. 

Conspectus-teoksen 7:s osa on teoksen viimeinen. Kt. itenkin 
niin, että ennen pitkää tullaan julkaisemaan myös tekijän en~en 
kuolemaansa miltei valmiiksi laatima, koko moniosaista teosta kos
keva lajinimi-hakemisto ja kirjallisuusluettelo. Mitään oleellista 
lisää nämä luettelot eivät muodosta, joten voine'llme jo nyt ter
vehtiä teosta lopullisesti valmistuneena. 

Teoksen valmistuminen on suuvi merkkitapahtuma kotimai
sen kasvitieteellisen kirjallisuuden historiassa. Olemme siinä saa
neet tietokokoelman, joka .on main,io apu jokaiselle, joka syystä tai 
toisesta tarvitsee tietoja kasvilajien levinneisyydestä Suomen luon
nontieteellisellä alueella. Tärkeintä on, että teos sanomattomasti 
helpottaa kaikkea kasvistollista tutkimustyötä. Suomalaisen kas
vimaantieteilijän on verrattomasti helpompi kuin muiden maiden 
kasvitieteilijäin saada nopeasti, hajanaisten kirjallisuus- ja kokoelma
tietojen esille onkimiseen ryhtymättä, verraten tarkat tiedot oman 
maansa kasvistosta. 

Muilla mailla ei nimittäin ole mitään vastaavaa teosta. Eikä 
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Conspectuksen tekijä, professori Hjalmar Hjelt työpöytänsä ääressä 
kesällä 1924. 

hevillä synnykään. Sillä suu.remmissa ja vanhemmissa sivistys
oloissa on tietojen määrä jo niin ylivoimaisen suuri, ettei kukaan 
yksityinen henkilö kykene vastaavaa tietojen keruuta toimitta
maan. Ei meilläkään nykyisin kukaan uskaltaisi alusta alkaen sel
laiseen työhön ryhtyä. 50 vuotta sitten se vielä oli tehtävä, joka ei 
näyttänyt mahdottomalta. Rohkeutta ja lämmintä asianharrastusta 
siihen silti tarvittiin. Oli verraton onni, että työ pantiin alulle oi
keaan aikaan. 

Conspectus-teoksen vahvin puoli on sen tietojen täydellisyys. 
Miltei kaikki mahdollinen on siihen mitä erilaisimmista lähteistä 
koottu. Mutta kun tekijä ei ollut varsinainen lajituntija eikä taipu
vainen kriitilliseen tietojen karsintaan, · on teoksessa paljon sellaista
kin, jota toisten, varsinaisten tutkijain, on asianmukaisesti oi
kaistava. Lukuisia kriitillisiä huomautuksia sisältää Conspectus 



Conspectus · florae fennicae valmis. 155 

J?Uutteistaan huolimatta. Hyvin monet näistä ovat pera1sm toht. 
Harald L~ndbergiltä, jonka suurta asiantuntemusta Conspectuksen 
laatijalla oli onni käyttää apunaan. ; 
· Paljon merkitsevämpiä kuin Conspectuksen puutteet ovat 
kuitenkin ne suuret puutteellisuudet, joita teoksen sivuja silmäillessä 
on, tiedonantojen monilukuisuudesta huolimatta, helppo todeta 
nykyisissä tiedoissa oman maamme kasveista. jo tiedot yksityis
ten kasvilajien levinneisyydestä ovat, vaikkakin yleensä · hyvin 
kes.tävät vertailun muiden maiden vastaavan tietämyksen kanssa, 
itse asiassa hyvin vajavaiset. Ennenkaikkea qvat yleisempiä kas
veja koskevat levinneisyystiedot liian ylimalkaiset. Sen on moni 
tutkija varsinkin uusimpina aikoina todennut. Paitsi puhtaasti 
kasvistollisia tietoja on Conspecfuksen tekijä kerännyt teokseensa 
myös ·kasviekologian alaan kuuluvia havaintoja. On ilmoituksia 
kasvien koosta, ·iästä, siemennyssuhteista, kasvupaikkain laadusta 
y. m. s., tai ainakin viittauksia kirjallisuuteen, joissa tämäntapaisia 
seikkoja on mainittuna. Mutta kuinka puutteellisia nämä tietomme 
ovatkaan! Useimmista kasvilajeista emme kyselijälle voi vastata 
mitään ylimalkaisia arveluita enempää. Korjatkoot lähi vuosi
kymmenet näitäkin vajavaisuuksia. 

Että toiveet täydennyksistä ja parannuksista tulevat toteu
tumaan, siitä on hyvänä merkkinä se suuri kehitys, jonka vertailu 
Conspectuksen olme neljä vuosikymmentä vanhan ensi osan ja 
viimeisen, aivan tuoreen osan kesken osoittaa. Tietoain'eiston kart
tumisen määrä on melkeinpä valtava. Käytäköön vain tästä lähin 
yhä yksityiskohtaisempien havaintojen tekoon. ja laajennettakoon 
havainnot niin, että ne, päinvastoin kuin tähän asti, palvelevat 
muitakin kuin, miltei yksistään kasvistollisia tarkoituksia. 

Lähin suurempi tehtävä, jota Conspectuksen valmistumisen 
yhteydessä on aja~eltava, on täydennysosien aikaansaaminen. Var
sinkin Conspectuksen ensimmäiset osat ovat ehtineet suuresti van
hettua. Prof. Hjelt jätti kuollessaan jälkeensä laajat tietokokoel
mat vanhentuneiden osien täydentämiseksi. Tarvittaisiin vain 
asianymmärtäväinen, uuraaseen työhön , antautuva henkilö, joka 
uhraisi muu'tamia vuosia tietojen· tarkistukselle, täydentämiselle . 
ja painokuntoon toimittamiselle. Toivomme, että Societas p~o 
Fauna et Flora Fennica, jonka omaisuutta täydennystiedot ovat, 
ennen pitkää sellaisen henkilön löytää. 

• 
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Pieniä tietoja. 

Pelikaani Suomessa. 
Kuten päivälehdissä ai
kanaan kerrottiin, am
muttiin heinäkuussa 1925 
Pyhäjoella, lähellä Poh
janlahden rannikkoa p e
I i k aan i (Pelecanus 
onoerotalus L.). Lintu oli 
useana päivänä herättä
nyt rannikkolaisten huo
miota, ja lopuksi talolli
sen poika Natte Rööning 
ampui sen. jonkunver
ran aikaisemmin lienee 
lintu oleksinut Porin seu
duilla, päättäen sikäläi
sistä tiedoista. Pelikaan i 
joutui kau,panjohtaja 

S u 1 o Å k e r m a n-
i II e Kalajoelle ja hän 

lähetti sen Helsinkiin Eläintieteelliseen museoon täytettäväksi. Lintu 
on edelleen hra Å:n hallussa Kalajoella, mutta toivottavasti saadaan se 
lopuksi museoon, jossa tällaisen harvinaisuuden oikea paikka on. Hra Å. on 
hyväntahtoisesti lähettänyt L. Y:n käytettäväksi ylläolevan kuvan pelikaanista. 
- Lintu on komea yksilö, siiven pituus 70 cm (lajin maksimi N a u m a n n i n 
mukaan n. 72 cm), nokan 45 cm. 

Pelikaanin lähimmät pesimäalueet ovat, kuten tunnettu, Unkarissa. Poh
joisempana on tavattu vain satunnaisesti eksyneitä yksilöitä. · Ainoa aikaisempi 
pelikaanilöytö Suomen valtiollisten rajojen sisäpuolelta on v:lta 1839. Lintu 
ammuttiin Karjan pi,täjässä Uudellamaalla aikaisin keväällä ja on edelleen säi
lössä Eläintieteellisessä museossa. Toisen pelikaanin ampui eräs venäläinen 
joutsenparvesta Repolassa heti rajan takana syysk. alussa v. 1880. Ampuja 
tarjosi nahkaa eräälle suomal~iselle apteekkarille, joka kuitenkaa11 ei ymmär
tänyt hankkia sitä meikäläisiin kokoelmiin. Lintu joutui siten lopulta Pieta
riin. - . Inkerinmaalla (Oranienbaumissa) on pelikaani myöskin . tavattu (aina
kin syksyllä 1882). Skandinaavian maista on vain kaksi varmaa tietoa (Taalain-
maasta 1850 ja Skånesta 1874). Ilmari Välikangas. 

Harjalinnun (Upupa epops) natmme Degerbyn ·kappelissa, P/2 km In
kooseen päin vievän maantien varrella, toukok. 12 p. t. v.; näkijöinä joht. 
0. W. Pellinen, hra A. Peltonen ja allekirjoittanut. T. }. H. 

Harmaa haikara- (Ardea cinerea-) pari oleskeli heinä~elokuun vaiheessa 
1926 joroi~ten Parojärven lietemailla; näkivät useita kertoja toht. E. A. Hjn-

• 
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tikka ja työmies A. Jäppinen. Parilla tuskin lienee ollut pesää siellä ja katosi 
se elokuun puolivälissä, kun tavanmukainen vesilinnun ampumisaika alkoi, 
kaikesta päättäen Jaukauksien arkiinnuttamana. T. ). H. 

MuuttoJintujen saapuminen Joensuuhun keväällä t 925. 
Sturnus vulgaris IV. 2 p. Colymbus arcticus IV 23 p. 
Corvus frugilegus 

" 
2 

" 
Philomachus pugnax 

" 24 " 
Vanellus vanellus 5 Erithacus rubecula 

" 
26 

" Alauda arvensis 
" 

5 
" 

Sterna hirundo V. 1 
Fringilla coelebs 

" 
7 Tringa hypoleucos 

" 
2 

" 
Anas platyrhyncha 

" 
8 

" 
Hirundo rustica 2 

Bucephala clangula 
" 

8 Phoenicurus phoenicurus 
" 

4 
" Megalornis grus 8 

" 
Phylloscopus trochilus 

" 
6 

" Cygnus cygnus 8 
" 

Ph. collybita abietina 
" 

6 
" Turdus pilaris 

" 
10 Sylvia curruca 

" 
9 

" Motacilla alba 
" 

11 
" 

Saxicola rubetra 9 
Numenius arcuata 13 Iynx torquilla 

" 
9 

Muscicapa atricapilla 17 Anthus trivialis 
" 

10 
" Podiceps eristatus 

" 
20 Lusci~ia svecica 10 

Capella gallinago 
" 

20 Sylvia communis 
" 13 " 

Emberiza schoeniclus ., 20 
" 

Muscicapa striata " 
13 

" Turdus iliacus 
" 

22 Alpi Pynnönen. 

Muutamia havaintoja Hammaslahden Jinnufsta. 
. Ta 1 v i fauna n muodostu m i s vaiheita hahmottelevat seu
raavat merkinnät: Ainakin jo syysk. keskivaiheilla alkavat metsätiaiset seu
rataisineen kierrellä parvissa; 12. IX. 24 parvi: Regulus regulus + Parus atric. 
borealis; 20. IX. 24 parvi: 1 kpl. Certflia familiaris + P. a. bor. Pyrrlzula pyrr
lzula-ryhmän huomasin pellonpientarella pihlajanmarjojen kimpussa 27. IX. 24. 
Samoihin aikoihin ilmestyi Oarrulus glandarius kynnöspelloille ja viljakeoille. 
Plzylloscopus collybita abietina äänteli vielä 19. IX, 27. IX, 2. X. 24. Ensim
mäiset Aegitlzalos caudatus-parvet huomattu 10. X. 24, 28. IX. 25. Ensimm. 
Bombycilla garrulus-parven huomasin 31. IX. 24. Varhaisin Carduelis linaria
parvi nähty 14. X. 24. Yksinäinen Fringilla coelebs ~ 24. X. 24. Turdus pi
laris muuttanee pääasiallisesti lokakuun puolivälissä; viimeinen havainto: 
27. X. 24, 4 kpl. Hirundo rustica-parvi vielä 26. X. 24 Lotokan hovilla. Em
beriza citrinella-parvi ilmestyi kotipihalleni 6. X 1. 24. Viimeinen Bombycilla
parvi huomattu 14. I. 24. 

Ta 1 v i h a v a i n n o i s t a lienevät kiintoisimpia: 
Tt~rdus pilaris. - Tammik. 1923, 3 kpl. . 
Parus cristatus. - Harvinainen; nähty 8. 1. 22; 9. IX ja 10. XII. 25, aina 

vain yksi kpl. metsätiaisten seurassa. 
Sitta sp. (s.e. uralensis?). - 22. I. 26, 1 kpl. kahden metsätiaisen seurassa. 
Pinicola enucleator. - Pieni parvi 13. XI. 21; parvi 13. XI. 24; 7 kpl. 3o. 

X 1. 24 ja samana päivänä toisaalla 4 kpl. 
Pyrrl1ula pyrrlmla. - On havaintoalueellani talvellakin metsien asukas. 
Perdix perdix. - Ei joka talvi; viimeksi tammik. 1926 noin 10 kpl. kä

sittävä parvi. 
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Muutamien muutto 1 i n t u j en saapuminen v. 1 9 2 5. Sturnus 
vulgaris -pieni parvi nähty 3. IV. Alauda arvensis- 7. IV. Fringilla coelebs 
- suurehko parvi O'c! ~ ~ 9. IV. Turdus pilaris - useita 16. IV. Motacilla 
alba - 17. IV. Hirundo rustica - 10. V. Cuculus canorus - 10. V. 

Aegithalos caudatus viipyy aika myöhään keväällä; 1. V. 23 parvi, 21. V. 
22 2 kpl., 7. VI. 23 2 kpl. naavaa nokassa, 10. VI. 22 2 kpl.; heinäkuun alku
päivinä 1923 pieni parvi (poikue?). Varminta todistetta, pesää, ei ole löydetty. 

Paul Kontkanen. 

Pomfntoja Suomalaisen Normaalilyseon Luonto-seuran havaintokirjasta. 
Larus hyperboreus. Tavattu Helsingin Etelä-Satamassa: 1 ja 2. II. 23 

3 nuorta yks.; 1 ja 2. IV. 23 2 yks.; 25. 1. 25 2 yks.; 26. 1. 25 5-6 yks.; 27. 1. 
25 samoin; 30. 1. 25 7 yks.; 31. 1. 25 samoin, joukossa 1 vanha lintu; 1. II. 25 
8 yks.; 5. II. 25 5 yks.; 8. · 11. 25 9 yks., joukossa 1 vanha lintu; 23. 111. 25 5 
yks.; 24. III. 25 10 yks., joukossa ainakin 2 vanhaa lintua; 25. 111. 25 samoin 
10 yks.; 4. IV. 25 kaksi vanhaa lintua. (E. ja P. Suomalainen). Tammikuun 
25 p:stä 1925 helmikuun 5 p:ään usein Etelä-Satamassa muutamia yks. (A. ja 

. Cajander). 

Kääpiökoiraita tavattu katoilla. Tunnettu englantilainen tiedemies C. 
Tate R e g a n on äskettäin tehnyt erittäin huomattavan löydön keksiessään 
erään syvänmeren kalaheimon koiraiden viettävän täydellistä lois-elämää. 
K.o. kalat kuuluvat Ceratiidien heimoon, jonka luonteenomaisena pijrteenä 
mainittakoon, että selkäevän ensimmäinen piikki on muuttunut pitkäksi sii
maksi, jonka kärjessä on valoelin. Koiras saavuttaa korkeintaan 1/8 naarakse~ 
ruumiin koosta ja puuttuu siltä sekä siima että hampaat. Suolisto on hyvin 
surkastunut ja takaruumiissa ottavat päätilan hyvin kehittyneet testikset. 
Koiraksen ylä- ja alahuuli ovat yhtyneet rengasmaiseksi paksunnokseksi, joka 
on kasvanut kiinni naaraksen ihopapilliin. Kiinnikasvaminen on niin täydel
linen, että koiras saa naaraksesta ravintoaineita verisuoniston avulla, ja yhty
miskohtaa voi verrata imettäväisten istukkaan. Hapen hankkii koiras omin 
neuvoin, sillä sen kidukset ja verenkiertoelimet ovat täysin kehittyneet. Regan 
päättelee tämän loiselämän syyn piilevän siinä, että hitaan koiraksen on vai
kea pimeässä löytää naarasta. Se täyttääkin tehtävänsä varmasti kiinnittyes
sään aivan pienenä naarakseen ja odottaa elantohuolista vapautuneena suku
elimiensä kypsymistä. Vapaana eläviä koiraseläimiä ei ole tavattu. Ilmiö on 
huomattu tähän mennessä kolmella lajilla. Heikki Väänänen. 

Kuinka kaJJoja preparoidaan. Ensiksi poistetaan kallosta teräväliä veit
sellä karkeat lihaosat. Silmämunat irroitetaan kuopistaan. Ison niska-aukon 
kautta paloitellaan hiusneulan tapaan taivutetulla rautatangalla aivot, ja aivo
aine poistetaan pääkopasta ruiskun avulla, niin hyvin kuin onnistuu. Tämän 
jälkeen kallo · siirretään lämpöistä vettä sisältävään astiaan; veden ei kuiten
kaan tule olla noin 37° C lämpöisempää, sillä korkeammassa lämpötilassa munan
valkuaisaineet jähmettyvät ja luu saa harmaan värin. Vesi uuttaa kallosta 
kaiken veren, mutta vettä on useampia kertoja vaihdettava. Ei haittaa jos 
vesi väliajoilla jäähtyisikin. Kun vesi ei enää muutu punaiseksi, kallo kelte-
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tään vedessä, johon on liuotettu vähäsen soodaa. Yhteen litraan vettä liuote
taan täysi teelusikallinen soodaa. Suurempaa sooda-määrää ei pidä käyttää, 
sillä väkevämpi sooda-liuos vaikuttaa syövyttävästi luuhun. 

Kallon koon mukaan, mutta usein sen oltua vain puoli tuntia kiehuvassa 
vedessä, on siinä oleva liha käynyt niin mureaksi, että sen voi helposti poistaa 
luusta. Rasvan ja soodan poistamiseksi on kallo vielä pidettävä jonkun aikaa 
puhtaassa, kuumassa vedessä. Mikäli kuitenkin vielä osoittautuisi, että jääh
tyneen veden pintaan on kokoontunut huomattava rasvakerros, on kallo uudel
leen huuhdoHava puhtaassa, kuumassa vedessä. 

Näin käsitelty kallo on, saatuaan kuivua, tavallisesti kauniin valkoinen, 
joten sen valkaisemiseksi tuskin käy tarpeelliseksi pitää sitä heikosti varjos
tettuna valossa ja huuhtoa sitä vedellä. Pieniä kalloja voi nopeasti vaikaista 
vetysuperoksiidilla. Tehdään 3 %:nen liuos ja tähän siirretään kallo kymmenen 
minuutin ajaksi. Tähän toimitukseen on käytettävä pientä, kannella suljet
tavaa lasiastiaa, · esim. säilytyslasia. Valitettavasti ei vanhoja kuivia kalloja 
voi tällä menetelmällä valkaista. 

Helposti irtaantuvat hampaat voidaan kiinnittää kuoppiinsa liitujauheen 
ja nikkariliiman sekoituksella. (Deutsche jägerzeitung, 86, 1926, s. 348). 

jokirapu leviämässä pohjoisimmassa Savossa. jokiravun (Astacus fluvia
tilis) tapasi koululainen Eino C a s t r en 8. IX. 1926 katiskastaan Porovedeltä 
Iisalmen kaupungin äärellä. Samasta järvestä Peltosaimesta n. 4 km eteläm
pänä on aikaisemminkin saatu muutama rapu. Tänne ne ovat joutuneet Pelto
niemen tilan pienestä kotilammesta, johon rapuja istut'ettiin n. 30 v. sitten. 
Mainittu rapu oli 10 cm mittainen. Rapu näyttää siis leviävän Peltosaimesta 
vesistön muihinkin osiin. Mainittakoon, että rapuja tavataan vähän eteläm
pänä Maaningan ja Alapitkän vesissä paikoin runsaastikin. E. Riifziaho. 

Pääkalloperhos-löytöjä. Vuonna 1913 sain pääkalloperhosen (Aclzerontia 
atropos) Muolaan Pölläkkälästä ja 1. IX. 1926 sain toisen samanlaisen Viita-
saaren Koliman Puralasta. ). Hopeakoski. 

Aleurades (l. Asterochiton) vaporariorum-löytöjä.- Tämä pieni kasvihuo
neissa ja ruukkukasveilla elävä hyönteinen, joka kuuluu erikoiseen kirvojen 
ja lehtikirppujen välillä olevaan Aleurodides-alalahkoon, on vasta 7 vuotta 
sitten todettu esiintyväksi meidän maassamme (vert. W. M. Linnaniemi: Medd. 
af Soc. Faun. et Fl. Fenn. 46, 1921, s. 66- 68). Viime joululoman aikana ta
pasin se11 Viipurissa eräässä asunnossa Fucllsioilla sekä kaupungin puutar
hurin kasvihuoneissa enimmäkseen englantilaisilla Pelargoniumeilla. Saman 
hyönteisen olen myöskin tavannut runsaslukuisena lähellä Helsinkiä Kulo-
saarella, missä se ahdisti Fucllsioita. Kaarlo Jäppinen. 

Hyvä juuripalne-koekasvi. Koulukokeisiin eivät kaikki kasvit ole kelvol
lisia, koska vain muutamat esittävät nähtävyydet mallikelpoisesti. Mlkros
kopoidessakaan ei umpimähkään otetoista kasveista useinkaan saa halutulta 
asioita selvinä esille, joten toisten kokemuksia on varteen otettava. En tiedä 
kuinka tunnettu kasvi »koekaniinina>> on talvipalsami eli ahkeraliisa (lmpatiens 
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aurea?), mutta ainakin minä olen siihen miel
tynyt monia kokeita tehdessä. juuripaineko
keessa pystyy se kohottamaan vettä yli 1,5 
m. korkealle ja muitakin turgori- y. m. 
kokeita on kasvilla hyvä tehdä. ·Talvisaikaan 
tehtäviä fysiologisia ja mikroskopoimistöitä 
varten suosittelen sitä opettajien käytettä-
väksi. Veli ' Räsänen. 

· Tuulenpesä lupilnissa. Lupiini (Lupinus 
polyphyllus), joka on valokuvattu elokuussa 
1925. Tikkurilan Maatalouskoelaitoksen alu
eella, on omituisesti ärtynyt kasvamaan pik
kulehtiä. Tällaisia yks ilöitä oli huomatta
vissa useampiakin koelaitoksen lupiinien 
joukossa. Syynä epämuodostumiin lienee 
katkeamisesta aiheutunut ärsytys. 

E. A. jamalainen. 

Komea kataja Hausjärvellä.·. Hausjär
ven pitäjäs
sä, lepikossa 

Oitin kansakoulun ja rautatien välillä, kasvaa 
kaunis ja säännöllisen kartiomainen · kataja, 
josta viereinen, elokuussa 1926 otettu valo
kuva antaa käsityksen. Puun korkeus oli 
samaan aikaan mitattuna 740 cm. 160 cm 
korkeudella ympärysmitaltaan 55 cm paksui
nen runko haaraantuu kolm eksi runsasoksai
seksi päähaaraksi, jotka yhdessä muodostavat 
kauniin, tuuhean ja erittäin säännöllisen kar-
tiomaisen latvaston. Osmo H. Porkka . 

Tulokaskasveista Kajaanin rautatlea-,eman 
alueella v. 1926. Elokuun 27 p:nä olin tilaisuu
dessa tekemään pikahavaintoja satunnaiskas
veista Kajaanin rautatieaseman alueella. Tar
kastelin ratavallit ja radanvierustat aseman 
molemmin puolin, etelään päin Kivimäen yli
käytävälle ja pohjoiseen päin veturitalliin 
saakka. Useimmat näistä kasveista löysin 
tavaratoimiston läheisyydestä ja Kärkkäisen 
ja Putkosen makasiinin luota. Kajaanilaiset 
kasvintuntijat voisivat todennäköisesti mai
nita lisäksi useitakin sellaisia sikäläisiä satun
naiskasveja, joita en lyhyellä keräilymatkallani 
löytänyt. Huomaamani kasvit ovat seuraavat: 
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Lolium perenne (3 kpl.), L. multiflorum (1 ), Avena sativa (us. pk.), Secale 
cereale (us. pk.), Dactylis glomerata (us. kpl.), Polygonum convolvulus (us.) (myös
kin vak. peltorikkaruoho), P. hydropiper (n. 10 kpl.; Kärkk. ja Putk. mak. 
luona nurmikossa), 'Agrostemma gitlwgo (2) (myös vak. kulttuuritulokas), Sper
gularia campestris (löyt. op. 0. Kyyhkyn en 1 926), Fumaria officinalis (2) 
(myös vak. kulttuuritulokas), (Barbarea vulgaris (1) ), (8. stricta (2) ), Conrin
gia orientalis (n. 20), Sisymbrium sinapistrum (3), Sinapis arvensis (us.), Ca

melina linicola (1 ), Lepidium densiflorum (3), Raphanus raphanistrum (1 ), Po
tentilla norvegica (3) (kuulunee vak. kulttuuritulokkaisiin), P. intermedia (1), 
Vicia hirsuta (1), V.' angustifolia (1), Limzm usitatissimum (us. 10), Heracleum 
sibiricum (kuulunee myös vak. kasvistoon), Echinospermum lappula (2), La
mium purpureum (1 ), Galium aparine, päämuoto! (2, tavaratoim. luona), Ar
temisia vulgaris (2), Achillea ptarmica (us. 10) (kuuluu myös vale kasvistoon) 
ja Bidens tripartitus (us.; tavaratoim. luona radalla). 

Useissa paikoissa pitkin radan varsi ei kasvoi · näitten lisäksi m. m. seuraa
via vakinaiseen kasvistoon kuuluvia lajeja: 

Triticum repens 
Rumex acetosa 
R. domesu'cus 
Polygonum ·Jåpathifolium 
Chenopodium album 
Lychnis rubra 
Spergula arvensis 
Si lene inflata 
Capsella bursa pastoris 
Erysimum cheiranthoides 
Thlaspi arvense 
Trifolium hybridum 

Viola. arvensis 
Ep!lobium angustifolium 
E. a. f. ~ lbiflorum (1) 
Carum carvi 
Anthriscus silvestris 
Galeepsis sp. 
Campanula patula 
Centaurea cyanus 
Senecio vulgaris 
Matricaria inodora 
Chrysanthemum leucanthemum. 

Ok:lle uusia lajeja lienevät edellisistä ainakin seuraavat: Lolium multi
florum, Polygonum · hydropiper, Conringia orientalis, Lepidium densiflorum, 
Galium aparine jå Bidens tripartitus. 

Aikaisemmin 0 .916- 1918) on opettaja 0. Kyyhkyn en tarkastellut 
Kajaanin ·asema-alueen kasvistoa. Hänen löytämänsä kasvit (L. Y. 1917, s. 207 
ja Meddel. 45, s. 150) ovat suureksi osaksi toisia kuin omat löytämäni kesällä 
1926. K. Metsävainio. 

Eräitä kasvilöytöjä Kajaanista ja Sotkamosta. Edell isen tiedonannon yh
teydessä sopinee mainita myöskin eräitä , muita ka~vilöytöjä (satunnaisia tai 
vakiintuneempia ~ulttuuritulokkaita), joita aikaisempina vuosina olen tehnyt 
Kajaanissa: 

Gagea minima (Kaj., kirkon luona 1905 (us. kpl)) 
Bromus arvensis (Kaj., Seppälä 1905) 
Dactylis glomerata (Kaj., Seppälä 1 905) 
Cerastium arvense (Kaj., kasarmi 1904-1 910) 
Vaccaria segetalis (Kaj., er. pellolla 1904 (3) ) 
Camelina linicola (Kaj., er. pellolla 1905 (1)) 
Berteroa incana (Kaj., tavaratoim. luona 1910 (1), 1912 (1)) 
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Bunias orientalis (Kaj. er. perunamaalla 1924 ja 1925; Sotkamo, kir-
konkylässä 1926, runs.) 

Chorispora tenella (Kaj., kasarmi, rikkar. puutarhassa (1) 1910) 
Melilotus ojjicinalis (Kaj., kasarmi, kaatopaikka (2) 1914) 
M. albus (Kaj., kasarmi, kaatopaikka (1) 1914) 
Vicia angustijolia (Kaj., tavaratoim. luona (2) 1905) 
V. a. Bobartii (Kaj., samoin (1) 1905) 
V. hirsuta (Kaj., er. pellolla (2) 1904) 
Trijolium agrarium (Kaj., hautausmaa (us. kpl.) 1904) 
(Geranium pratense (Kaj., kirkon luona nurmik. 1904-26)) 
(Heracleum sibiricum (Kaj., Koivukosken kaupungin puol. reun. 1904-26)) 
Anagallis arvensis (Kaj., kasarmin puutarh. rikkar. (1) 1910) 
Asperugo procumber:zs (Kaj., rautatieas. läh. 1912 (3)) 
Anchusa ojjicinalis (Sotkamo, jormask., Kanalan pelto (1) 1925) 
Echinospermum lappula (Kaj., kasarmin pihalla 1909 us. kpl.) 
Echium vulgare (Kaj., tavaratoim. luona 1910 (us. kpl.)) 
Lamium amplexicaule (Kaj., rikkar. kasarm. puutarh. 1915 (1)) 
Galeopsis ladanum intermedia (Kaj., pelto 1904 (2)) 
Solanum nigrum (Kaj., kasarmin puutarh. rikkar. 1914 (1)) 
Veronica Tourneforti (Kaj., kasarmin puutarh. rikkar. 1912 (us. kpl.)) 
Galium verum (Kaj., kasarmin piha ja hautausmaa 1905) 
0. mollugo (Kaj., Kivimäen ylikäyt. luona (us. kpl. 1910 y. m.) 
Campanula glomerata (Kaj. maaseur., Seppälän läh. 1904 (1), 1913 (1)) 
Tanacetum vulgare (Kaj., hautausmaa 1905 (us. kpl.)) 
Anthemis linetoria (Sotkamo, er. niityllä 1905) 
Sonchus arvensis (Kaj .. kirkon 1. pellolla 1925 ja 1926 (runs.)) 
S. oleraceus (Kaj., er. pellolla 1904) 
Lampsana communis (Kaj., pellolla 1910 (1)) 
Näistä viimeksi mainitui1>ta kasveista lienevät seuraavat Ok-alueelle uusia 

lajeja: Gagea minima, Bromus arvensis, Vaccaria segetalis, Chorispora tenella, 
Anchusa officinalis, Galeopsis ladanum intermedia, Soncllus oleraceus. 

K. Metsävainio. 

Kirjallisuutta. 

Lund e g å r d h, Henrik: K 1 i m a u n d Bo d en i n i h r e r W i r
kung auf das Pflanzenleben. VIII+419siv.,l13kuvaa_ja2kart
taa. jena, Gustav Fischer, 1925. Hinta 260: - Smk. 

Tunnettu ruotsalainen tutkija antaa tässä teoksessaan kuvauksen >>k o
k e e 1 1 i s e s t a e k o 1 o g i a s t a>>, joka pyrkii syyperäisesti selvittämään 
kasvien elämää luonnollisissa olosuhteissa tutkimalla miten kasvit reagoivat 
määrätyn ekologisten tekijäin ryhmityksen vaikutuksesta. Hän huomauttaa, 
ettei kasvien elämää luonnossa voida selvittää yksistään kasvifysiologisilla la
boratoriokokeilla. Näitten merkitystä hän ei kuitenkaan mitenkään väheksy, 
vaan pitää niitä välttämättöminä jatkuville kokeellis-ekologisllle tutkimuk-
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sille. Tällaisten tutkimusten täytyy tapahtua 1 u on no s s a - Rousseaun, 
tunnettu ajatus >>palatkaamme luontoon >> sopisi määrätys~ä merkityksessä teok
sen tunnuslauseeksi - ja niitten on, päinvastoin kuin fysiologisten laboratorio
kokeitten huomioitava kaikkia yhtaikaa vaikuttavia tekijöitä ja tarkattava 
niitten kunkin vaikutusta myös muitten samanaikaisten tekijäin vaihdellessa. 
Vain tällaiset tutkimukset, joitten metodiikkaa tekijä selvittelee, voivat hänen 
mielestään opettaa ymmärtämään kasvien elämää luonnollisissa olosuhteissa, 
ja hän pitää niitä sitäkin tärkeämpinä, ne kun luovat asiallisen perustan käy
tännölliselle maanvilj elykselle. Kokeellis-ekologisessa hengessä hän teoksessaan 
es ittelee ekologisten tekijäin (valon, lämmön, veden, maaperän, hiilihapon) 
vaikutusta ja merkitystä. j a viimeisessä luvussa hän antaa kuvauksen kokeellis
ekologisen tutkimuksen johtavista periaatteista. Mainittakoon tässä vain hänen 
esittämänsä uusi mukautumismuotojen luokittelu, joka erilaisten ekologisten 
tekijäin vaikutukseen perustuvana, tuntuu yleiskatsauksel liselta ja selvältä 
samoinkuin hänen määrittelemänsä >> taistelumuodob> (Kampfformen), joilla hän 
ymmärtää mukautumia minimi- ja estäviin tekijöihin ja joitten avulla hän 
haluaa selvitellä kasvien maantieteellistä leviämistä. 

Tämä ansiokas teos antaa se lväpiirteisen kuvauksen kokeellls-ekologisen 
tutkimuksen perusteista; tämän uuden tutkimusalan edelleen kehittyessä ja 
sen vielä toistaiseksi osittain vajanaisen, osittain epäsuoran metodiikan vähi
tellen parantuessa on täysi syy odottaa siltä runsaita tuloksia. Varmaan ·tämä 
teos näin kiinnostaakin sekä kasvimaantieteilijöitä että kasvifysiologeja, sil lä 
molemmille se tarjoaa runsaasti valaisevia ja avartavia tietoja ja esittää sa- · 
malla joukon vielä ratkaisemattomia kysymyksiä kehoittaen niitten selvitte
lyyn. Toivomme, ettei tämä kehoitus putoa karuun maahan! 

Osmo H. Porkka. 

S e p p ä, j u s s i: S a n o m a 1 e h t i k i r j o i t e 1 m i a Uuden Suomen 
sunnuntailiitteissä vuosina 1925- 26. - Ei liene tapana erikoisalan aikakaus
lehdissä arvostella sanomalehtikirjoitelmia, mutta harvoin sattuu luonnontie: 
teilijän eteen jokapäiväisten lehtien palstoilta sekä asia llisesti että muodoltaan 
niin täysipainoista luettavaa kuin otsikossa mainitun tekij än kädestä lähteneet 
kuvaukset. S. käsittelee niissä maisemaa ja lintuja sekä erikseen että yhdessä. 
Selvästi huomaa nykyaikaisessa, tieteellisessä maantieteessä vallitsevan mai
sematieteellisen suunnan oppien tavanneen tekijässä suotuisen maaperän. Kir
joituksissa ilmenevät lukuisat käsitte.et ovat tarkkoja, ja suorastaan loisteliaan 
tyylikkäistä lauseista ja sanankäänteistä huolimatta seuraa lukijaa varma 
tunne siitä, että tekijä pysyy luonnossa tehtyjen havaintojen pohjalla eikä ole 
vajonnut turhaan sanahelinään, kansantajuisesti kirjoittavien tavallisimpaan 
paheeseen. Kirjoitusten kuvitukseen on tekijä kiinnittänyt paljon huolta ja 
varsinkin lintupiirrokset ovat usein sangen onnistuneita. Yleisenä piirteenä 
on hieman kulmikas tyylittely, joka tuntuu raskaalta verrattuna es imerkiksi 
Seton'in mestarillisten piirrosten pehmeästi juokseviin viivoihin. Huono paperi 
ei anna täyttä käsitystä valokuvien sisällyksestä. Toivottavaa on, että ensi 
keväänä voisi nähdä Sepän kirjoitelmia kirjan muodossa. Parhaiden jo jul-
kaistujen lisäksi lienee tekijällä aiheita uusiinkin. Heikki Väänänen. 
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S c h u 1 z e, P a u 1 : B i o 1 o g i e d e r T i e r e D. e u t s c h 1 a n d s, 
1- 19. Lief. Berlin, . Borntraeger 1923-26. - Neljän vuoden aikana ilmesty
neet vihot muodostavat alun siihen suurisuuntaiseen t eokseen, jonka tarkoituk
sena on esittää tosiasioita kaikkien Keski-Euroop9ssa elävien eläinryhmien 
elämästä . Merien eläimistöä ei t eoksessa tulla käsittelemäi:j.n. Tällaista teosta 
ei saksalainen tieteellinen kirjallisuus vielä omaa, joten se valmistuttuaan tu
lee täyttämään vielä nykyään , o!evan aukon. Kutakin eläinryhmää käsittelevä 
osasto muodostaa täydellisen kokonaisuuden. Sen sivut ovat erikseen numeroi
dut ja voi tällaisen osaston hankkia itsell een erillisenä vihkona. Luettelo tär
keimmästä kirjallisuudesta liittyy. kuhunkin osastoon. Lukuisat ammattimie
het ovat toimineet teoksen valmistamisessa. Tähän mennessä on seuraavat 
eläinryhmät tu lleet. kuvatuiksi (tekij än nimi suluissa): Spongiaria (Paul Schulze), 
Cnidaria (Pau l Schulze), Acarina (H. Vitzthum), .Ixodina (Paul Schulze), Hydra
carina (Karl Vietz), E riophyina (Paul Schulze), Thysanoptera (Htlrm. Priesner), 
Araneina (U. Gerhardt), Pisces (A. Remane), Gastrotricha (Paul Schulze), 
Diptera (E. Lindner), Turbellaria (Erich Reisinger), .Hymenoptera (H. Bischoff), 
Amphibia (A. Remane), Eph,erneroptera (G. Ulmer), Reptilia (A. Remane), 
Plecoptera (Ed. Schoenemund), . Coleoptera (H. v. Lengerken) , Nematodes 
(G. Wulker), Trichoptera (G. , Ulrner), Euphyllopoda (H . . Spandl), Bryozoa (E. 
Marcus), Cladocera (0. Storch}, Linguatulida (K. v. Haffner), Nemertini (Erich 
Reisinger), Schizopoda (Paul Schulze), Decapoda (0. Pesta), Opiliones (A. 
Kästner), Copepoda (H. Spandl), Myrientomata - Collembola (E. Handschin). 

Teksti on hyvin asiallista. ja, suppeata, joten kuvien :varaan jää usein rikas 
aineisto lukijan omin neuvoin· tutkittavaksi. Kuvitus onkin aivan ensiluokkai
uen ja erittäin runsas. Tarkkojen, anatomisia yksityiskohtia esittävien piirros
ten rinnalla tapaa myös eläinten elintapoja selittäviä kuvia. Osoitukseksi teok
sen asiarikkaudesta esitän miten A. Kästner on 55:llä oktaavikokoa olevalla 
sivulla tyhjentänyt Opiliones-ryhmää koskevan tosiasiamäärän. Hän alkaa 
systemaattise lla katsauksella, jolloin eri heimojen edustajien habitus tulee 
esitetyksi. Seuraa sitten lukuja sukupuolidimorfismista, takaruu~iin laaj ene
miskyvystä, horisontaalisesta ja vertikaalisesta levenemisestä maapallolla, 
oleskelupaikoista ja mukautumiskyvystä ja yhteiskunnista. Senjälkeen aletaan 
tarkastella ruumiinpeitettä, väriä, lihastoa, .sisärankoa ja liikuntaa, jonka jä l
keen esitetään ti etoja ryhmässä tavattavista autonomia- ja regeneratioilmiöistä. 
Kuvaus näiden pikkutiläinten ravinnosta saa seurakseen tarkan esityksen suu
osista, suuaukosta ja nielusta, saaliin kiinniottotavoista ja juomisesta. Luvuista 
ruuansulatus, hengitys, verenkierto, erittäminen, hermosto, aistinelimet, haju
rauhaset, sukupuolielimet ja parittelu saa tarkkoja tietoja k.o. asioista. Mielen
kiintoista luettavaa on myös kappaleissa intersexualimuodot, ontogenia, postem
bryonaalinen kehitys, elämänkulku, nahanluonti, loiset, paleontologia ja fylo
genia. Kirjallisuusluettelo, johon on otettu uusimmatkin, tärkeät erikoisteok
set, päättää osaston. 

Lukuunottamatta runsasta tietomäärää on ·sujuva ja, saksata iseksi poik
keuksellisena, lyhyen naseva esitystapa huomattava. Opiskeleva saa tällaisesta 
vihkosesta hyviä ohjeita esim. Iaudaturkirjoitelmansa , ainesten järjestämiseen, 
ammattimiehelle .sellainen tarjoaa, paitsi helposti luettavaa .yleissilmäystä a i
neeseen, sekä virkistystä että innostusta jatkamaan tutkimuksiaan, ja luonnon-



Kirjallisuutta. 165 

historian opettaja löytää siitä palj.ou . sopivaa koulukurssin mehevöittämiseksi. 
Toivottavarti ansiokkaan teoksen vihkoset, kalliista hinnastaan hu olimatta . 
saavat laajan levikin meidänkin maassamme. Heikki Väänänen. 

K i.i ken t h a 1, W. t & K rumba c h, T.: H a n d b u c h d e r Z o o 1 o
g i e. E i n e N a t u r g e s c h i c h t e d e r S t ä m m e d e s T i e r r e i c h e s. 
1 Band, I 11 Band 1-2. Lief., IV Band 1. Lief., V Band 1-3. Lief. Berlin 
W. de Gruyter 8 Co. 4°.- jo 10 vuotta ennen kuolemaansa (1922) laa ti meil
läkin tunnettu eläintieteilijä, professori Willy Kukenthal suunnitelman otsi
kossa mainittuun eläintieteelliseen käsikirjaan. Yleisen eläintieteen alalla on 
laajoja kokoomateoksia ilmestynyt runsaast i kaikilla suurilla sivistyskielillä. 
Erikoisen eläintieteen alalla ei ole nykyistä, lukemattomissa erikoistutkimuk
sissa es itettyihin tosiasioihin perustuvaa tietämystä vastaavaa teosta. Se llai
seksi on käsillä oleva teos suunniteltu . Yksityiselle olisi ollut mahdotonta 
hallita eläinsystematiikkaa koko laajuudessaan ja onkin julkaisijat onnistu
neet saamaan avustajiksi puolisensataa tiedemiestä, kaikki ·eläintieteellisissä 
piireissä hyvin tunnettuja nimiä, Saksasta, Sveitsistä, Itävallasta, Hollannista, 
Norjasta ja muutamista germaanista sivistystä kannattavista reunavaltioista. 
Kuriositeetin vuoksi mainittakoon, ettei Suomessa eikä Ruotsissa satu olemaan 
nykyään sellaisia auktoriteettejä eläintieteen alalla, että heitä olisi pyydetty 
mukaan tätä suurteosta toimittamaan. Valmistuttuaan käsittää teos 8 kvartto
kokoa olevaa, tuhatsivuista,' muhkeaa osaa, jotka sisältävät yli 7000 kuvaa. 
Tästä jättiläisteoksesta on kuluvan vuoden alkupuoliskon loppuun mennessä 
ilmestynyt täydellisesti 1. osa , 3:sta; 4:stä ja 5:stä noin kolmasosa kustakin. 
Mikäli jo ilmestyneestä voi päätellä, · on teos oleva uusi näyte saksalaisen tie
teen korkeasta tasosta. Selaillessa ensi osan paksua sidettä kiintyy huomio 
siihen, että vaikkakin eläinryhmät ovat eri tekijöiden kuvaamat, käsittelytapa 
jopa lauserakennekin on verrattain samanlaista. Kirjoittajat pysyvät omalla 
alueellaan eikä toistamista ole tapahtunut. Epäi lemättä tulos julkaisijan ja 
avustajien läheisestä yhteistoiminnasta. Pienistäkin ryhmistä, jotka usein 
laiminlyödään, on seikkaperäisiä esityksiä. Niinpä likokuhnurit (Tardigrada) 
ovat osalleen· saaneet yli 60 sivua. Systematiikkaa ja anatomiaa käsitellään 
suhtee llisesti yhtäpaljon. Uutta on tässä teoksessa se, että kunkin ryhmän 
levenemistä maapallolla esitetään oikeapintaisilla maailmankartoilla. Yhdessä 
nämä karttapiirrokset tulevat muodostamaan varsin arvokkaan lisän eläin
maantieteelliselle tutkimukselle. Huolimatta äärettömästä tietomäärästään 
teos kaunopuheisesti kertoo eläi~tietee ll ä olevan vielä rajatt'omasti tutkimat
tomia asioita viitoittaen teitä vastaisille tutkimuksille, joille se muodostaa van
kan perustuksen. Teoksen hinta on noin Smk. 6,000: - . Heikki Väänänen. 
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Lukijoilta. 

Lintujen nimityskysymyksestä. 

Maisteri E i n a r i Meri k a II i on ja tohtori K. E. Kivi riko n Jaa· 
tima >>Suomen lintujen uusi nimistö>> (L. Y. 1925, ss. 62-68), jonka m. m. 
Vanamo-seura on hyväksynyt käytettäväksi, on L. Y:n 2 n:ossa (siv. 63) saa
nut toht. I v a r H o r t 1 i n g i n sitä arvostelemaan. Allekirjoittanutkin pyy
tää saada lausua mielipiteensä siitä, mitkä linnut voitaisiin jättää luettelosta' 
pois, mitkä taasen olisi säilytettävä niistä, joita on poisjätettäväksi ehdotettu,. 
Ne periaatteet, jotka tässä tulevat määrääviksi, ovat: 1) onko lintu tavattu 
Suomen luonnontieteelliseltä alueelta, 2) onko olemassa todistekappaletta (saks. 
»Belegstilck>>) siitä. Näitä seuraten ehdottaisin tehtäväksi seuraavat po.istot: 

1) Mehiläissyöjä (Merops apiaster L.). Se on tavattu 3. VI. 1865 Muo
nionalustassa, Ruotsissa, ulkopuolella sekä luonnontieteellisen että valtiollisen 
rajamme, tosin sangen lähellä sitä. 

2) Idän pikkutikka (Dryobates minor kamtschatkensis Malh.). Sain v. 1917 
Poljakowilta Moskovasta vertailumateriaalia, josta kävi selväksi, että kysymyk
sessä ei ole tämä laji, vaan tavallisen pikkutikan (Dryobates minor L.) nuoruus
asteet. P. on spmaa mieltä. 

3) Kuningashaarahaukka (Milvus milvus L.). Ei ole todistekappaletta! 
4) Pohjantylli (Charadrius hiaticula >>intermedia>>) . Ch. intermedia Menetries 

on Ch. dubius curonicus Gm. synonyymi! (Vrt. H a r t e i t : Vögel pal. Fauna 
s. 1535!) Kysymykseen tuleva muoto lienee Ch. hiaticula lundrae Lowe. Mutta 
sitä ei ole vielä kukaan Suomessa tavannut. Olen erikoisesti hakenut sitä ja 
sitä varten ampunut kymmeniä syysmuuttomatkoilla olevia tyllejä (Yyteri, 
Pori) ja tutkinut lappalaisia, vaan kaikki ne ovat olleet päämuotoal 

5) Mustapyrstökuovi (Limosa limosa L.). Ei ole todistekappaletta tie
doille, jotka on saatu a lueemme kaakkoiskotkasta Syvärin rannoilta! 

6) Lyhytnokkahanhi (Anser brachyrhynchus Baill.). Ei todistekappaletta, 
epävarma havainto muutenkin. 

7) Ruskonarsku (Nyroca nyroca Guld.). Ei todistekappaletta, epävarma 
havainto varsinkin kun lajin määrääminen on hyvin vaikea. 

8) Islannin telkkä (Bucephala islandica Gmel.). Löytöpaikat eivät ole 
Suomen alueella. 

9) Virta-aili (Historionicus historionicus L.). Havainto tuntuu epävar
malta, ilman todistekappaletta. 

10) Pikkutiira (Sterna albijrons Pall.). Ei ole todistekappaletta. 
11) Idän-selkälokki (Larus juscus affinis Reinh.). Ei ole vielä Suomesta 

tavattu, olkoonpa että se todennäköisesti esiintyykin. Ponoin yksilö on haalis
tunut L. juscusl 

12) Isokihu (Stercorarius skua Brunn.). Ei todistekappaletta (Muonio). 
H o r t 1 i n g (1. c.) näyttää vaativan, että harmaa västäräkki (Motacilla 

cinerea cinerea Tunst.) olisi poistettava. Siihen ei ole syytä, sillä S c h aan
n i n g on sen tavannut 24. V. 1911 Paatsjoella (Noatun), seudussa joka kuu
luu alueeseemme Varanger australis (Var.). Si lloin täytyisi myöskin Aasian!. 
haarapääsky (Hirundo daurica L.) pyyhkiä luettelosta, tämä laji on nim. tavattu 
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31. V. 1905 hyvin lähell ä edellistä (vrt S c h aan n i n g: >>Östfi nmarkens 
fuglefauna>>, s. 26). Sitä ei pidä tehdä. Samoin kävisi vähäsirkun (Emberiza 
pusilla Pallas), samoista seuduista sekin on saatu. Nämä kolme lajia on 
siis pysytettävä luettelossa. 

Mitä vaadittuihin lisäyksiin tulee, niin ei ole mielestäni syytä ottaa luet
teloon Schinzin suosirriäistä (Calidris alpina Sc/zinzii Brehm), sillä tiedot siitä 
meidän alueeltamme ovat enemmän kuin epävarmat (ks. P a 1 m g r e n, 
>> Helsingforstraktens fågelfauna>>, s. 149). 

Mitä tieteelliseen nimistöön tulee, ei liene syytä yhtyä I-I o r t 1 i n gin 
mielipiteeseen, että Juotokirvisen nimi olisi Antlws ;pinoletta litoralis (Brehm) 
pro A. s. littoralis, eikä luettelon laat ij ain mielipiteeseen, että keltahemppo olisi 
päämuoto Serinus serinus (L.), sill ä kysymyksessä on Serinus canarius germa
nicus Laub. (ks. L e v a n d e r- Suo m a 1 ai n e n : >>S uomen lintujen ni
mistö>>, siv. 29). 

On hyvä, ettei sell aisia ehdotettuja muotoja (ks. L. Y. 1923 siv. 151!) kuin 
Tetrao urogallus lugens Lönnb., Lyrurus tet~ix juniperorum Chr. L. Brehm ja 
L. t. pinetorum Lönnb. ole otettu Suomen lintuluetteloon. Ensinmainittu lie
nee vain mutatio tahi johtunevat sen ominaisuudet sukupuolisesta vaillinai
suudesta. Kaksi jälkimmäistä eivät ole mitää n muotoja (vrt. H a r t e r t : 
Vögel pal. Fauna, siv. 1872-1875!). 

Samoin on hyvä , ette i Larus argentatus caclrinnans Pall. ole joutunut luet-
teloon kummittelemaan. E. W. Suomalainen. 

Erään todistuksen johdosta. 

Luonnon Ystävän tämän vuoden ensi numerossa oli muuan leht. E. W. 
S u o m a 1 a i s en kirjoitus, jossa hän polemisoi erästä toht. Thorsten R e n
v a II in kirja-arvostelua vastaan. Kirjoituksessaan esittää leht. S. väitteit
tensä tueksi m. m. todistuksen, joka on allekirjoitettu: >> Kangaslampi 3 p. elo
kuuta 1925. Aaro Heikkinen, k.k. opettaja.>> Tämän todistuksen johdosta on 
meitä pyydetty ilmoittamaan, ettei kouluhallituksessa olevan luettelon mu
kaan ole ketään Aaro Heikkinen nimistä henkilöä ylä- eikä alakansakoulun 
palveluksessa. Kangaslammella ei liioin tunneta senn imistä henkilöä. 

Toimitus. 

Uutisia . . 
Helsingin Kasvivaihtoyhdistys jatkaa jälleen toimintaansa. 

Lokakuun 2 p:nä herätettiin Helsingissä aikaisemmin toiminut, mutta jo 
useampia vuosia nukkunut Kasvivaihtoyhdistys jälleen henkiin. Yhdistys 
aloittaa toimintansa jo tänä syksynä, ryhtyen vä li ttämään kasvien vaihtoa. 
Tämän vuoden vaihtoon aijotut kasvit on lähetettävä yhdistykselle ennen 
marraskuun 15 päivää. Kasvien tulee olla hyvästi prässättyjä ja kaikilla 
varmaa lajimääräystä varten tarpeellisilla osilla valmistettuja. Kukin eksemp
laa ri (tavallista kasvistonnäytettä vastaava määrä) asetettakoon valkean 
makulatu uripaperiarkin (valkeaa sanomalehtipaperia) väliin ir to naisenaja va-
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rustettakoon selvästi kirjoitetulla nimilipulla (nimi, nimenantaja, maakunta, 
paikkakunta, paikka, aika ja ottaja). Kaikki samaa lajia sisältävät arkit ase
tettakoot yhteisen päällysarkin sisään. Tälle räällysarkille kirjoitetaan laji
nimi ja eksemplaarien lukumäärä. Sammal- ja jäkäläkotelot asetetaan samoin 
koko arkkien väliin (niin monta koteloa kuin mahtuu, muttei useampia ker
roksia pää llekkäin) ja varustetaan päällysarkilla. Putkilokasvit järjestetään 
joko Mela-Cajanderin kasvion tai Lindbergin vaihtol_uettelon mukaan, alem
mat kasvit aakkosjärjestykseen. Kustakin lähetyksestä laatii lähettäjä luettelon, 
jossa on mainittuna kasvien nimet, eksemplaarien lukumäärä, maakunta sekä 
lähettäJän nimi ja se lvä ' osoite. Li säksi pitää luettelossa olla 4 tyhjää sare
ketta (viimeinen noin 5 cm. levyinen) vaihdontoimittajien muistiinpanoja 
varten. Kutakin kasvilajia lähetetään vähintäin 3, korkeintaan 70 eksemp
laaria (sieni ä korkeintaan 20). jos yhdistyksen vanhassa, vielä inventoimatto
massa varastossa jotain vaihtoon lähetettyä lajia on runsaasti, samoin jos jotain 
lajia saapuu paljon monilta lähettäjiltä, pidättää johtokunta itselleen oikeuden 
olla kaikkia vastaanottamatta. , Yhdistyksen jäsenmaksu on Smk. 20. Se 
voidaan suorittaa joko kasveja vaihtoon lähetettäessä tai helmikuussa vaihto
luetteloa palautettaessa . Yhdistyksen uudet vaihtosäännöt ovat laadinnan 
alaisina ja saa niitä marraskuusta lähtien yhdistykseltä. 

Yhdistys pyytää huomauttaa varsinkin nuorille luonnontieteiden opiske-
·lijoille, että he kasvien vaihtoon osallistuessaan voivat saada varmasti määrät
tyjä, heidän itsensä varsin vaikeasti tutkittavia kryptogameja sekä lisäksi 
runsain määrin heille outoja maamme eri seutujen korkeamman kasviston 
edustajia. 

Helsingin Kasvivaihtoyhdistys 
os. Helsinki. Kasvitieteellinen laitos. 

Väitöstllaisuus. Toukokuun 31 p. tarkastettiin julkisesti fil. maist. Ilmari 
V ä 1 ·i kankaan kirjoittama väitöskirja: Planktologische Untersuchungen 
im Hafengebiet von Helsingfors. 1. 'Ober das Plankton, insbesondere das Netz
zooplankton, des Sommerhalbjahres. Virallisena vastaväittäjänä oli prof. 
K M. Levander. · 

VIrkanimityksiä. Toukok. 12 p. nimitettiin fil. maist. Elsa H a h 1 Hel
singin Tyttölyseon luonnonhistorian Ja maantieteen nuoremmaksi lehtoriksi.. 

Toukok. 20 p. nimitettiin lehtori Armas (Asko) P u l k k i ne n Viipurin 
Tyttölyseon luonnonhistorian ja maantieteen vanhemmaksi Iehtoriksi. 

Lokak. 11 p. nimitettiin leht. E. V. S u o m a 1 a i ne n Hämeenlinnan 
lyseon luonnonhistorian ja maantieteen vanhemmaksi lehtoriksi. 

Virkoja haettavana. Seuraavat luonnonhistorian ja maantieteen lehtorin-
virat ovat paraikaa haettavina: 

Vanhemman lehtorin virka Suoma 1 a i se s s a No r maa 1 i 1 y seos s a. 
Haettava viimeistään 25. X 1. 1926. Virkaan astuttava 1. IX. 1927. 

Nuoremman lehtorin virka R o v a niemen keski k o u 1 u s s a ja 
S a 1m i n keski k o u lu ~ s a. Hakuaika ja virkaanastumisaika kuten yltä. 

Helsinki 1926, Ruiltluska nsan l(irjapaino Oy. 
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j ui kaisija: Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
Toimi t u s: Uunio Saalas (vastaava) ja 1(. Linkola 

Luonnon Ystävän 
Eestin numero. 

Retkellä, jonka Suo'malainen 
Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura 
Vanamo viime toukokuu ssa järjesti 
Viroon, heräsi ajatus erityisen Vi
rolle omistetun Luonnon Ystävän 
numeron julkaisemisesta. Aika- . 
kauskirjan toimitus on katso nut 
tämän ajatuksen toteuttamisen kai
kin puolin suotavaksi. Senpävuok
si julkaistaa n Luonnon Ystävän tä
män vuoden viimeinen vihko )>Ees
tin-numerona )> . 

)>Eestin-numero )> pyytää kiinnit
tää Suomen biologipiirien huo
miota läheiseen hei mol aismaaham
me. Tunnemm e Viroa kieltämättä 
sangen vähän. ja kuitenkin tarjoaa 
Virossa jo Ju ontakin suomalaiselle 
paljon uutta ja opettavaista. Kas
vista on heti Suomenlahden etelä
rannikolla melkoi sesti toinen .kuin 
lahden pohjoispuolella. Kasvilli
suudessa samoin on useita piirteitä, 
jotka oitis kiinnittävät Suomesta 
saapuvan huomiota . Edelleen on 
eläimistössäkin mon ta meille uutta 
ja kiintoisaa piirrettä. Puhumatta
kaan maantieteellisistä ja ennen 
kaikkea geologisista suhteista , jotka 

Luonnon Ystävä 
Eesti number. 

Ekskursioonil, mille Soome loo 
dusteadlin e selts Vanamo läinud · 
mai kuus Eestisse korraldas, tekkis 
möte erilise Eestile plihendatud 
Luonnon Ystävä numbri välja
andmiseks. Ajakirj a toimetus on 
pidanud selle möte teostamist iga
tepidi soovitavaks. Sellepärast an
taksegi Luonnon Ystävä käesoleva 
aasta viimane number välja )>Eesti
numbrin a)> . 

)> Eesti numben> palub juhtida 
Soome bioloogide täh elpanu läh e
dasc höimumaa pääle. Meie tun
neme Eest it öige vähe. ja siiski 
pakub Eestis juba looduski lik
sinda soomlasele palju uut ja· öpet
likku. Taimestik on juba kohe 
Soome la.h e löuna kald al märksa 
t eine kui pöhjapoolsel rannal, sa
muti on t emas mitmeid jooni, mis 
kohe äratavad soomtase tähelpanu . 
Ka loomastik pakub meile nii mit
meski suhtes uut ja huvitavat, rää
kimata geograafilistest ja köige 
päält geoloogilistest iseäraldustest, 
mis avavad soomlase silmale nagu 
uue maailma. 



avaavat aivan kuin uusia maail
moja suomalaisen silmän katselta
viksi. 

' 
Viron kasvi- ja eläintieteilijät otti-

vat Vanamon retkikunnan viime ke
väänä sydämellisesti vastaan. Pelk
kää ystävällisyyttä retkikunta sai 
osakseen kaikilta muiltakin tahoil
ta. Retkeläisille lausuttiin toivomus, 
että suomalaiset luonnontieteilijät 
vastakin ja usein suuntaisivat mat
kansa Suomenlahden yli. Luonnon 
Ystävä haluaa >>Eestin-numeros
saam saattaa tämän kutsun lukija
kuntansa tietoon ja kehoittaa ystä
vällistä kutsua noudattamaan. >>Ees
tin-numeron,> kirjoitukset toivot
tavasti voivat tarjota osittaistc. 
opastusta Vironretkiä valmistellessa 
ja niitä tehdessä. 

Mutta Luonnon Ystävä pyytää 
tässä numerossaan myös toistaa 
vastakutsun, jonka Vanamon ret
keläiset keväällä esittivät Viron 
kasvi- ja eläintieteilijöille. Lau
summe toivomuksen, että Viron 
biologeille jo lähi kesinä tarjoutuisi 
tilaisuus tehdä retkeilyjä maas
samme. Tervetulleina heimolaisina 
Eestin luonnontutkijat vastaan
otettaisiin. 

Eesti loodusteadlased vötsid läi
nud kevadel Vanamo-seltsi ekskur
sandid sudamlikult vastu. Ka 
teiste eestiaste poolt saime suure 
lahkuse osalisteks. Ekskursanti
dele avaldati soov, et Soome loo
dusteadlased ka tulevikus ja öige 
tihti sihiks oma teekonna ille Soome 
lahe. Luonnon Ystävä tahab oma 
>>Eesti numbris>> seda kutset edasi 
anda oma Iugejaskonnale ja soovi
tab seda lahket kutset täita. Loo
detavasti suudavad >>Eesti numbri>> 
kirjutused pakkuda osalist juhatust 
Eestisse ekskursioone korraldades 
ja säät matkates. 

Ent Luonnon Ystävä palub käes
olevas numbris korrata ka seda vas
tukillaskäigu kutset, mille Vanamo
seltsi ekskursandid kevadel esitasid 
Eesti loodusteadlastele. Soovime 
väga, et Eesti bioloogidel oleks vöi
malik juba lähemail suvi! korral
dada ekskursioone meie maale. 
Teretulnud höimlastena saaksid 
Eesti loodusteadlased siin vastu
vöetud. 
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Vanamolaiset Viroon tutustumassa. 

Paavo Suomalainen. 

Viim.e keväänä toteutui jo pitemmän aikaa Vanamo-seuran pii
rissä vireillä ollut l:tanke: Vanamon Vironmatka. Ajatuksen tällai
sen retken toimeenpanemisesta herätti jo keväällä 1925 toht. Mauno 
j. Kotilainen, mutta raukesi asia kuitenkin · sillä kertaa. Viime tal
vena joutui asia uudelleen pohdinnan alaiseksi, tällä kertaa prof. K. 
Linkolan alotteesta, ja herätti vilkasta kannatusta. Seura kääntyi 
Valtioneuvoston puoleen anoen vähäistä valtionapua, mikä retkeä 
varten myönnettiinkin. 

Retken varsinainen suunnittelu ja käytännöllinen johto joutui 
prof. Linkolan huoleksi. Asettuen yhteyteen Viron paikallisten luon
nontutkijoiden kanssa hän valmisti retkeilyn ohjelman ja matka
suunnitelman, joka sittemmin melkein minuutilleen voitiin toteut
taa. 

Lähtö Helsingistä tapahtui lauantaina. toukokuun 22 p:nä höy
rylaiva Ariadnella. Retkelle lähtivät professorit K. Linkola, Uunio 
Saalas ja Kaarlo Teräsvuori, toht. Mauno j. Kotilainen ja 21 nuorem
paa vanamolaista. Hel&inki alkoi vähitellen hävitä näkyvistä Ariad
nen kyntäessä Suomenlahden peilityyntä ja aurinkoista pintaa. 
Siellä täällä uiskenteli vielä jokunen jääteli merenselällä. Muutamia 
vesilintuja istui jäälautoilla, toiset lensivät parvissa kohti kaukana 
häämöittäv~ä Suomen rannikkoviivaa. Katse ålkoi tähyillä etelään. 
Kaukaa ilmestyi näkyviin Viron rannikko ja hetkistä myöhemmin 
nousivat merestä komeina vanhan hansåkaupungin Tallinnan kirkon
tornit osoittaen suunnan Viron pääkaupunkiin. Neljän tunnin laiva
matkan jälkeen oltiin perillä. 

Satamassa, joka 0n Pohjoismaiden parhaita, olivat retkikun
taa vastassa maist. Gustav Vilberg, toht. A. Tammekann rouvineen 
sekä joukko Tallinnan Teknikumin oppilaita. Majoituttuaan hotelli 
Imperialin suojiin lähti retkikunta virolaisine oppaineen, joihin vielä 
liittyi maantieteenylioppilas E. Kant, Tailinnaa tutkimaan. 

Matka suunnattiin ensin Toompealle. Tämä vanha linna, jossa 
jo tanskalaiset voudit 1200-luvulla asuivat ja joka pitkän orjuusajan 
oli sor-tajien tyyssijana, on nyttemmin useiden ylimpäin virastojen 
keskuspaikka. Linna sijaitsee jyrkällä pengermällä, jonka juurella 
tutustuttiin Viron vuoriperän tyypilliseen geologiseen ... rakenteeseen . ... 
Eri kerrokset ovat jokseenkin vaakasuorassa viettäen tuskin huo-
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rnattavasti etelään. Kohtisuorissa leikkauspit:moissa, jollainen juuri 
m. m. on Toompean. jyrkänne, nähdään eri geologiset kerrokset 
kambrisista alkaen päällekkäin. Tyypillinen inuurikasvisto kasvoi 
jyrkänteellä ominaisine sammal- ja jäkälälajeineen ja sievä Draba 
incana kukki siluuristcn kalkkipaasien raoissa. 'Patkulin portaita 
noustiin vuorenseinämän laelle itse linnaan. Komea muuri korkeine 
torneineen, joista muistiin painuivat Piklv Herman ja Paks Marga
rete, ympäröi linnaa. Kaunis oli näköala, joka vanhoilta muureilta 
avautui. Alla lepäsi Vanha-Tallinna punatiilikattoisine hansataloi
neen, kapeine katuineen ja monine kirkkoineen. Kaukana vilkkui 
satama aallonmurtaj ineen ja etelässä siinsi Olemistejärvi lentohiek
kakenttineen. Monista Toompealla sijaitsevista julkisista rakennuk
sista mainittakoot kaunis maakuntamuseo, riigikogun istuntosali, 
riigivanemin linna ja vanha tuomiokirkko sekä lukuisat keskusviras
tot. 

Erikoinen Vanhan-Tallinnan nähtävyys on keskellä kaupunkia 
sijaitseva goottilaistyylinen raatihuone. Se on mieliin painuva muisto 
keskiajalta (rakennettu jo vuonna 1379), vanhoine maalauksineen, 
puuleikkauksineen ja holveineen. Vanhassa kaupungissa kohoaa 
myös Mustapeade Klubi, vanhojen han~alaisten mustapää-veljester 
talo monine keskiaikaisine muistoineen. 

Uusi-Tallinna on nykyaikaiseen tyyliin rakennettu. Siellä on 
suomalaisten arkkitehtien Armas Lindgrenin ja Vivi Lönnin som nit
telema Estonia-teatteri- ja konserttitalo; joka on virolaisen taiteelli
sen sivistystyön keskus ja pyhättö . Kunnioittaen katselee sen tai-

. teellisia suojia, jotka Viron kansa köyhimmistä alkaen keskellä anka
rinta Venäjän sortoa on hengenvilj elyksensä tueksi pystyttänyt. 

Seuraava päivä oli omistettu luonnontieteelliselle retkeilylle 
Tallinnan ympäristöihin. Retkikunnan oppaaksi liittyi taitava flo
risti maisteri Paul Thomson. Matka suunnattiin ensin Olemiste
järvelle, kaupungin eteläpuolelle. järvi on kaikilta su unnilta lento
hiekkakenttien ympäröimä. Kasvista järven rannoilla on täysin 
omalaatuinen. Festuca sabulosa, Elymus arenarius ja pitkäjuurakkoi
nen Carex arenaria muodostavat harvan kasvipeitteen. Muista mie
lenkiintoisista kasveista mainittakoot Salix acutifolia, S. rosmarini
folia, Androsaces septentrionale ja ihmeen kauni s, kaikkien ihailema 
Pulsatilla pratensis. järvestä saa Tallinna vetensä ja on se täysin 
rauhoitettu. jottei lentohiekka pääsisi kovin liikehtimään ja täyttä
mään järveä, on rannoille suurilla kustannuksilla istutettu mäntyjä 
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hiekan sitojiksi. Tulos ei ole kuitenkaan ollut erikoisen loistava. 
Lentohietikoilla elelee tyypillinen hyönteisfauna useine meillä harvi
naisine tai meiltä puuttuvine lajeineen. 

Tallinnan laidassa, kaupungista itään, on komea, 100 hehtaarin 
laajuinen Katariinan puisto. Puisto on perustettu Pietari Suuren 
aikana 1718. Suuret, vanhat tammet, saarnet ja lehmukset tarjosivat 
muhkean näyn ja lehvästöissä pitivät kultarinnat kilpalaulajaisiaan: 
Puiston keskellä on juhlallinen barokkilinna, joka on järjestetty 
taidemuseoksi, ja puiston laidassa on 1893 hukkuneen venäläisen 
sotalaivan Rusalkan muistoksi pystytetty muistopatsas, jonka on 
laatinut virolainen kuvanveistäjä Adamson. 

Retkikunta Tallinnassa Lasnamäen klinteille menossa. 

Puistosta päästään mukavasti Lasnamäen (Laaksbergin) alvareille 
ja klinteille. Vaakasuoria kalkkikivipaasia peittää korkeintaan 2- 10 
cm paksuinen, irtain maakerros, jossa vain aromainen heinä- j~ ruo
hokasvillisuus kykenee kasvamaan. Varhaisen kevätajan takia kuk
kivat vain muutamat kasvit, mutta luento, jonka prof. Linkola piti 
retkikunnalle, painoi >>itse paikan päällä>> pidettynä alvarien steppikas
villisuuden floristiset ja ekologiset suhteet kaikkien mieliin. Monet 
harvinaiset steppikasvit, esim. Koeleria, Hutchinsia y. m., 'kasvavat 
täällä. Niin kauas ku in silmä kantaa, jatkuu puu ton alvariketo, 
jonka lajiston muodostavat m. ITI· Avena pratensis, Fragaria viridis, 
Polygala amarellum, Potentilla verna, Sesleria coerulea. 

Merta kohti päättyy alvari-alue jyrkkään, pystysuoraan abra
sio-reunaan, klinttiin. Vaakasuorat kalkkikerrokset paljastuvat 
luonnontekemänä jättiläisprofiilileikkauksena. Alkaen kambrisesta 
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seuraavat kerros kerroks~lta eri geologiset aikakaudet toisiaan, kät
kien sisäänsä runsaat fossiiliaarteet. Tällä 30 m korkealla jyrkän
teellä ja sen reunoilla kasvaa moni kasvimerkillisyys. Lukuisat 
kalkkikasvit (Anemone silvestris, Senecio campester, Saxifraga trida
ctylites y. m.) ja pari kiintoisaa pohjoista reliktiä (Cerastium alpinum 
ja Poa alpina) vetivät huomion puoleensa. 

Näköala klinteiltä oli satumaisen komea. Idässä kohosivat 
Piritan luostarin rauniot, klintin juurella levisi komea lehtcmetsä 
meikäläisine jaloine puulajeineen ja rikkaine aluskasvistoineen ja 
kauempana päilyi Suomenlahti valkeine, pehmeine hiekkarantoi
neen. 

Kaupunkiin palattaessa tutustuttiin klintin juurella kasvavaan 
lehtoon. Lasnamäen lehdon muodostavat melkein yksinqmaan jalot 
lehtipuu t: lehmus, saarni, jalava, vaahtera y. m. Pensaskasvillisuus 
on hyvin rehevä, Corylus, Lonicera xylosteum ja Cotoneaster vulgaris 
kasvavat siellä kilpaa Ribes alpinumin, Viburnumin ja Rhamnus 
cathartican kanssa. Aluskasvillisuus on tyypillistä lehtokasvi11isuutta. 
Esim. seuraavat lajit kasvavat täällä: Actaea spicata, Adoxa, Ane
mone ranunculoides, Cirsium oleraceum, Ficaria verna, Myosotis 
sparsiflora, Mercurialis perennis, Ranunculus cassubicus, Viola col
lina ja V. mirabilis. 

Illalla lähti retkikunta sille varatussa vaunussa Tarttoon, minne 
saavuttiin keskiyöllä. Vaunun akkunasta tarkastelimme uteliaina 
maisemia ja kasvillisuutta. Totesimme Poh.jois-Viron mailtaan epä
suotuisammaksi kuin olimme arvt lle t. Veden juoksu tuntui poh
joisessa olevan vaikeaa, koskapa vetisiä, viljelykselle epäedullisia 
paikkoja näkyi paljon. Etelään mennessä tuli suoseutujen tilalle 
hyv~ä, laajoja viljavainioita. Myös maan geologinen rakenne mu nt
tuu. Etelä-Viro on pehmeätä, mureata devonista hiekkakiveä, jonka 
punertava väri lyö leimansa viljelysmaihinkin. 

Tarton asemalla oli retkikuntaa vastassa yliopiston kasvitie
teellisen laitoksen assistentti maist. Theodor Lippmaa ja ylipuutar
huri Franz Boerner. Retkikunnalle oli ystävällisesti järjestetty 
asunto kasvitieteellisen laitoksen suojiin. 

Tartto, Viron Ateena, valloitti puistoillaan heti ensi näkemättä 
retkikunnan. Kaupungissa on Viron yliopisto, joka on perustettu 
1632. juhlasali on, samoinkuin koko yliopistokin, hyvin kaunis ja 
ullakolla on mielenkiintoinen karsseri. Päähuomio kaupungissa kiin
tyi yliopiston kasvitieteelliseen puutarhaan. Puutarha on vähän 
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vanhempi kuin Helsingin. Alueen vaihteleva maasto ja lihava maa
perä tekevät puutarhasta kauniin ja rehevän. Toisin ajoin on puu
tarha tarmokkaiden esimiestensä, sellaisten kuuluisuuksien kuin 
esim. Ledebour, Willkomm, Russow ja Trautvetter, johdolla saavut
tanut maailman maineen, toisinaan se taas on ollut rappion par
taalla. Puutarhan monista erikoisuuksista mainittakoon kuulun 
Kaukaasian tutkijan, prof. Kusnezowin sinne keräämä kaukaasia
lainen osasto. Hankkimalla näitä ja siperialaisia lajeja muille oli puu
tarha aikoinaan vaihtoyhteydessä noin 150 kasvitieteellisen puutar-

Kasvien ta ll etuspuuh issa Lasnamäen alvarilla. 

han kanssa~ Meille aivan uutta oli puutarhan kasvibiologinen osasto, 
jossa esitetään erilaisia kasvimuotoja ja kasviekologisia suhteita, 
selvällä tavalla yleisöä varten nimillä ja kuvilla varustettuina. 

· Viron itsenäistymisen jälkeen on osia puutarhasta järjestetty 
kokonaan uudestaan. Yleistä ihastusta herättävä tyylitelty järjestys, 
joka tuntui varsinkin systemaattisessa ja opiskeluosastossa, on nuo
ren ja taitavan saksalaisen puutarhurin, herra Boernerin työtä. 

Kasvihuoneet tarjosivat paljon mielenkiintoista nähtävää. Eri
koisuutena jäi mieleen kaktusosasto, joka oli järjestetty todellisen 
erämaamaiseman tyyliin. Palmuhuoneessa eleli kasviston lisäksi 
lehdillä hyppiviä lehtisammakkoja ja vesikasvihuoneessa pulikoi sie
viä suoki lpikonnia. 

Kasvitieteelliseen laboratorioon tutustuttiin maist. Lippmaan 
johdolla. Huolimatta vähälukuisasta henkilökunnasta on kasvitie-
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teen opetus kuitenkin tyydyttävällä kannalla. Uudemmat kotimai
set kokoelmat puuttuvat. Yliopiston venäläiskautena, jota kesti 30 
- 40 vuotta, ei tallett:ttu ainoatakaan virolaista kasvinäytettä ko

koelmiin. Venäläiset pelkäsivät, että Viron tutkiminen herättäisi 
separatistisia tunteita. Nykyjään on käynnissä innokas virolaisen 
kasvikokoelman luominen. Tämän suorittavat etupäässä kasvitie
dettä opiskelevat ylioppilaat. Laitoksella on hyvin arvokas kokoel'lla 
Venäjän eri osista ja Siperiasta talletettuja näytteitä. 

Lähinnä kasvitietee llisiä herättivät >>Tårtu Olikoolin>> eläintie
tteiliset kokoelmat eniten vanamolaisten mielenkiintoa. Arvokas ja 
hyvin täytE-tty, osittain biologisia ryhmiä sisältävä virolainen lintu
kokoelma on kaunis näyte tarttotaisen orritologian korkeasta ta
sosta. Erikoista huomiota ja ihastusta herättivät museon suure lla 
taidolla ja huolella valmistetut opinto- ja näytekokoelmat Selvästi 
ja havainnollisesti oli esitetty esim. selkärankaisten raajain mukautu
minen eri elintoimintoihin, lintujen erilaiset pesämuodot, erilaiset 
hyönteisyhteiskuntatyypit, hyönteisten huolehtiminen jälkeläisistään 
j. n. e. Petersenin kuulu perhoskokoelma oli entcmologien huomion 
kohteena. Museolla opasti retkikuntaa assist. rva Paska-Theis. 

Samassa komeassa rakennuksessa, missä eläintieteellinen museo 
sijaitsee, on myös monia muita laitoksia. Geologiseen laitokseen tu
tustuttiin maist. Öpikin johdolla. johtuen siitä, että Viron geologi
nen rakenne niin kovin poikkeaa meikäläisestä, sisältää tämä laitos 
suomalnisille paljon uutta nähtävää. Varsinkin siluuriset ja devooniset 
eläinkivettymät, joita Virossa on kovin paljon, ovat runsaasti edus
tettuina. Käytävässä k measti asetettuna on mammutin, jättiläis
hirvien y. m. suurmuotojen jätteitä Siperiasta ja Liettuasta. Lukui
sat porausprofiilit eri geologisista kerroksista valaisevat Viron maa
kamaran rakennetta. 

Myös maantieteelliseen laitokseen, jonka maanmiehemme prof. 
Granö on perustanut, ja käytännölliseläintieteelliseen laitokseen tu
tustuimme, viimemainittuun assist. 0. Määrin asiantuntevalla joh
dolla. 

Kaupungin keskellä on korkea ja ihanan puistoisa Toom mägi. 
Täällä satakielten suosimain lehtipuuvanhusten keskellä kohoavat 
vanhan goottilaisen tu miokirkon hyvin säilyneet jättiläisrauniot, 
joista osa on korjattu ja järjestetty yliopiston kirjastoksi. Vanhan 
kirkon kuoreissa ja holveissa nousevat kirjahyllyrivit Kirjastossa 
on n. 750,000 nidettä, joista väitöskirjoja n. 200,000. 
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Tarton laidassa on Raadin kartano, mihin yliopiston maatalou
dellinen koelaitos on sijoitettu. Koelaitoksella tutustuttiin ensi si
jassa tuhohyönteisosastoon laitoksen johtajan K. Zolkin johdolla. 
Koelaitoksessa on myös osastot kasvinjalostusta, maanviljelyske
miaa, kotieläinhoitoa sekä kasvitauteja varten. Itse. kartan n pää
rakennuksessa on Eesti Rahva Muuseumi runsaine kansati etee llisin e 
ja historiallisine kokoelmineen. 

Tarton seudun kasvimaailmaan tutustuttiin ret
kellä Vasulan metsään. Kuljettaessa metsänreunan 
lettoa tuli vastaan runsaasti kalkkikasviston edus
tajia. Tuolla kukkii ihana Primula jarinosa täydellä 
terällä, Sesleria coerulea nostaa sinertävät tähkänsä 
kalkkisammalten lomasta ja useat oudot Carex-Iajit 
kasvavat vetisemmillä paikoilla. , 

Itse Vasulan metsä on tyypillistä !ehtoa, osittain 
mitä rehevintä haapakuusikkoa. Monet harvinaiset 
lehtokasvit, kuten Lathraea squamaria, Asarum 
europaeum, Galeobdolon luteum y. m., kelpasivat, täy
dessä kukassa kun olivat, suurina herkkuina retkeläi
sille. Yleensä oli kasvimaailma Tartossa hyvin pit
källe kehittynyt. Koivu oli täydessä lehdessä, tuomi 
oli jo osittain kukkinutkin, hevoskastanja ja hedel
mäpuut kukkivat parhaillaan, sireenit olivat juuri 
kukalle tulossa. Kesäntulo oli lähes pari viikkoa Kaikkien 

ihastus, maigteri 
edellä Helsingistä. Lippmaa. 

Nähdäkseen edes vilaukselta kansanelämää ja 
virolaisen maalaistalon lähti retkikunta pitkin tulvivaa Eroajokea 
virolaiseen maalaiskylään. Astuttiin ensimmäiseen taloon. Sen isäntä 
oli entisen paroonimoision maita vifjelevä >>asunikkU>>, joka palkin
noksi vapaussodassa osoittamastaan urhoellisuudesta oli saanut 
tilansa veroista vapaaksi. ~aio oli siisti ja hauskasti sisustettu, puu
tarha talon ympärillä kerrassaan loistavassa kunnossa. Vaatimatto
masti taittoi talonisäntä retkikunnan ylioppilasneitosille kullekin 
punaisen tulppaanin puutarhapenkistään! 

jonkun matkan päässä oli vanhempi talo. Hieman isäntä ensin 
esteli vaatimattoman talonsa tarkastelua. Mutta me tutkimme kui
tenkin kaikki saunaa ja aittoja myöten. Retkikunta kutsuttiin 
sisälle ja huomasi ihmeekseen talon kulttuuriharrastukset: pianon ja 
sivistyslukemista. Vanha kannel oli n~wlassaan seinällä ja Kiven 
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>>Seitsemän veljestä>>, virolaisena käännöksenä, sattui olemaan kirja
kasan päällimmäisenä. 

Viivyttyään Tartossa kaksi päivää suuntasi retkikunta matkansa 
omassa vaunussaan Kohtlan öljykivialueille Pohjois-Virossa. Koht
lan asemalla irroitettiin retkikunnan makuuvaunu junasta, ja öljy
kivikaivosten veturi vei sen sitten tehtaan yksityisrataa pitkin kai
voksille. Kohtia on Viron palavakivituotannon keskus. Tämä vuori
laji on luonteenomainen merkelimuodostuma keski-ordovikilaisten 
kalkkikivien Kuckersin vaiheessa. Tähänastisten tutkimusten no
jalla on saatu määrätyksi noin 3,000 km 2 käsittävä palavakivialue, 
joka sisältää tuota arvokasta kivennäistä 6,000 miljoonaa tonnia. 
Kerrosten vahvuus vaihtelee suuresti, nousten paikoin jopa 15 m:iin. 
jos tarkasteli Kohtlan öljykivikerrosten pystysuoria leikkausseiniä, 
huomasi monia eri kerroksia. Suqjaavien kalkkikivilaattojen alla ole
vat osat sisältävät kelvollista ainesta 20 o/c , huonommat, ulkomaail- . 
man vaikutuksille alttiimmat osat noin 10 o/0 • Orgaanisen aineen 
muodostaa näissä, niin otaksutaan, etupäässä sinilevä Gleocapsa
morpha crispa. 

Matka kaivos- ja tehdasalueella oli todellinen opintomatka. 
Maansisässä seisoo kaivostyömies poraus- ja räjäyttämisvehkeineen. 
Louhitut osat hienannetaan ja kuljetetaan tehtaan eri osastoihin laa
tunså mukaan edelleen valmistettaviksi. Kaikkialla palavakivi
a Iueella oli kappaleita tuota ihmeellistä kiveä. Missä oli muistona 
menneiltä ajoilta fossii linen kambrinen äyriäinen, missä trilobiitti, 
lonkerojalkainen, brachiopodi tai orthoceratiitti. Siluurisissa ker
roksissa oli fossiilisia leviä, devoonisissa panssarikalojen suomuja y.m. 

Itsetehtaissa tutustuttiin insinöörien Lutsin ja von Essenin joh
dolla palavan kiven jalostamiseen. Osa kivestä käytetään sellaise
naan polttoaineena laivoissa, vetureissa, tehtaissa j. n. e. Hienoim
mista hiukkasista tehdään sementtiä, Parhaasta osasta valmiste
taan öljyä. Tutustuimme laitoksen suureen voima-asemaan, valta
viin tislausretorttipannuihin, joissa jakotislauksen avulla eri sivu
tuotteet eroitetaan. Näimme kuinka palavakivi kaadettiin torviin, 
joita pitkin se valui edelleen tehtaan eri osastoihin, missä kussakin 
asianomaisessa paineessa, lämpötilassa j. n. e. syntyi raakaöljyä, 
moottoriöljyä, voiteluöljyjä, pikeä, bentsiiniä, asfalttia, kattopahvi
ja rautalakkaa ja feno laattia (erästä puun impregnoimisainetta). 
Matkalla näki orgaanisen kemiallisen työskentelyn eri puolet mieleen
painuvasti käytäntöön sovelletettuina. 
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Tehtaan johto osoitti retkikunnalle suurta ystävällisyyttä tarjo
ten komean aamiaisen, asettamalla veturinsa retkikunnan käytettä
väksi ja pitämällä retkikunnalle filmin avulla valaisevan lu ennon 
palavasta kivestä ja tehtaan toiminnasta. 

Palavakivitehtailta tehtiin retki On tikan klinteille. Täällä esiin
tyy Pohjois-Viron klinttireuna erittäin tyypillisenä. Reuna on aivan 
äkkijyrkkä ja paikoin 52 m korkea. Näköala merelle on hurmaava. 
Aavana ja 'kirkkaansinisenä lepäsi Suomenlahti katsojan silmien 
edessä kevätauringon paisteessa. ·Kaukana häämöittivät Suursaari 

Koht lan palavakivikaivoksesta. 
Vuoriperän kerroksellisuus se lvästi näkyvissä ; vaalean 

kalkkikivikerroksen alla on palavakivikerroksia. 

ja Tytärsaari. Itse klinttirinne eri geologisine kerroksineen tarjosi 
unohtumattoman näyn. Klintin juurella on kapea rantakaistale. 
Hedelmällisen maaperän esiinloihtimana kasvoi täällä komeata leh
toa, jossa varsinkin Onoclean rehevyys veti huomion puoleensa. 
Lunaria rediviva kukki siellä täällä ja klinttireunalla kasvoi hyvältä 
tuoksuva Arabis arenosa. ~asvillisuus oli paljon Tartosta jäljessä. 
Tuomi vasta aloitti kukkimista ja klintin juurella oli vielä suuret 
kasat sulamatonta lunta. Erikoisesti kiinnitti mieliä kallioseinillä ja 
lehdoissa esiintyvä runsas ja monilajinen sammalkasvista useine 
harvinaisuuksineen, joihin toht. Kotilaisen johdolla tutustuttiin. 
Merenrannan kivistä taasen löytyi kivettyneitä ammoniitteja, trilo
biitteja, orthoceratiitteja y. m. 

Torstaina toukok. 27 p:nä retkikunta palasi Tallinnaan ja sieltä 
samana päivänä Helsinkiin. 
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Vanamon järjestämä Viron retki oli mitä opettavaisin. Retki
kunta oppi tuntemaan Viroa, sen kasvillisuutta, eläimistöä, geolo
giaa, maantiedettä, se sai valoisan kuvan tarmokkaasta veljeskan
sasta ja sen eteenpäinpyrkivästä nuoresta tasavallasta. Retkikunta 
tutustui virolaisen veljeskansan luonnontieteellisiin laitoksiin ja 
niissä työskenteleviin nuoriin tiedemiehiin, joiden ystävällinen ole
mus voitti kaikkien sydämet. 

Ennenkaikkea on retkikunta matkansa kaikin puolisesta onn is
tumisesta kiitollinen maist. Lippmaalle ja prof. Linkolalle, joiden 
pikkuseikkoihin asti ulottuva huolehtivaisuus ja uupumaton selit
tely teki matkasta sen ihmeellisen monipuolisen opint matkan, joka 
retkestä muodostui. Näille molemmille väsymättömille johtajilleen 
pyytää Vanamon Viron-retkikunta lausua kunnioittavimmat kiitok
sensa. 

Tarton Yliopiston kasvitieteellisestä puutarhasta. 
Theodor Lippmaa (Eesti, Tartu). 

Tarton Yliopiston kasvitieteellinen puutarha perustettiin v. 1803 
ja siirrettiin nykyiseen paikkaansa v. 1806. Puutarhan ensimmäinen 
johtaja oli prof. 0. A. Germann. Puutarhan myöhemmistä johtaji~ta 
ja heidän apulaisistaan mainittakoon C. ledebour, A. Bunge, M. 
Willkomm, Ed. Russow, C. A. Meyer, E. R. Trautvetter, C. J. Maxi
movicz, C. Winkler, J. Klinge, N. Kusnezow, N. Busch, F. Bucholtz 
- joukko kasvitieteilijöitä, joista useat ovat tunnettuja Venäjän, 
Siperian, Altain, Amurinmaan ja Kaukaasian tutkijoina. 1 Useilta 
tutkimusmatkoilta on moni edellä mainituista tutkijoista tuonut 
Tarttoon mitä moninaisimpia Itä-Euroopan ja Pohjois-Aasian kasveja. 
Näiden kasvien silmäänpistävä valta-asema .Tarton kasvitieteellisen 
puutarhan ulkoilmaosastoissa on epäilemättä puutarhan luonteen
omaisin piirre. 2 

Kasvitieteellinen puutarha sijaitsee Eroajoen oikealla rannalla 
keskellä kaupunkia. Sen pinta-ala on 3,2 ha. Sijaiten osittain enti
sillä Iinnoitusvallituksilla on sen pinnanmuodostus vaihtelevaa. 

1 Nykyjään on puutarhan johtajana tri Edmund Spohr. · 
2 Lienee kiintoisaa kuulla, että viime vuosinakin on Tarton kasvitie

teellinen puutarha ylläpitänyt yhteyttä idän ja lännen välillä, voidessaan 
vuosittain ilmestyvässä >>Index seminum'issaam tarjota yli 100 kasvilajin sie
meniä, jotka ylioppilas Eisenschmidt ja näiden rivien kirjoittaja ovat sota
vuosina keränneet Aitain vuoristossa. 
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Puutarhan palmuhuone ulkoa nähtynä. Oikealla osa auditoriorakennusta. 
Etualalla äsken perustettua Eestin kasvien osastoa, taempana 

osa systemaattista osastoa. 

Puutarhan systemaattisessa osastossa, joka suurena neliönä le
viää kasvihuoneitten edustalla, on nykyisin lähes 700 eri lajia. Tämä 
osasto on äskettäin perusteellisesti uusittu ja esiintyy nyt kauniisti 
järjestettynä, arvokkaana kokoelmana. Systemaattinen osasto sisäl
tää sangen erilaisia aineksia, mutta silmäänpistävimpänä on kuiten
kin Venäjän, Siperian ja Pohjois-Amerikan kasvien runsaus. Tässä 
ei saa jättää mainitsematta nuoren, tarmokkaan ylipuutarhurin hra 
Franz Boernerin osallisuutta kokoelman järjestämisessä. 

Systemaattisen osastory vieressä sijaitsee äskettäin perustettu 
Eestin osasto. Siinä on nykyisin lähes 1 ~0 lajia, mutta aiotaan 
lajien lukumäärä kohottaa kolminkertaiseksi.3 Tässä osastossa ovat 
edustettuina etupäässä ne kasvit, joiden pohjois-, etelä-, länsi- tai 
itärajat kulkevat yli Eestin: Belulanana L., Polygonum vivipanm L., 
Potentilla fruticosa L., Taxus baccata L., Hedera helix L., Lonicera 
coerulea L., Myrica gale L. j. n. e. 

a V. 1807 kasvitieteellisessä puutarhassa oli 357 >>paikallista» kasvia. 
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Phellodendron amurense 
Tarton kasvitieteellisessä puutarhassa . 

Systemaattisen osas
ton läheisyydessä kasva
vista puista mainittakoon 
Larix sibirica Ledeb., jon
ka ympärysmitta rinnan 
korkeudelta on 175 sm, 
ja Prunus Maackii Rupr 
(ymp. mitta 95 sm), }ug
Lans mandshurica Maxim., 
Phellodendron amurense 
Rupr. Pterocaryacaucasica 
C. A. Mey. (Ees-tin osas
ton lähellä) sekä joukko 
muita. Viimemainittu puu 
kiedotaan aina talveksi 
olkiin. 

Kasvihuoneen takana 
oli aikaisemmin suuri Sipe
rian ja Pohjois-Amerikan 
osasto. ~yt on tämän 
osaston kasvit siirretty 
muualle, mutta puuvarti
set, kuten Acer mandshu
ricum Maxim., Vitis amu
rensis Rupr., Atragene 
sibirica L., Halimodendron 
argenteum Fisch., Ribes 

saxatilis Pall. ja Rhododendron dalzuricum L. ovat entisillä paikoillaan. 
Entisestä Siperian osastosta Iammikolle päin on Kiinan ja jaap

panin osasto. Erittäin huomiota herättäviä ovat tässä osastos~a suuri
lehtiset Rodgersia-lajit (R. tabularis Hensl. et Kom., R. aesculijolia 
Batal., R. podophylla A. Gray), Actinidia Kolomikta Maxim., Loni
cera Maaeki Herd., Acanthopanax-lajit, Codonopsis y. m. 

Kiinalaisosaston ja lammikon välissä on lääkekasvien osasto, 
jossa on n. 100 lajia. 

Edellämainittujen osastojen välistä johtaa tie sisemmälle puu 
tarhaan, niinkutsuttuun >>notkoon >>, joka on pyöreähkö, tasainen, n. 
5- 8 m korkuisen penkereen ympäröimä ala. Rinteillä kasvaa useita 
havupuulajeja. Pohjoisella rinteellä on >>regio montana>>, auringon-
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paisteisella vastakkaisella 
rinteellä kasvaa steppi
kasveja. Notkon keskus
tassa on penkkirivejä, 
joihin kesän ajaksi sijoi
tetaan o~a Dracaena-, 
Yucca-, Aloe-, Aspidistra-, 
Eucomis- y.m. lajeja. Vuo
ristokasvien osastossa (lä
hes 300 lajia) on edustet
tuna pääasiallisesti Euroo
pan ja Pohjois-Aasian 
vuoristokasvisto. Tälle 
muutaman sadan neliö
metrin suuruiselle alueelle 
on koetettu antaa alppi
seutujen leima. - Lähellä 
sijaitsevat myös Kaukaa
sian (lähes 1 EO lajia) ja 
Siperian sekä Altain osas-
tot (lähes 100 lajia). - Osa sukkulcnttihuonetta. 

Steppiosastossa on useita 
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Itä-Euroopan ja Pohjois-Aasian Allium-, Iris- ja Hemerocallis-lajeja. 
Myöskin Stipa on edustettuna. 

Pieni polku, jota reunustavat paitsi äskenmainittuja vielä Phlo
mis, Sanguisorba, Amygdalus nana y. m., johtaa entiselle linnoitus
vallille, jossa nykyisin sijaitsee biologinen osasto. Sinne on koottu 
tunnettuja morfologisia objekteja (Carlina, Berberis, Peireskia, Opun
tia, Cereus, Danae, Ruscus, Carmichaelia, Colletia j. n. e.). Siellä on 
myös hyönteissyöjäkasveja, puoli-loiskasveja, loiskasveja j. n. e., 
Chelidonium laciniatum, Oenothera gigas, Polemonium coeruleum f. 
dissectum, Capsella bursa påstoris f. H egeri y. m. 

Tämän korkeammalla olevan puiston tapaisen puutarhan osan 
takana ovat kylmä ja varjossa oleva rinne sekä sen lähellä kulkeva 
matalahko oja toistaiseksi melkein käyttämättömiä. Kuitenkin voi
sivat mahdollisesti muutamat kasvit sielläkin saada sopivan paikan 
itselleen. Nyt onkin jo vähitellen ryhdytty niitä siirtämään sinne. 
Myöskin puutarhan suurehko lampi on toistaiseksi käyttämättä. 

Kasvihuoneista on nykyisin - paitsi suurta kasvihuonetta 
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(jossa on kylmähuone ja palmuhuone) - käytännössä kaksi muuta: 
kämmekkäkasvien huone ja pieni kasvihuone, johon on äskettäin jär
jestetty keskuslämmitys. Viimemainittu on kasvitieteellisen Jaitok
·sen yhteydessä ja käytetään sitä osittain opetuksessa (prof. H. Ka
hon johtamilla kasvifysiologisilla kursseilla), osittain uusien kasvien 
kasvattamiseksi. Siellä on myöskin muutamia troopillisen alueen vesi
kasveja: Nymphaea-, Cabomba-, Eichhornia-, Bacopa-, Cyperus-lajit. 

Kylmänhuoneen kasveista on erikoisesti huomiota herättävä 
suuri Araucaria excelsa. Kasvihuoneen etelänpuoleisella seinällä vil
jellään viiniköynnöstä. Toise~ päätyseinän kattaa taaja Hedera. 
Muista kasveista mainittakoon: Phillyrea, Rhamnus, Elaeagnus, 
Abutilon, Cotoneaster, Buxus, Evonymus, Cestrum, Podocarpus, So
plzora, Prunus, Smilax, Cryptomeria, juniperus y. m. Samoin Also
pfzila australis, Casuarina torulosa, Datura arborea, Quercus suber, 
Q. ilex, Eriobotrya japonica, Ephedra åltissima, Muehlenbeckia, Plwr
mium tenax, Ginkgo biloba, Sequoia gigantea. 

Palmuhuoneessa kasvavat suoraan maasta komea Musa sapien
tum L. ja suuti Carica-puu. Nämä kasvit yhdessä muutamien Ficus-, 
Dioscorea- ja Begonia-lajien kanssa muodostavat kauniin tropiikki
kasviryhmän. Vielä on joukko erilaisia palmuja; hyvin huomattava 
on suuri Sabal-palmu. Muista tämän osaston kasveista mainittakoon 
Pandanus utilis, Ceratozamia mexicana, Cecropia peltata sekä useat 
Selaginella-lajit. Sanajaloista tavataan muutamia Hymenophyllum
ja Platycerium-lajeja. 

Muut troopilliset kasvit ovat kämrnekkäkasvien huoneessa. 
Väliseinä jakaa tämän kasvihuoneen kahteen osastoon, joista toinen 
on etupäässä kämmekkäitä varten, toista taas käytetään kaktushuo
neena. Ensinmainitussa osastossa on paitsi kaunista orkidei-kokoel
maa Begonia, Peperomia, Aechmea, Billbergia, Podocarpus, Tamarin
dus, Strobilanthes, Brexia, Mimosa, Ficus, Calathea y. rn. suvut edus
tettuina. Erikoisen ryhmänsä muodostavat taloudellisesti tärkeät 
kasvit: Coffea, Saccharum, Citrus, Carludovica, Ficus, Cinnamomum 
y. m. Toinen kaunis ryhmä on Araceae-ryhmä, etupäässä Anthu
rium-lajeja. Sukkulenttihuoneessa viljellyt kasvit muodostavat hy
vin arvokkaan kokoelman. Runsaslajisina ovat edustettuina Stape
lia, Haworthia, Gasteria, Cyanotis, Anacampseros, Mesembryantlze
mum (M. Lesliei, M. pseudotruncatellum, M. Wettsteini, M. Bolusii 
y. m.), Aloe, Echeveria, Euphorbia, Agave, Kalanclwe, Mammillaria, 
Cereus, Opuntia, Rhipsalis. 
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Pikahavaintoja Eestin tuhohyönteistutkimuksesta. 
}. Listo. 

Eestissä, niinkuin meilläkin, on välttämättömyys pakoittanut 
eläintieteilijät kiinnittämään huomiota myöskin tuhohyönteisiin. 
Viimekeväisellä Eesti-retkeilyllään saivat Vanamo-seuran jäsenet 
ohimennen tutustua eestiläisten työskentelytapoihin ja snavutuksiin 
tämän tärkeän, käytäntöä palvelevan eläintieteellisen tutkimustyön 
alalla. Sallittakoon tässä lähemmin selostaa siellä näkemiämme 
ja kuulemiamme. 

Tuhohyönteistutkimus Eestissä on läheisesti yhdistetty Tarton 
Yliopistoon, sijaiten pääasiassa Yliopiston maataloudellisessa koe
laitoksessa Raadin kartanossa lähellä Tarttoa. Koelaitoksen labora
torioita varten on vast'ikään valmistunut suuri kivirakennus, joka 
sijaitsee kauniissa lehtevässä Raadin kartanon puistossa. Koelaitok
sen tuhohyönteisosastolla oli laboratoriorakennuksessa hallussaan 3 
huonetta, joihin laboratoriokalusto, kokoelmat ja työvälineet oli 
sijoitettu, sekä erikoiset, tarkoituksenmukaisesti sijoitetut valo
kuvauskomerot. Työala on Eestissä vielä jokseenkin nuori - koe
laitos on perustettu v. 1921 - , joten tutkimusvälineistökään ei vielä 
ollut täydellinen. Useita huomiota ansaitsevia laitteita omisti osasto 
kuitenkin, osa sellaisia, joita meidän vastaavalta laitokseltamme 
puuttuu. Mainitsen vain komean automaattisesti toimivan pyynti
lyhdyn useiden aikuisina yöllä liikkuvien tuholaisten pyydystämistä 
varten sekä itsetoimivan seulomisaineen tarkastuskojeen. Viime
mainittua, prof. Schneiderin ja osaston johtajan yhdessä alkuperäi
sestä ruotsalaisesta mallista paranielemaa kojetta oli paljon käytetty 
osastolla suoritetuissa juurimatotutkimuksissa ja oli se osoittautunut 
hyvin aikaasäästäväksi ja käytännölliseksi. Torjumisvälineistöstä · 
olivat huomattavimmat sinappikuoriaisen torjumisessa käytetyt 
pölytinkojeet. 

Koelaitoksen välittömä&sä läheisyydessä sijaitsivat laajat ja 
pöydänsileät koekentät, suorastaan ihanteelliset maanlaatuun ja ta-· 
saisuuteen nähden, ainakin meikäläisen silmissä. Koekenttien lai
dassa oli tuhohyönteisosastollakin pieni maapalaosa tuholaisten ra
vintokasvien kasvattamista ja kentällä suoritettavia torjumisko
keita varten sekä sen yhteyteen rakennettu erikoinen, n. s. >>insekta-· 
riumi>>: pieni rakennus, jossa hyönteiskasvatuksia ja havaintotöitä 
voitiin suorittaa. Se oli, samoinkuin laboratoriorakennuskin, vast'-
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ikään valmistunut ja näytti sangen tarkoituksenmukaiselta ja onnis
tuneelta. Rakennus sisälsi pienen työskentelyhuoneen, pienen lasi
katolla varustetun kasvihuoneen sekä työkalujen säilytyskomeron. 

Koelaitos palvelee samalla kertaa maataloudellista tutkimus- ja 
koetoimintaa sekä yliopisto-opetusta. Kesäisin käyvät agraariyli
oppilaat Raadimoisassa harjoittelemassa ja, kuten kuulimme, kuu
luu heidän kurssiinsa myös lyhyempi harjoitteluaika tuhohyönteis
ja kasvitautiosastoilla, seikka, joka osoittaa, kuinka tärkeinä eesti
läiset pitävät näitä agronomian aputieteitä. Henkilökunta on yh
teistä, siten esim. tuhohyönteisosaston molemmat virkailijat, osaston 
johtaja K. Z o 1 k ja assistentti A. M ä ä r hoitavat kesäaikana tuho
hyönteistutkimusta ja torjuntakokeita Raadimoisassa, lukukausien 
aikana taas antavat yliopisto-opetusta Tartossa. 

Yliopiston eläintieteellisten laitosten yhteydessä on huoneisto 
käytännöllis-zoologista laitosta varten. Tänne on koottu opetuk
sessa välttämättömät opintokokoelmat, tuholaisnäytteet ja vioitus
kuviot. Erikoista huomiota herättivät käytännöllisesti ja siististi 
valmistetut biologiset näytteet tavallisimmista tuhohyönteislajeista. 
Kaarnakuoriaisten vioituskuvioista oli runsas kokoelma näytteitä. 
Arvokkaimman osan kokoelmista muodosti laaja palearktisen alueen 
lehtipistiäiskokoelma. - Mainittakoon vielä, että käytännöllis
zoologisen laitoksen työhön kuului myöskin kalataloudellinen opetus
toiminta. 

Kiusallisin Eestin tuholaisista tällä haavaa on epäilemättä 
s i n a p p i k u o r i a i n e n (Phaedon cochleariae), >>naerimardika~>>. 

Tämä hyönteinen on, kuten tunnettua, ristikukkaisviljelyksen vihol
linen, tuhoten etupäässä turnipsi-, lanttu- ja naurisviljelyksiä. Hyön
teinen on Eestissä esiintynyt hyvin tuhoisana jo n. 12- 13 vuotta. 
Meillä tämä itäinen tulokas on vasta parina kolmena viime vuonna 
saanut todellista suurtuhoa aikaan. Kokeiluissaan sinappikuoriaisen 
torjumiseksi olivat eestiläiset arsenikkimyrkkyjen suhteen tulleet 
aivan samoihin kokemuksiin kuin meilläkin, nim. huomanneet 
myrkkypölytyksen käytännössä paljon edullisemmaksi kuin neste
ruisku tukset, ennenkaikkea tavallisen keisarinvihreäruiskutuksen. 
Meillä on hyvällä menestyksellä sovellettu käytäntöön saksalaisten 
alunperin viinitarhoissaan käyttämä arsenikkimyrkytystapa: myrk
kyaineen levittäminen hienona pölynä kuiviltaan kasveille. Saman 
keinon olivat eestiläiset huomanneet tehokkaaksi, alkaen tarmolla 
soveltaa sitä juurikasvien myrkyttämiseen. Erikoisella paljelait-
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teella varustetuilla kojeilla saadaan myrkkyjauhe hienojakoisena le
viämään kasvien lehdille ja myös hyvin niihin kiinnittymään. Useilla 
eri myrkkypölyvalmisteilla oli suoritettu vertailevia kokeiluja niiden 
tehokkuuden selvillesaamiseksi. 

Muista erikoistutkimuksista mainittakoon ensi sijalla tutkimuk
set j u u r i m a t o j e n biologiasta. juurimadot ovat olleet erikoi
sesti joht. Zolk'in huomion esineenä ja on hän julkaissut niistä pari 
pienempää tutkimusta. Eräässä selvitellään tähän asti epäselviä 
seikkoja viljaseppien munanlaskussa ja juurimatojen nuoruusas
teissa, eräässä toisessa taas juurimadoissa asustavan loispistiäisen, 
Paracodrus apterogynus Halid. elintapoja ja morfologiaa. juurimato
tutkimukset on ulotettu käsittämään myös muitakin kuin viljelys
mailla tuhoja tekeviä lajeja. Siten on esim. erilaisten metsämaiden 
humuksesta tehty lukuisasti juurimatoanalyysejä. 

Mainitsemista . ansaitsee vielä joht. Zolk'in julkaisema eestinkie
linen tuhohyönteisopas: >>Kodumaa kahjulikumad putukad>>. Vas
taavan meikäläisen julkaisun järjestelyä n~udattaen tehdään siinä 
selkoa Eestin tärkeimmistä tuholaisista ja niiden tuhotavoista, tut
kimuskaavion muodossa. Monilukuiset kuvat valaisevat kirjasta. 

Eestin metsissä tavatuista tärkeimmistä tuhohyönteisistä on 
Zolk myöskin äsken laatinut pienen kirjoitelman nimellä >>Kahju likud 
putukad kadumaa metsades.>> Se on ilmestynyt v. 1924 julkaisussa 
>> 1 Eesti Metsateadlaste Päev Tartus, 5. ja 6. jaan. 1923 a.>> 

Tuhohyönteistutkimus on Eestissä vielä nuori. Venäjän vallan 
aikana ei paljon tehty tuholaisten hävittämiseksi, sil loiset vallanpi
täjät pitivät parempana olla maan hyvinvointia edistämättä. Eestin 
vapautumisen jälkeen on kuitenkin työhön ryhdytty tarmokkaasti 
ja tulee se epäilemättä tällä alalla kantamaan hyvää hedelmää aut
taen osaltaan maan taloudellista vaurastumissa. 

Eestin alvarikasvillisuudesta. 
G. Viiberg (Eesti, Kunda). 

Pohjois-Eestissä, Narvasta aina Harjun-Madiseen saakka, pai
kotellen myös Eestin luoteissaarilla, kohoaa merenrannikon lähd
syydessä rannikkotörmä, k 1 i n t t i, ollen toisin kohdin selväpiirtei
nen, toisin paikoin taas vähemmän huomattavissa, madaltuen ja 
häviten paksumpien tai ohuempien etelään jatkuvien moreeni- ja 
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Kuva r. Rantaklintti ja sen päältä alvaria 
Kunapöhjan kylän lähellä Virunmaalla. 

Taustassa vasemmalla meri. 

hiekkakerrosten alle. 
Klintin, n. s. >>pank
kaan>>, pohjoispuolella 
on, sikäli kuin ei klintti 
suistu mereen, rannik
ko matalaa, enimmäk
seen havu- ja sekamet
sän peittämää; siellä 
täällä on niittyjä, rä
meitä ja nevoja, jos
kus myös nummimaita. 
Klintin eteläpuolella 
sensijaan, erikoisesti 
sellaisissa paikoissa, 
joissa klintti on selvä
piirteinen, on enimmäk
seen kaikkialla melkein 
tasainen, ohuen multa
tai moreenikerroksen 
peittämä tasanko (kuva 
1 ). Tämä alue, joka on 
yksipuolisesti rajoitet
tu tasainen laakio, on 

siellä, missä multakerros on hiukankin paksumpi, peltona, tai sitten 
on tasaisissa, su lj etuissa umpilaskeumissa pienempiä niittyjä ja hei
nää kasvavia soita, joiden pääkasvillisuutena ovat matalat puut ja 
pensaat. Sangen usein esiintyy tällaisella alueella vain kalkkikivi
alueille tyypillisiä muodostuksia: kalkkikivi tulee paikotellen joko 
paljaana näkyviin tai se on hyvin ohuen, pieniä kivensirpaleita 
sisältävän· multakerroksen verhoama tai peittää sitä paksumpi tai 
ohuempi kivikko tai teräväreunaisten kalkkikivisirpaleitten kerros. 
Tällainen ohutpintainen alue on melkein aina tasainen tai on siinä 
hyvin vähän epätasaisuuksia. Enimmäkseen se on aivan puuton. 
joissain paikoin kasvaa kataja, joskus myös pähkinäpuu, mutta 
harvemmin mitään varsinaista pensaikkoa. Aukea alue saattaa 
paikateilen olla aina 3- 4 kilometrin pituinen, 1- 2 km leveä, paika
teilen sitä taas on tuskin 0,5 - 1 km. Näin muodostunutta maata, 
jota enimmäkseen käytetään laidunmaana, . kutsuvat paikalliset 
asukkaat nimellä >>loo>> tai >>loopealne>>, useissa paikoin myös >>arU>>, 
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>>arupealne>>. >> Loo>> on sopiva kasvimaantieteellinenkin käsite, sillä 
loon määrää pääasiallisesti paikan puuttomuus ja rehevän kasvilli
suuden puuttuminen. 

>>Loopealne>> on aina kalkkipohjainen. Kalkkikivet esiintyvät 
paikateilen joko suurina, tasaisina, melkein paljaina levyinä) joilla on 
sangen niukka kasvillisuus, tai peittää paksuhko moreeniaineskerros · 
kalkkikiven, tehden siten tiheämmän ruohikon kasvamisen mahdolli
seksi. Paikoin esiintyy kalkkikivessä syvempiä tai matalampia, 
enimmäkseen kaakosta luoteeseen tai koillisesta lounaaseen kulkevia 
halkeumia, joihin on kokoutunut multaa ja kalkkikiven siruja; vesi 
valuu niihin kalkkikivilevyiltä ja niissä voivat joskus viihtyä pienet 
pensaat, vieläpä varjossa ja kosteudessa menestyvät kasvitkin. 

Samantapaisia aukeita, kalkkilohkarepohjaisia alueita .esiintyy 
suuremmalla alueella Ruotsissa, erikoisesti Öölannissa ja Gotlan
nissa, josta ne ovat jo Linnen ajoilta asti tunnettuja alvari-nimellä. 
Ruotsalaiset tiedemiehet ovat monissa tutkimuksissaan k~yttäneet 
tällaisista alueista alvari-nimitystä, jota Sernanderin ehdotuksesta 
käytetään myös yleensä kasvimaantieteessä. ja Eestin >>loob vas
taavat täydellisesti Ruotsin alvareita. 

Alvari esiintyy Eestissä etupäässä niillä seuduilla, jotka manner
jään lähdettyä olivat lyhyemmän tai pidemmän aikaa meren alla
Aaltojen vaikutuksesta huuhtoutuivat jäästä jääneet hienot ainekse. 
kalkkialustalta joko kokonaan pois tai jäivät huuhtou tuneet sirpat 
leet ohuempana tai paksumpana kerroksena kalkin päälle. Maan ko
hotessa rapautui merestä noussut kalkkikivi, ja syntyi yleensä ohutta, 
mutta verraten humusrikasta rapaumismaata. Paksuroman irto·· 
maan peittämille kohdille pääsi kehittymään tavallisempaa kasvilli
suutta, mutta ohutpintaisille alueille kehittyi erityistä alvarikasvilli
suutta, joka on luonteenomaista baltilaisilla siluurialueilla. Pää
tekijöinä on tässä muiden ohessa, kuten tri Du Rietz1 on osoittanut, 
kaksi ehtoa: 1) horisontaalinen tai melkein horisontaalinen kalkki
kivitasanko merkelikivestä, hyvin mataline halkeamineen, jotka 
huonosti välittävät veden poistumista, ja edelleen hyvin ohut ra· 
pautumamaakerros; 2) viileä, jokse~nkin mannermainen ilmasto an
karine talvineen ja kuumine kesineen. Näitä kahta tekijää täyden
tävät vielä muut, joita tuonnempana käsittelemme laajemmin. 

Eestin alvarimuodostukset voi jakaa pääasiallisesti kolmeen 
ryhmään: karsti, somerikkoalvari ja pensaikkoalvari. 

1 Du Rietz, G. E., Gotländische Vegetationsstudien. Uppsala 1925, s. 58. 
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1) K a r s t i II a kalkkikivi on joko aivan paljas tai ohuen maa
kerroksen peittämä, mikä on enimmäkseen murennutta pohjakiveä. 
Selvästi havaittavat täyteen varisseet diaklaasihalkeamåt lävistävät 
pohjakiven, joka jakautuu melkein neliömäisiksi 10- 15 m suurui
siksi ruuduiksi. Karstia tavataan enimmäkseen alvarien keskellä, 

· korkeammilla paikoilla (kuva 2). Paljailla kalkkiliuskoilla on har- · 
voja rupijäkälikköjä, tai peittää niitä. tiheälti sammaleet, joista run
saimmin esiintyvät Ditrichum flexicaule, Encalypta vulgaris, Cerato-

Kuva z. Karstialvaria Kost iveressa. Etualalla täyteen varisseita halkeamia. 

don purpureus, Thuidium abietinum ja Climacium dendroides. Sam
malten välistä pistää joskus esiin Sedum acre, Saxijraga tridactylites, 
Androsaces se pientrionale tai Erophila verna. Siellä, missä maakerros 
on 3- 5 cm paksuinen, on pintakamara jokseenkin kappaleista. 
Karja, etenkin lampaat, on sen usein tallannut kovaksi. Kasvipeite 
on avonaista. Heinäkasvit esiintyvät mättäinä, joiden välissä siellä 
täällä on jokunen ruoholaji tai kääpiöpensas, kaikki enimmäkseen 
steriilejä, latvat eläinten syömiä. Hallitsevina lajeina esiintyvät 
Festuca ovina, Avena pratensis, ( Poa alpina), Trifolium repens, Alclzi
milla pubescens, Lotus corniculatus, Heliantlzemum helianthemum, pai
kateilen myös Thymus serpyllum. Karsiialueen koko kasvillisuus on 
enimmäkseen kserofiilinen. - Karstimaata on jonkun verran Itä
Eestin alvarien keskellä, harvemmin saarilla. 
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2) Lakea 11 a s o meri k k o a 1 v a r i 11 a kalkkialusta on 
enimmäkseen ohuemman tai paksuruman moreenikerroksen peit
tämä. Diaklaasihalkeamia ei ole havaittavissa, tai voi niiden ole
massa-olon huomata ainoastaan kasvien kasvusta. Usein esiintyy 
siirtokiviä joko yksin tai ryhmissä, rykelminä tai pitkinä, ai
tamaisina aumoina. N urmikamara on verraten sitkeä, tiivis. 
Paikatellen on tiheässä mättäitä, jotka ovat syntyneet karjan polke
misesta. Kasvipeite on suljettu, lajirikas, kasviyksilöt enimmäkseen 

Kuva J. Katajikkoalvaria Aavakannuksen luona. 

steriilejä. Etusijassa ovat heinäkasvit (Festuca ovina, Agrostis vulga
ris, Avena pratensis, Koeleria grandis, Carex verna) ja monivuotiset 
ruohot (Antennaria dioeca, Alchimilla vulgaris, Achillea millefolium, 
Filipendula filipendula, Galium verum, Hieracium pilosella, Potenlilla 
alpestris y.m.). Kasvillisuuden luonne on enemmän tai vähemmän 
mesofiilinen. - Lakeaa somerikkoalvaria esiintyy pieninä aloina 
mantereella, samoin myös saarilla. 

3) Pensaikkoalvari on maaperäitään lakean alvarin kaltaista, 
mutta kasvillisuutensa puolesta se eroaa hu mattavasti siitä, siinä 
kun esiintyy joukoHain eri suuruisia katajapensaita (kuv. 3). 
Pensai kko luo kasvillisuud n kehittymiselle osittain toiset ehdot 
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kuin lakea alvari, jonka takia tällaisilla alueilla tavataan, erikoisesti 
pensasten alla ja vierillä, kasveja, joita ei ole aukealla someroalvarilla 
(Agrimonia eupatoria, AegopodiL·m podagraria, Hypericum perfora
tum, Rh.amnus cathartica> Lonicera xylosteum, Sorbus aucuparia y. m.). 
jäkäliä tavataan katajissa (Lecanora umbrina, Parmelia exasperata, 
P. olivacea, P. papulosa, P. physodes, P. tubulosa, Xanthoria poly
carpa y. m.). Kasvipeite on enimmäkseen suljettu, tiheämpi kuin 
lakealla s meroalvarilla. Alvaripensaikko voidaan jakaa vielä kah
teen ala-ryhmään: a) Kata j i k k o a l v a r i t seuduilla, missä 
maanpinta on kuivempi, kosteuden valuessa joko kallioperustan hal
keamiin tai paksukerroksiseen irtokivialustaan. Katajikkoa esiintyy 
usein alvareilla, n. s. aroilla, Virun-, Harjun- ja Läänenmailla, erit
täin runsaasti luoteissaarilla, siis Saarenmaalla, Hiidenmaalla, 
Vormsössa y. m., missä on laajoja alvari- tai alvarintapaisia muodos
tuksia; b) Potentilla fruticosa- a 1 v a r i t, seuduilla joissa irtomaa
kerros on paksumpi ja maanpinta kosteampi, veden poisjohtumisen 
ollessa hitaamman kuin edellisillä alvareilla. Tätä alvarilaatua tava
taan ainoastaan Keilan ympäristössä, Väänassa, joalla, Harkussa, 
Hi.iiikussa, Ohtulla. 

Neljäntenä laatuna alvareilla erottaisin a 1 v a r i h a u d a t, 
joita esiintyy useissa paikoissa alvarimuodostusten keskellä. Haudat 
ovat syntyneet siten, että maan alle valuva vesi on kaivanut ontoiksi 
alustana olevia kalkkikerrostumia, jonka johdosta ylemmät kerrok
set ovat vajonneet, esiintyen epätasaisena alana, jossa patamot ja 
keh1ot, jonkun verran myös suppilot vaihtelevat Iyhyempinä ja pi
dempinä (kuva 4). Yleensä ovat haudat ojien tai jokien kanssa yh
teydessä, jonka takia niiden pohjassa usein on paksu kerros huuhde
maata, liejua ja joskus myös someroaja pikku kiviä. Hautojen ym
pärilHi on tyypillinen alvari, mutta itse haudoissa kasvavat kasvit 
ovat sellaisia, jotka tavallisesti viihtyvät muissa paikoissa, enimmäk
seen jokien rantamilla. Haudat ovat kesäiseen aikaan melkein aina 
kuivina, mutta keväällä ja syksyllä tulvan aikana täyttyvät ne ve
deilä; keväisin tunkeutuu vesi haudoista uloskin, Iainehtien ympä
ristössä. Sentähden tavataan muutamin paikoin, esim. Kostiveren 
hautojen läheisyydessä, mättäistä Aera caespitosa-niittyä tyypilli
sine niittykasveineen. Yleensä on haudoissa kasvillisuus paikotellen 
hygrofiilinen, enimmäkseen kuitenkin mesofiilinen. - Onkaloita on 
laajemmalla alueella Kostiveressa, jöelähtmen salajoen luona parin 
kilometrin pituudelta, samoin Vääran alvarilla (Keilan pit.), Kuris
suun ympäristössä ja Errajoen lähellä Liiganusessa. 
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Erikseen voisi vielä mainita halkeamien kasvillisuuden edellä 
mainituissa diaklaasihalkeamissa. Tällaisen alueen keskusta on kos
tea. Valon puute ed istää sammalten kasvua (Brachytlzecium-lajeja, 
1 sopterygium depressunz, Amblystegium-lajeja, Blepharozzia pt:lc/zer
rima, Mnium-lajeja, Rhodobryum roseum y. m.). Korkeampia kasveja 
on tä llaisissa paikoissa vähän; joskus jokunen Cerastium caespitosum. 

Alvari on omintakeinen kasvillisuusmuodostuma, jonka kehitty
mistä edistävät useat eri tekijät. On varmaa, että kasvikunta riippuu 

Kuva 4· Alvarihautoja Kostiveressa tulvaveden aikana. 

pääasiallisesti irtpmaan kokoomuksesta ja sen fysikaalisista ominai
suuksista. Kun juuret tunkeutuvat kalkkikivikerroksen väliin, usein 
myös paljasta kalkkikiveä vastaan, niin vaikuttaa luonno llisesti 
kalkki tärkeänä tekijänä. Sentähden on alvareilla runsaasti kalkin
pitoisessa maassa viihtyviä kasveja (Anemone silvestris, Anthyllis 
vulneraria, Linum catlwrticum y. m.). 

Koska vuoriperäalustassa on paljon diaklaasirakoja, etenkin 
karstimaalla, valuu sadevesi nopeasti näihin rakoihin ja verraten 
ohut maakerros kuivuu aika pian. Tästä johtuva kuivuus haittaa 
kasvipeitteen kehittymistä alvarilla. Insolatio puolestaan lisää hu -
mattavasti alustan kuivaavaa vaikutusta. Alvareilla ei ole lainkaan 
puita, jotka p utaisina päivinä suojaisivat muita kasveja auringon 
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polttavilta säteiltä; matalat katajapensaat eivät ole suuremmaksi 
avuksi. Sentakia ovatkin alvarikasvien kasvuehdot aivan toisenlai
set, kuin esim. lehtoniityn kasvien. Kuumuuden vaikutuksesta 
alvarikasvillisuus keskikesällä melkein aina >>palaa>> ohutpintaisen 
mullan kuumetessa aivan lävitse. Kaikki korkeammat kasvit kuivu
vat, muuttuen keltaisen ruskeiksi tai vaaleiksi. 

Aukeus suurentaa myös kasvien veden haihtumista, tuulilla 
kun ei ole mitään esteitä. Kuumuuden ja kuivuuden takia voivat 
alvarilla menestyä hyvin ainoastaan kuivakkokasvit, kserofyytit, 
joiden vegetatiiviset osat ovat varustetut transpiratsicnia vähentä
villä välineillä. Mutta kaikista suojakeinoista huolimatta eivät ne
kään kunnolla menesty alvarilla, ja senpätakia on kääpiöityminen, 
nanismi, tällaisella alueella yleinen (etenkin Saxifraga tridaciylites, 
Erophila verna, Androsaces septentrionale, PhleL. m pratense). Samoin 
on puolikääpiöisyys, seminani~mi, yleisesti tavattava ilmiö (Galium 
verum, Potentilla alpestris, Campanula rotundifolia, Veronica spicata 
y. m.). . 

Alvarikasvillisuuden muodostumiseen vaikuttavat myös talviset 
pakkaset. Kun maa on melkein aukea ja tasainen, puhaltaa tuuli 
talvella usein irtonaista lunta pois alvarilta. Alvari tu lee täten hyvin 
vähälumiseksi, vieläpä aivan paljaaksi, etenkfn korkeammat paikat, 
joissa on karstimaata. Lumipeitteetön alvarikasvillisuus kärsii kyl
mästä, etenkin siemenet, jotka syksyllä sateen vaikutuksesta paisui
vat tai rupesivat itämään, samoin pienet siementaimet. Alvarikas
villisuus ei pääse säännöllisesti uudistumaan, mistä johtuukin yksi
vuotisten kasvien vähyys. Kylmän vaikutuksesta on osittaisena 
todisteena tiheämpi kasvillisuus halkeamissa, joissa lumi talvella 
enimmäkseen peittää maan. 

Talviset kylmät vaikuttavat nähtävästi vielä toiseiiakin tavalla 
kasvillisuuden kehittymiseen. Alvarilla voi huomata mitä eri1aisinta 
irtomaan liikkumista. Vesi imeytyy syksyllä kokonaan irtonaisen 
mureahkon aineksen läpi, jossa on runsaasti multaa. Pohjakivi, 
jonka läpi vesi ei pääse, vaikuttaa samalla tavoin kuin pohjajää poh
joisissa napamaissa. jäätyessä syntyy läpivettyneessä irt maaker
roksessa erikoisia siirtymisiä ja kohoamisia, joita paikalliset asukkaat 
kutsuvat >>kylmän nostamiksi>>. Alvarilla v.oi parhaiten havaita >>kyl
män nostamista>> karsti-alueella, jossa ilmiö esiintyy sellaisena, että 
kasvien juuret kiskoutuvat irti maasta. Kasvipeite muuttuu avo
naiseksi, harvaksi. Kaikki paljaat kohdat kalkkikivessä ovatkin 
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syntyneet enimmäkseen juuri pakkasen vaikutuksesta, syksyisen 
pohjaan asti jäätymisen edistäessä paljastumista. Samoin vaikuttaa 
vaihteleva kylmä varhain keväällä, jolloin keväinen aurinko päivällä 
lämmittää lumipeitteettömät kasvit alvarilla, yöpakkasten niitä kyl
mäessä. 

Kiinnitän tässä vielä huomiota yhteen tärkeään tekijään: alva
riE::n käyttöön karjanlaitumina. Alvarit ovat ammoisistaajoistasaakka 
olleet laidunmaina, koska ne ohutpintaisuutensa takia eivät muuhun 
kelpaa. Melkein kautta koko suven pidetään alvarilla laiduntamassa 
nautakarjaa, lampaita ja myös hevosia. Kun ruohonkasvu on niukka, 
käyttävät eläimet viimeisenkin ruohonkorren ruuakseen. Sentakia 
eivät syömäkelpoiset ruohot pääse kasvamaan siemenellisiksi, jonka 
takia tälläisten kasvien lukumäärä huomattavasti vähenee. Kukki
vina voi tavata enimmäkseen vain sellaisia kasveja, jotka ovat myr
kyllisiä, pahantuoksuisia tai piikkien suojaamia. 

Periodillincn ruohon vähentäminen edistää nurmikamaran syn
tymistä, mikä osaltaan edistää monivuotisten kasvien lisääntymistä.1 

Tällainen nurmikamara kuitenkin estää mahdollisesti valmistunei
den siementen maanpintaan pääsemistä, jonka takia pikku taimien 
juurtuminen on epävarmaa. Näin aiheutuu mesofyyttien ja yksi
vuotisten kasvien surkastuminen, jota edistää alueen alituinen laitu
mena olo. joka tapauksessa on alvarin laitumena käyttö metsättö
myyden syynä, ainakin someroalvarilla, kuten useat tutkijat ovat 
todenneet. Siitä ovat erinomaisena todisteena myös Saarenmaan 
katajaiset karjamaat, joilla ei ole ensinkään puita, mutta joiden vie
rellä aidan toisella puolella saattaa olla joko kaunis sekametsä tai 
kasvaa suuria yksityisiä puita. 

Lopuksi mainittakoon, että alvarilla tavataan useita jäännöksiä 
arktisesta kasvistosta. Mainitsemisen arvoiset ovat Cerastium alpi
num (esiintyy Eestissä ainoastaan yhdessä paikassa, nim. Tallinnan 
luona olevalla Lasnamäellä), Poa alpina (tähän asti tavattu ainoas
taan Harjunmaan alvareilla), Saxifraga adscendens (klinttien reu
nalla), Androsaces septentrionale, Draba incana y. m., jotka vakitui
sesti kasvavat kylmemmillä seuduilla. Nähtävästi ovat alvarit suo
tuisia näiden kasvien kehittymiselle, minkä takia ne ovat siellä säily
neet, hä~ittyään muualta Eestin kasvikunnasta. 

1 Itäisellä Harjunmaalla on alvarikasvillisuudessa monivuotisia ruoho
kasvilajeja 63 %. kaksivuotisia 6 %, yksivuotisia syk<iyllä itäviä 9%, varsi
naisia yksivuotisia 12% ja varpuja sekä pensaita 10%. 
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Sammaltutkimuk.sesta Virossa ja Latviassa. 

Mauno ). Kotilainen. 

Eteläisillä naapurimaillamme on sammaltutkimuksen alalla kaunis 
ja tunnustusta ansaitseva menneisyys. Niinpä Tarton yliopiston suuruu
den aikaan, viime vuosisadan keskivaiheilla, sil loinen kasvitieteen pro
fessori A 1. v on B u n g e herätti ei ainoastaan oppilaissaan vaan myös
kin sivistyneissä henkitöissä yliopiston ulkopuolella voimakkaan harras
tuksen bryologiaan. · 

Erikoisen innokas sammalharrastelija oli valtioneuvos G. K. G i r
g en s o h n, joka 12 vuoden aikana tehtyihin keräilyihin nojautuen 
julkaisi v. 1860 teoksensa >>Naturgeschichte der Laub- und Lebermoose 
Liv-, Ehst- und Kurlands>> (Archiv fi.ir die Naturkunde Liv-, El1st-und 
Kurlands; zweite Serie, Bd: 11, 488 sivua). jo kooltaan on tämä teos 
huomattava senaikaisessa bryologisessa kirjallisuudessa ja puutteistaan
kin huolimatta erikoisen tärkeä sammalkäsildrja, jonkalainen esim. 
meiltä, kuten tunnettua, aina vuoteen 1923 on puuttunut. Girgensohn 
koetti olla mahdollisimman perinpohjainen; niinpä on maksa- ja lehti
sammalien yleisten rakenteellisten ominaisuuksien käsittely hyvin yksi
tyiskohtainen. Eikä hänen teoksestaan myöskään puutu luonteeltaan 
yleiskasvimaantieteellisiä viittauksia sammalten osuudesta maanpinnan 
kasvipeitteen muodostajina. Tutkimustaulukot ovat huolellisesti laa
dittuja ja itsekunkin lajin. morfologinen käsittely on mahdollisimman 
tarkka, ehkä liiankin yksityiskohtiin haira~tuva nykyajan tutkijan mie
lestä. Lisäksi hän on tutkimustaulukoihin ja myös lajikäsittelyyn liittänyt 
kaikki Venäjältä silloin tunnetut sammallajit, joten käsikirjaa voitiin 
käyttää kaikkialla Venäjällä. Tutkimusalueelta tunnettuina hän esittää 
56 maksa- ja 245 lehtisammallajia. Uutena tieteelle kuvataan Sphagnum 
Wulffianum, hyvin luonteenomainen rahkasammallaji, joka on aina säilyt
tävä lajiarvonsa. Kaikesta perinpohjaisuudesta huolimatta on teoksessa 
mainittu alueelta löydetyiksi lajeja, joiden määrääminen varmasti ei ole 
oikeaan osunut. Monissa tapauksissa hän itsekin epäilee tulleensa väärään 
tulokseen. Tästä kielteisestä puolesta huolimatta on Girgensohnin teosta 
pidettävä kauniina todistuksena tekijänsä suuresta harrastuksesta ja 
keräilyinnosta. 

1 

V. 1862 ilmestyi E. R u s s o w i n >>Flora der Umgebung RevaiS>> 
(Archiv fiir die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands; zweite Serie, 
Bd. 11 I.), joka on ahkerien retkeilyjen tulos ja vastaa 'aiheen käsittelyi
tään samanaikaisia meikäläisiä paikalliskasvistoja. Päähuomion kohdistaa 
tekijä, silloinen luonnontieteen ylioppilas, korkeampiin kasveihin, mutta 
lisäksi on tekijä ottanut huomioon myös alueen sammalet. Niinpä mai
nitaan julkaisussa 32 maksa- ja 149 lehtisammall aj ia. Virhe~llisiä sam
malmääräyksiä tutkimuksessa tuskin lienee montakaan. Asiallisesti kir
joitettuna todistaa julkaisu kirjoittajansa kypsyneisyyttä ja on samalla 
tunnus kasvitieteen silloisen opetuksen korkealle tasolle Tarton yliopis
tossa. Vielä nytkin on julkaisu luotettava opas vieraalle kasvitieteilijälle 
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hänen liikkuessaan Tallinnan kasvitieteellisestikin kiintoisassa ympä
ristössä. Myöhemmin on Russow tehnyt itsensä varsin tunnetuksi yh
tenä aikakautensa parhaimmista Sphagnumtutkijoista, jolle jälkimaail
man bryologit antavat suuren tunnustuksen. Hän tuli sittemmin Tarton 
yliopiston kasvitieteen professoriksi. 

Kolmantena tärkeänä Viron ja Latvian s mmalkasvistoa käsittelevä
nä teoksena on mainittava C. A. He u g e 1 i n>> ie Laubmoosc der Ostsee
provinzen Russland )) (1865) (Arbeiten d s Naturforscher· Vereins zu 
Riga; neue Folge, 1. Heft, 191 sivua). Hänen teoksensa ei kohoa Gir
gensohnin tutkimuksen tasolle, mutta todistaa puol staan, miten vilkas 
harrastus jo näihin aikoihin kohdistus Itämeren maakunt ien sammalkas
viston tutkimiseen. 

Vuosisadan loppupuolella lamaantui näissä maissa koko tietee llinen 
elämä ja niinpä ei siltä ajalta ole erikoista mainittavaa samma ltutkimuk
sestakaan. Olosuhteiden muuttuessa elpyy taas sammaltutkimusl in. 
Vuosisatain vaihteessa aloittaa riikalainen mt:seomies J o h. M i k u
t o w i c z taasen s"mmalkeräilyn. Hänen retkeilyjensä kautta tulee 
Latvian ja Viron IFmeren puoleinen rannikko entistä paremmin tunne
tuksi, varsinkin rannikon edustalla olevat saaret. Mikutowicz julkaisi 
vv. 1908-1919 ensimmäisen baltilaisenlehtis"mmalia käsittävän eksikaat
tikokoelman )>Bryotheca baltican>>. Mikutowicz on saanut kaikesta päät
täen voimakkaita vaikutteita Warnstorfilta, koska vähäpätöisetkin, to
denn äköisesti vain kasvupaikkcmuodot ovat saaneet omat syst maatti
set nimensä. Kuten tunnettua, nykyajan johtavat systematikot eivät 
harrasta lajien pirstomista lukuisiin variatioihin ja muotoihin. Täten 
ei Mikutowicz'in maine systemaatikkona ole aivan riidaton. 

S mmaltutkimuksen harrastus on nyttemmin siirtynyt Tartosta 
Riikaan. Riikalainen dosentti N. M a 1 ta on tehnyt itsensä tunnetuksi 
hyvin etevänä sammalsystemaatikkona. Hänen äskettäin (1926) ilmes
tynyt laaja monografinen teoksensa )>Die Gattung Z y g o d on Hook. 
et Tayl.)> (Latvijas Universitates Botani c:: ka Darza Darbi, N:o 1., 104 
kuvaa, 185 sivua) todistaa suurta työmäärää, harrastusta ja muoto
silmää, kuten asiantuntijamme prof. V. F. 8 r o t heru s on teoksesta 
näiden rivien kirjo'ittajalle lausunut. 

Lisäksi on Malta aikaisEmmin julkaissut useita pienempiä ekolo
gisia, systemaattisia, floristisia ja fysiologisia tutkimuksia sammalista. 
Kaikesta huomaa, että Riiassa työskennellään innolla ja tarmolla sam-
maltutkimuksen alålla. · 

Niinkuin ylläolevasta lyhyestä selostuksesta ilmenee, on meillä suo
malaisilla ilo todeta, että eteläisissä naapurimaissamme on saatu huo
mattavia tuloksia aikaan sammaltutkimuksen alalla ja että nykyjään 
on innokas harrastus taasen elpynyt tähän kasvitieteen haaraan. 
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Muistelmia Vanamon Eestinmatkalta. 

Eeva Zidbäck. 

Näin jäljestäpäin muistellessa tuntuvat Virossa vietetyt päivät 
pitkältä, ihanalta sunnuntailta. Kuinka voikaan matka suurella joukolla 
muodostua niin ehjäksi ja onnistuneeksi? 

Lähtöpäivää hellitti Jumalan aurinko pitkien kevätkylmien perästä 
ensimmäisiä kertoja täydeltä terältä. Se oli iloinen enne, joka herkisti 
kaikkien mieliä. Tuntuipa juhlalliselta nähdä satojen saattajien liehuvine 
liinoineen muuttuvan yhä pienemmäksi ja sekavammaksi massaksi ja 
itse päästä irti kaikesta - olla vapaa kuin lokki, joka kaarteli laivamme 
yll ä. Oli kuin kaikki entinen olisi pyyhkäisty pois; harrastus ja mielen
kiinto suuntautuivat vain siihen, mitä läh innä seuraavina aikoina tule
man piti. Iloinen ja vastaanottava mieli - siinä paraat matkavarus
teemme! 

Meri oli harvinaisen tyyni, se välkkyi kuin opaalin pinta, kun sille 
sattui Ariadnen mustan savun varjo. jäälohkareita uiskenteli siellä 
täällä, mutta nyt ne olivat valkoiset ja kiltit kuin Kaisaniemen kesyt 
joutsenet, vaikka muutama päivä si tten olivat tehneet tenän taivain 
kululle. Äransgrundin ulkopuolella ne jo hävisivät, ei ollut näkyvissä 
kuin meri - sininen, rannaton. · 

Ariadnen upeus ja kauneus herättivät tietysti vilkasta huomiota. 
Useimmat tutkivat laivaa milteipä lastiruumasta mastonhuippuun asti. 
ja Ariadnen kuulu katettu keskikansi! Sen korituoleissa istuessa ja kuun
nellessa orkesterin säveliä unohtuivat talvelliset vastoinkäymiset, kylmä 
>>boksi>>, rahapula ja muu, - tuntui kuin olisi nostettu opiskelijan mitättö
mästä asemasta >>high life'n» loistoon. Oivallinen preluudi ensimmäi
selle ulkomaanmatkalle. 

Nopeasti kului matka poikki kimmeltävän Suomenlahden. Tallin
nan lukuisat tornit näkyivät yhä selvemmin ja omituinen ranta- Lasna
mäen klintit - kertoi, että olimme kaukana graniittikallioiltamme. 
Tallinnan satama on kolkko ja ikävä. Se antoi meidän jännittyneille, 
voisi sanoa >>ramppikuumeisille>> mielillemme hiukan pontevuutta ja yh
teenkuuluvaisuuden tunnetta: oma satamamme on kauniimpi! Tätä äl
köön käsitettäkö ylpeydeksi tai joksikin muuksi rumaksi tunteeksi; 
päinvastoin, sydämestämme saisimme, että rakkailla velji11ämme olisi 
maailman kaunein satama, se vain oli sellainen pieni nostattava momentti, 
joka antoi tarpeellista varmuutta. 

Varmuutta tarvittiinkin, piti melkein vetäytyä kokonaan jäykkään 
suomalaiseen kuoreensa, etteivät vastassa olleet ylioppilaat olisi meitä 
heti valloittaneet. Pyrkimyksemme oli säilyttää itsenäisyytemme! Vai
keaksi se kävi matkan mittaan, ja taisi siinä yhden ja toisen käydä hiu
kan huonosti., 

Tallinna mutkikkaine katuinesi, ikivanhoine taloinesi ja muistoi
nesi! Emme varmaankaan ymmärtäneet antaa sinulle1 tarpeellista kun
nioitusta. Olimme lii aksi nykyaikaisten tieteiden harrastajia. Emme 
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osanneet asiantuntemuksella katsella sinun arkkitehtoonisesti kauniita 
talonpäätyjäsi, emmekä nauttia keskiaikaisesta tunnelmastasi. Mutta 
nuori vihreys Toompean juurella olevassa puistossa, se imponoi mcih,in. 
Ei ollut kevät .noin pitkälle edistynyt kotona! ja nuorten ylioppilas
ciceroniemme ystävällisyys ja herttaisuus - sen ymmärsimme täydelli
sest i, joskaan emme, ainakaan kaikki, osanneet kiitol lisuuttamme ilmi
tuoda osaksi kielellisten vaikeuksien, mutta suurimmaksi osaksi jäykkyy
temme tähden. Kuinka monesti matkamme varrella huomasimme sen 
kahlehtivan itseämme. Ei osannut olla välitön, sydämellisen välitön, ku
ten eestiläiset sukulaisemme! - Lämmittävin muisto jäi käynnistämme 
Estonia-teatterissa. Siellä näet kuulimme miten suurin ponnistuksin 
tuo komea rakennus oli saatu pystyyn. Saimme ikäänkuin konkreetti
sessa muodossa tuta sen uhrautuvaisuuden ja sitkeyden, mitä eestiläiset 
ovat osottaneet ponnistellessaan päästäkseen siihen asemaan, missä 
nyt ovat, sekä mitä voimia piilee kansassa, joka yksimielisesti pyrkii 
päämääräänsä. 

Seuraavana päivänä saimme futustua Tallinnan ympäristöihin, 
Ylemistejärveen ja Lasnamäen klintteihin, jotka olivat niin oudoilta 
merelle näyttäneet. Se oli iloisen itsetoiminnan päivä. Olimme kuin ka
lat vedessä. Kasveja kertyi kantopuristimeen, ja entomologit taisivat olla 
tyytyväisiä saalii seensa. Vaelsimme ja katselimme, mutta se oli paljon 
riemullisempaa kuin edellisenä iltana kaupungin mukulakivikaduilla. 
Nyt vasta oma joukkommekin paremmin tutustui keskenään. Yhteiset 
retket luonnon helmassa lähentävät. Varsinkin kun sattuu sellaista, että 
aukealla kentällä yll ättää sade, j~ kaikki juoksevat minkä käpälistä 
lähtee ainoaan näkyvissä olevaan rakennukseen, joka osottautuu pieneksi, 
ei aivan ensiluokkaiseksi sikolätiksi! Siinä karisee pois turha kursailu. 

Iloisesti yllätetyiksi tulimme, kun Tallinnan asemalla astuimme 
junaan ja havaitsimme saaneemme oman hienon vaunun. Suuren vai
kutuksen ainakin naisväkeen tekivät sohvia peittävät pellavaiset irto
päällykset, jotka kiilsivät pesun ja mankeloimisen jäljeltä. ja monen
laiset sähkölamput ja muu ihanuus vallan lumosi meidät. Olipa su loista 
istua päivän vaivojen perästä pehmeillä, junan tasaisesti kiitäessä eteen
päin! Maisemat, joiden läpi kuljimme, muistuttivat suuresti kotimaan 
kuvia. Mutta eivät ne suinkaan saaneet aikaan mitään haikeutta mieli
alassa. Päinvastoin; iloitsimme siitä, että luonto kummankin puolen 
Suomenlahtea oli niin samånlaista lmolimatta niistä eroavaisuuksista, 
joita päivällä olimme Tallinnan ympäristöll ä oppineet tuntemaan. Saman
tapainen luonto on tärkeä seikka kummankin rannan asukkaitten kansal
lisessa lähentymisessä. Senpä vuoksi jokainen valkovartinen koivu, 
jokainen alaku loinen suomaisema oli niin tervetullut. Hämärtyvässä il
lassa kiisimme etelää kohti. Tuomi oli radan varrella täydessä kukassa. 
Sen viileään va ikeuteen kätkeytyy jotain villiä ja huumaavaa, joka ei 
voi olla vaikuttamatta herkkään mieleen . . . Kohta pimeys, jota ei ko
tona siihen vuodenaikaan ole, peitti maan vaippaansa. Mutta meidän 
vaunussamme tuli yhä kodikkaampi tunnelma. Laulu toisensa perästä 
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kajahti ilmoille. Laululla on oleellinen osa tällaisilla retkillä. Yhä uusia ja 
uusia pulpahtaa hetken inspiratiossa esille. Aivan kesken ajan juna 
vi ~ ei kun mölisi Tarttoon. Tuo ääni oli niin perin outo, meidän iloiseen 
vihellvkseen tottuneissa korvissamme - aivan kuin hevonen ammuisi! 

Tarttoon saavu imme kuin tätilään. Olimme hiukan unisia - oli 
puoliyö - ja jäykistyneitä pitkäaikaisesta istumisesta. Mutta ylitsevuo
tava ystävä lli syys vapautti meidät kaikesta taakasta, sekä henkisestä
pelkäsimme joutuv2mme hajoitetuiksi eri paikkoihin asumaan - että 
matkatavaroistc-mme, jotka sullottiin toiseen ja meid ät toiseen auto
omnibukseen. Eläköön! Automme hyppi kohti Yliopiston kasv itieteel
listä laitosta, jossa saisimme kaikki asunnon. Yliopiston kasvitieteelli
sessä laitoksessa? Eikö se ollut kuin satua. Mikä vaiva hankkia vuoteet 
suu relle joukolle, järjestää huoneet ja kantaa pesu- ja juomavedet - Tar
tossa ei ole vesijohtoa! Oliko liikaa sanoessani, että olimme tulleet kuin 
tätilään? · 

Hedelmäpuut olivat pukeutulleet hempeään kukkaverhoonsa, kul
tarinta helkytteli ja au rinko leikki Emajoen kaivossa, kun aamulla jätim
me hauskan majapaikkamme. Oli ri emastuttavan ih anaa. Aamu olisi 
voinut inspiroida esiin toisen yhtä kuulaan runon kuin Koskenniemen 
>> Ihm e>>: 'Tule aamuhun hymyilevään' - jos olisi ollut talangeja, niin , 
--jos. 

Tätä ihanaa aamua seurasi kaksi rikasta, muistossa himmenemä
töntä päivää Tartossa. Aivan oikein olivat t allinnalaiset sanoneet: >>Saat
tepa nähdä Tartossa! Eestiä on arvosteltava Tarton mukaan - Tar.tto 
on sydän!>> Tosiaankin oli Tarton ilmapiiri toisenlainen kuin Tallinnan. 
Se oli ikäänkuin henkevämpi ja lauhkeampi. Tuntui heti, että siellä tu
lisi viihtymään erinomaisesti. Tartto ei ollut tavallinen kodikas uinuva 
pikkukaupunki, miltä se ensi silmäykseltä voisi näyttää. Sen pinnan alle 
kätkeytyivät suuret aatteet, jotka ovat luoneet Eestin kansan ja valta
kunnan vapauden. Isä j annsenin käytännöllinen, kansanomainen ja Koi
dulan taivaita tavoittel eva , tulinen isänmaanrakkaus, tuntuivat vielä 
elävän tääll ä. Tartto oli nähnyt ensimmäisten lau lujuhlien ihmeellisen 
innostuksen ja >>Kalevipo gim> ilmestymisen. ja kaunista perintöä hoitaa 
nykypolvi uskollisesti, saavuttaen tuloksia, joita saimme ihailla Yliopiston 
laitoksissa ja Eesti Rahva museumissa, joka on sijoitettu komeaan Raadi
möisaan. Nemesis! Palatsiin, jonka salongeissa asuivat kansan työllä elä
vät paroonit ja paronittaret, si ihen on tuotu puutöitä ja kirjailuja, joita 
tuo kansaparka savttpirteissään valmisteli. juuri Raadimöisa oli toimen 
paikka, jossa kouriintuntuvasti saimme kokea Eestin kansan suuren elin
voiman. Tuntui kuin Eesti Rahva Museum olisi ollut pyhä paikka, kaik
kien niiden aatteitten symbooli, joiden puolesta Eestissä viime vuosina 
on taisteltu ja voitettu. 

Suureromoinen elämys oli myös retki erääseen uudistaloon. Yli äy
räittensä tulviva virta, loivamäkiset rannat, joissa vuorottelee ruislaihon 
kirkas vihreys ja kynnettyjen peltojen outo violetti puna kaarensa lop· 
puun kallistuvan aur ingon vinojen säteitten valaisemana - siinä oivalli
nen väritutkielman aihe taiteilijoille! Meidän joukkomme oli si joitettu 
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vuokramoottoriin, joka porhalsi ylös Emajoen laiskasti vierivää juoksua. 
Laskettiin maihin pienen talosen rantaan, kulj ettiin poikki kasteitten 
niittyjen uudistalolle, joita on viime vuosina syntynyt tuhkatiheään 
entisten moisioitten maille. Isäntäväen ilo nähdessään heimoveljiä oli 

• vilpitön. Oli ihanaa havaita, että heimoaate on saanut ymmärtämystä 
rahvaankin keskuudessa, eikä vain sivistyneistön . Verrattomalla auliu
della isäntä ja emäntä antoivat tietoja maistaan, verovapaudestaan j. n. e. 
Isäntä antoi erinomaise'n näytteen eestiJäisen henkisestä joustavuudesta; 
lähtiessämme hän poimi kauniisti kukkivasta tulppaanipenkistään kim
pun meille. Olisiko meillä kukaan mökinisäntä tehnyt tätä? 

Ihana oli retkeily Vasulan metsään. Kuljimme sinne suurten lakeuk
sien poikki. Ilma oli täynnä kiurujen liverrystä, tuntui kuin koko taivaan 
kupu olisi kaikunut mukana. Mikä vapauttava tunne valtaakaan ihmisen 
tuollaisella lakeudell a, jonka vaihteluna ovat vain pilvenhattaroiden 
viskaamat varjot. Ainakin meidän, jotka olimme tottuneet umpimaise
miin, oli ihmeellisen helppoa hengittää siellä. Paremmin ymmärtää tä
män jälkeen pohjalaisten vapaudenrakkauden, unkarilaisten tulisen 
isänmaan- ja vapaudenpalvonnan - siellä selvisi monen Petöfin runon 
mielestämme ylipaisutettu tunne. 

Illalla kuu valoi runollista hoh(iettaan Kasvitieteellisen puutarhan 
hentoon vehreyteen ja leikki Emajoen !ainei lla. Satakieli lau loi rintansa 
kaihoja. Romanttisen näytelmän kulissit olivat täydelliset. Oli kerrassaan 
onni sielumme rauhan tähden, että meidän jo toisena iltana oli painuttava 
vanhaan tuttuun vaunuumme ja erottava ihanasta Tartosta. Ero olisi 
ollut lohduton, ellei pari oppaistamme olisi puikahtanut mukaamme. 

Aamulla heräsimme nähdäksemme taas uuden puolen Eestinmaasta. 
Kohtlan palavakivikaivoksen ja öljytchtaan: Emm hän läheskään kaik
kea ymmärtäneet insinöörien selityksistä, mutta heissä itsessään oli jotain, 
joka teki kaiken mielenkiintoiseksi: suuri rakkaus työhönsä . . Emme 
hevin unohda, millä hartaudella yli-insinööri kertoi työskentelystä. Sel
västi havaitsi, ettei se hänelle ollut työtä vain oman teollisuuslaitoksen 
hyväksi, vaan ponn istelua koko Eestin kansan taloudell!seksi vaurastutta
miseksi. 

Sanoin ei voi kuvailla Ontikaa - se olisi itse nähtävä. Se li enee 
suuremmoisinta, mitä Eesti ll ä maisemallisessa suhteessa on tarjottavana. 
Tokko koskaan voimme unohtaa valtavaa näköalaa , joka avautui yli 
SuomenlAhd en ul apan tuon 55 m korkean töyrään laelta. Kaukana hää
mött i Tytärsaari ja häviävässä etä isyydessä Suursaaren ko lme kyömyä. 
Oli kuin olisimme seisoneet maailman reunall a, edessä meri, jonka loppua 
ei kukaan tuntenut. Veti juhlalliseksi ja totiseksi koko joukkomme. Ei 
tainnut edes naurattaa sekään, niin koom illiselta ku in varmaan näyttikin , 
kun kaikki makas imme mahallamme maassa äkkijyrkänteen reunall a, 
tuijottaen rannan syvyyksiin! 

Olimme nyt siis nähneet sen, mitä retkcmme ohjelmassa oli määrätty. 
Haikea lta tuntui kiivetä vaunuun, kun ti si, että sieltä poistuu vasta 
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Tallinnassa. Mutta kauan ei haikeus kestänyt. Tunnelma nousi nouse
mistaan. Näytimme uskoliisitie oppiiailiemme oikean suomalaisen lau
lunmahdin, joka nähtävästi ei ollut menettänyt tehoaan, koska saimme 
toisen heistä seuraamaan itseämme Tallinnaan, sen sijaan että yöllä 
olisi eronnut meistä matkustaakseen kotiin, Tarttoon. Huikea eläköön
huuto sen kunniaksi! Avattiinpa siinä julkisesti sanaista arkkua useam
paan otteeseen. Kiitettiin oppaita. Eikä kuitenkaan tarpeeksi - he oli
vat tehneet enemmän kuin me silloin käsitimmekään tai he itse voivat 
aavistaa. Vasta jäljestäpäin olemme huomanneet, miten suuresti he 
toverillisella seurustelullaan vaikuttivat retken onnistumiseen. Tämän 
kautta saimme kaikkeen oikean otteen, pääsimme kiinni elävään elämään. 
Oppaat puhuivat meille, kiittivät meitä. Meitä, jotka olimme vain saa
neet, emme mitään antaneet! He lausuivat, että he pitivät Suomea ja 
suomalaisia jonkinlaisena ihanteena. ja me kun juuri heiltä olimme 
saaneet niin paljon opettavaa ja arvokasta. Meitä oikein hävetti, joskin 
samalla syvästi liikutti. Mitkä velvoittavat sanat! 

Tallinnassa oli jokaisella suuri hoppu hankkia hiukan tuomisia ko
tiin. Sinä aamuna kävi tavallista vilkkaampi kauppa Studen makeis
myymälässä. Ehtivätpä jotkut käydä kirjakaupassa ostamassa eestin
kielistä kirjallisuutta. Lähentymistä siis kielenkin realisella {Johjalla 
eikä vain haihattelevaa sieluj en sympatiaa! 

Oli ihanaa, ettei Tallinnassa ollut enempää aikaa, sydämemme olisi
vat haljenneet eronhetken katkeruudesta. Mutta kaikki kävi niin nopeasti, 
ettemme huomanneetkaan, ennen kuin olimme jo >>Ebba MunckitH kan
nella. >>Karjalaisten laulum kaikuessa läksimme verkkaan tipumaan Tallin
nansatamasta.- Yhä pienemmäksi ja pienemmiksi kävivät liehuvat liina
set. Mutta etäälle saattoi huomata, että kauan seisoivat siellä uskolli
nen tarttolainen oppaamme ja herttaiset tallinnalaiset ylioppilasneitoset 

Valikoima virolaisia eläinnimiä. 

Kun Luonnon Ystävän lukijoita huvittanee hieman tutustua sukulaiskan
samme käyttämiin eläinnimiin, olemme poimineet muutamista käytettävis
sämme olevista ' ·ironkielisistä teoksistal joukon tärkeimpien eläinryhmien ja yk
sityisten eläin lajien nimiä ja julkaisemme ne tässä systemaattisesti järjestettyinä 
rinnan suomalaisten nimien kanssa. 

Loomad- eläimet. 
Selkroolased - selkärankaiset, luuran

koiset 
Imetajad - imettäväiset 
Nahkhiired, käsitiiblased - siipijal

kaiset 

Suurte körvadega nahkhiir - pitkä-
karvainen yöleikko. 

Putukasööjad - hyönteissyöjät. 
Mutt - maamyyrä 
Mets-karihiir- tav. päästäinen 
Siil- siili 

1 j. Piiper: Zooloogia käsiraamat: K. Zolk: Kodumaa kahjulikumad putu 
kad; K. Zolk: Kahjulikud putukad kodumaa metsades. 
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Närijad- jyrsijät 
Orav- orava 
Majarot -musta rotta 
Vöhn - iso rotta 
öuehiir- kotihiiri 
jänes- rusakkojänis 
Kodujänes- kaniini 
Murdjad- petoeläimet 
Majakass- kotikissa 
Ilves- ilves 
Valk nirk, Jahits - kärppä 
Nirk- lumikko 
Saarmas - saukko 
Määr, mäger- mäyrä 
Majakoer- koira 
Hunt- susi 
Rebane - kettu 
Pruun karu - maakarhu 
jääkaru -jääkarhu 
Söudjad, hillged- eväjalkaiset, hyl-

keet 
Huljes- hylje 
Merehobu- mursu 
Paarita-, keskkabjalised- kavioeläimet 
Hobune - hevonen 
Paariskabjalised - sorkkaeläimet, pa-

rivarpaalliset 
Kodusiga - kesysika 
Pöhjapöder- poro. 
Kits- vuohi 
Lammas -lammas 
Veis - nauta 
Lehm - lehmä 
Härg - härkä 
Valaskalad - valaat 
Merisiga -pyöriäinen, merisika 
Linnud - linnut 
Laululinnud- varpuslinnut 
Ööpik - satakielinen 
Rästas- rastas 
Tihasekull - pienempi lepinkäinen 
Rasvatihane- tali tiainen, pakkasti-

ainen 
Linavästrik- valkea västäräkki 
Kaaren, ronk- korppi 
Vares- varis 
Hakk - naakka 

Harakas -harakka 
Pasknäär - närhi 
Peoleo- kuhankeittäjä 
Kuldnokk, kOnnirästas - kottaraincn 
Koduvarblane - kotivarpuneo 
Vint - peipponen 
Pääsuke -pääskynen 
Pöldlookc - peltoleivonen, kiuru 
Ronijad linnud - kiipijäf 
Kirju rähn- iso tikka 
Kägu- käki 
Kiskjad linnud- petolinnut 
Tuulertallaja- tornihaukka 
Kanakull- kanahaukka 
Randkull - varpushaukka 
Kaljukotkas- maakotka 
Kassikull - huuhkaja 
Tuid- kyylzkyslinnut 
Kuhklane- sepelkyyhkynen 
Majatuvi- kesykyyhkynen 
Kanad- kanalinnut 
Kodukana- kana 
Kukk- kukko 
Metsis - metso 
Teder - teiri 
Soolinnud- kahlaajat 
Kurvits - lehtokurppa 
Toonekurg - valkea tuonenkurki, 

kattohaikara 
Kalakurg - harmaa haikara 
Ujujad linnud- vesilinnut 
Luik - joutsen 
Sinil<acl, metspart - sinisorsa 
Kajakas - lokki 
Roomajad - matelijat 
Maod- käärmeet 
Rästik - kyykäärme 
Nastik - tarhakäärme 
Sisalikud - sisiliskot 
Vaskuss- vaskikäärme 
Lihtsisalik - hietasisilisko 
Kahepaiksed - sammakkoeläimet 
Rohukonn, heinakonn - tav. sam-

makko 
Kärnkonn - konna, rupisammakko 
Kalad - kalat 
Ahven - ahven 
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Kabcljo- turska 
Heeringas - siili 
Haug - hauki 
Angerjas - ankerias 
Liilijalalised - niveljalkaiset 
Ämblikud- hämähäkkieläimet 
Ristämblik- ristihämähäkki 
Lest - punkki 
Metspuuk- puuntäi 
Putukad - hyönteiset 
(Röövik- perhostoukka) 
(Töuk- muu toukka) 
(Nukuke - kotelo) 
Mardikad, Pornikad - kovakuoriaiset 
Liivapörnikas - maakiitäjä 
Veepörnikas- sukeltaja 
Raisasitikas - turkkilo 
Pruun raisamardikas,- ruskea raato-

kuoriainen 
Nairi hiilamardikas - rapsikuoriainen 
Lehesitikas, pöuapörnikas- turilas 
Sitasitikas- santiainen 
Kiiiiramardil<as- niptus-kuoriainen 
Kivirörnil<as, naksutaja- viljaseppä 
(Traatuss- juurimato) 
Toremardikas- jalokuoriainen 
j ahumardikas- jauhopukki 
Käätsusikk - ,>sarvijaakko,> 
Suur paplisikk - iso haapahapsen-

kakkiainen 
Lehemardikas - Iehtiterttu 
Nairimardikas - sinappikuoriainen 
Maakirp - maakirppu 
Hcrnepörnikas, herne terakärsakas -

hcrnekuoriai nen 
Ristikheina kärsakas- apilakärsäkäs 
Vaarikakärsakas - vattukärsäkäs 
Suur männa kärsakas- »tttkkimiehen 

t~ii)> 

Vaigulane - pikikärsäkäs 
Ködrakärsakas - rapsikärsäkäs 
Jvamardikas, viljakärsakas- jyvä-

kärsäkäs 
Leherullija ldi rsakas , lehekeeraja 

kiertäjäkärsäkäs, käärökärsäkäs 
Kooreyrask. koorepörnikas - kaarna

kuoriainen 

Metsaednik- ytimennävertäjä 
Lepatriinu- Ieppäterttu 
Kiletiivalised. nalzktiivalised ~ pistiäi-

set 
Mesilane - mehiläinen 
Kumalane - kimalainen 
Herilane -ampiainen 
Punane metssipelgas, metsmurelane -

punainen kekomuurahainen 
Hobusipelgas - hevosmuurahainen 
Puuvaablane - puupistiäinen 
Männavaablane - männynneulapis-

tiäinen 
Karumarja vaablane - iso karviais-

pistiäinen 
Liblikad - perhoset 
Kapsaliblikas - kaaliperhonen 
Koeraliblikas - nokkosperhonen 
Männasuru - mäntykiitäjä 
Männaketraja- mäntykehrääjä 
Tammeketraja - tammikehrääjä 
Männa öölane- mänty-yökkö 
Kapsa öölane- kaaliyökkö 
Orase-öölane - orasperhonen 
(Rukki-uss- orasmato) 
Tera-öölane - kahuperhonen 
Männalookleja - mäntymittari 
Karumarja lookleja - karviaismittari 
Kulmaliblikas - hallaperhonen 
öunaliblikas, öunamähkleja - Ome-

nakääriä inen 
Hernemähkleja - hernel<ääriäinen 
Tammemähkleja - tammikääriäinen 
Männa pungavörse mähkleja ---:- män-

nynversokääriä inen 
Männa vaigumähkleja - pihkaäkä-

mä-kääriäinen 
Kuuse pungakoi - kuusensilmu-koi 
Terakoi - jyväkoi 
Kapsakoi - kaalikoi 
Pihlaka koi- pihlajanmarjakoi 
Pajumailane- puutuhooja 
Kahetiivalised- kaksisiipiset 
Majakärbes - huonekärp änen 
Lihakärbes - lihakärpänen 
Pistkärbes - pistokärpänen 
Hobusekiin - hevosen suolisaivartaja 
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Kapsakärbes - kaalikärpänen 
Peedikärbes - juurikaskärpänen 
Sibulakärbes- sipulikärpänen 
Porgandi kärbes - porkkanakärpänen 
Odrakärbes - ohrakärpänen 
Rootsikärbes - kahukärpänen 
Laulusääsk - · tav. sääski 
Odrasääsk - ohrasääski 
Pajuvitsa pahksääsk - pajun äkämä-

sääski 
Kirp - kirppu 
Täid - täit 
Peatäi - hiustäi 
Riidetäi - vaatetäi 
Nokkputukad, nokalised - nivelkär-

säiset 
Voodilutikas - lutikka 
Harilik vahustaja - sylkikaskas 
öunapuu lehakirp - omenapuun leh-

tikirppu 
Lehetäi - kirva, lehtitäi 
Kilptäi - kilpikirva 
Sihkfiivalised - suorasiipiset 
Ritsikas - heinäsirkka 
Roheline heinahobu - l1epokat ti 
Kilk - kotisirkka 
Prussakas - torakka 
Harksaba, körvahark - pihtihäntä 
Pöisjalg - rakkojalkainen 

Kiilid - sudenkorennot 
Koorikud - äyriäiset 
jöevähk - jokiäyriäinen 
Limulised - nilviäiset 
Teod - kotiloi 
Viinamäe-tigu - viinimäl<ietana 
Pöldnälkjas, poldtigu - peltoetana 
Labatigu - kiekkakotilo 
Mud akukk - limakotilo 
Karbid - simpukat 
jöekarp - jokisimpukka 
Ussid - macloi 
Vihmuss, liimukas - liero 
Apteegikaan - verijuotikas 
Solge, solkmeuss - suolinkainen 
Nudipeaga paeluss- väkäsetön ka-

pea heisimato 
Okasnahalised - piikkinahkaiset 
Meresilm - meritähti 
Meresiil - merisiili 
öosloomad - onteloeläimet 
Magcda vee poluiip - lampipolyyppi 
Mereseen, millimallikas - korvame-

duusa 
Korallid - korallit 
Kä nad, wammid - sienieläimet 
P sukäsn - pesusieni 
Algelajad - alkueläimet 

Kirjallisuutta. 

Vfroa koskevaa kasvimaantieteellistä kirjallisuutta. 

Seuraavassa sitetty 111ette lo· on tarkoitettu opastukseksi niille, jotka kir
jallisuudesta haluavat tietoja naapurimaamme Viron l<asvistosta (putkilokas
veista) ja kasvillisuudesta. 

Yleisenä kasv imaantieteellisenä teoksena on ensi sijassa mainittava riika
laisen professorin K. R. K ti p f f e r i n mainio teos >> Grundzuge der P'flanz ngeo
graphie des ostbaltischen ebietes>>, Riga 1925, 224 sivua. ri cntoivan kuvan eri 
kasviformatioiden merkityksestä eri Viron osien maisemissa antaa kartta, joka 
liittyy prof. j. . r a n ö n kirj oitukseen >> esti maast ikulised i.iksused>>, joka on 
julkaistu aikakauskirjassa Loodus (Tartu 1922) ja sisältää laajahkon saksan
kielisen selostuksen. Hyödyllinen tiedonWhde on myö P. T h o m s on i n pieni 
kirjoitus >>Zur Frage der regionalen Verbreitung und Entstehun g der ehölz
wiesen und Alvartriften in N-Estland>> (Sitwn gsber. dcr Naturforscher-Gesell
schaft zu Dorpat, Bd. 30, 1923, S. 45-53). 
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Kasvistollisista käsikirjoista on tärkein j. K 1 i n g en 664-sivuinen kasvio 
>>Flora von Est-, Liv- und Curland>>, Reval 1882. Viroa koskevia tietoja on myös 
saatavissa E. Le h m a n n in 430 sivua käsittävästä kasviosta >>Flora von Pol
nisch-Livland mit besonderer Beriicksichtigung der Florengebiete Nordwest
russlands, des Ostbalticums der Gouvernement Pskow und St. Petersburg>>, 
Dorpat 1895. Meikäläisiä koulukasviaita vastaa G. V i 1 b e r gin laatima kasvio 
>>Eesti taimestik koolidele>>, 2. painos, Tartu 1925, 259 sivua. ' 

Viron siluurisen alueen, siis koko pohjoispuoliskon putkilokasvistoa käsitte
lee F. S c h m i d t i n erinomaisen ansiokas tutkimus >>Flora des silurischen Bo
dens von Estland, Nord-Livland und Ösel» (Archiv fiir die Naturkunde Liv-, 
Ehst- und Kurlands, 2. Serie, Bd. 1, S. 149-260, Dorpat 1855). Tämä julkaisu on 
vanhuudestaan huolimatta mitä parhain kasvistollinen opastaja Pohjois-Virossa 
ja luoteissaarilla liikkuessa. Suomalaiselle Viron kulkijalle on suositeltava myös 
0. K y y h kyse n pirteää retkeilykertomusta >>Kasvistollisia havaintoja Viron 
matkalta>> (Luonnon Ystävä 1925, siv. 124-134 ja 158-168), joka sisältää kas-
vistollisia huomioita eri osista Viroa. ' 

Paikalliskasvioista ovat huomattavimmat: E. R u s s o w i n Tallinnan ja sen 
ympäristön kasvistoa koskeva julkaisu >>Flora der Umgebung Revals)> (ed. main. 
Archiv, Bd. 1 II, 1862, 132 siv.), Koillis-Viroa koskeva L. Gruner i n kirjoitus 
>>Vers uch einer Flora Allentackens>> (ed. main. Archiv, Bd. V 1, 1864, S.373-532), 
Tarton seudun kasvistoa käsittelevä P. v on G 1 e h n i n >>Flora der Umgebung 
Dorpats>> (ed. main. Archiv, Bd. 11, 1860, S. 489.:_574) ja C. S k o t t s b e r gin ja 
T. V este r g r enin Saarenmaata koskeva julkaisu >>Zu r Kenntnis der Vegeta
tion der Insel Oeseh> (Bihang t. K. Svenska Vet.-Akad. handlingar, 1901, Bd. 27, 
Afd. 111, Nr. 7, 97 sivua). 

Useimmat yllä luetellut julkaisut sisältävät kirjallisuusviittauksia, jotka 
helpottavat perehtymistä Viron kasvimaantieteelliseen kirjallisuuteen koko laa
juudessaan. Täydellisin lienee Kupfferin ,suuren teoksen kirjallisuusluettelo. 

K.L. 

Acta 1 n s t i t u t i et H o r t i Bo ta n i c i Tartu ensi s. Voi. 1, 
fasc. 1. Tartu 1926. 

Tarton yliopiston kasvitieteellisen laitoksen johtaja prof. Hugo Kaho on 
äskettäin pannut la itol<sessaan alulle oman julkaisusarjan. Ensimmäinen nu
mero sisä ltää seuraavat kirjoitukset: 1. E dm. S p o h r: Ober das Vorkommen 
von Sium erectum Huds. und Lemna gibba L. in Estlan d und iiber deren nord
östliche Verbreitungsgrenzen in Europa (22 siv.); 2. T h. Li p p maa: Floris
tische Notizen aus dem Nord-Aitai nebst Beschreibung ein er neuen Cardamine
Art aus der Sektion Dentaria (12 siv.); 3. T h. Li p p maa: Pigmenttypen bei 
Pteridophyta und Anthophyta. 1. Allgemeiner Teil (71 siv.). Toivomme näin 
kauniisti alkaneelle sarja lle hyvää jatkoa. K. L. 

Huomattava virolainen perhosteos. 

Petersen, W.: Le p i d o p te r e n-F au na v on E s t 1 a n d (E e s
t i), 1 1. painos tekijän Vironmaan perhosfaunasta, 2 osaa, 588 sivua, Tallinna 
1924, Viron vapaavaltion opetusministeriön julkaisema. 

Virolla on onni lukea tieteellisten työntekijäinsä joukkoon yksi maailman 
ensimmäisiä perhostutk ij oita, Tallinnan realikoulun täysinpalvellut johtaja, 
maist. Wilhelm Petersen Nömmessä. Tämä iäkäs tutkija on tehnyt itsensä tunne
tuksi varsinkin perhosten vertailevan an'atomian , sukulaisuussuhteiden, monien 
systemaattisten kysymysten sekä pohjoiseurooppalaisen perhosfaunan maantie
teellisen levenemisen selvittäjänä . Pari vuotta sitten hän teki synnyinmaalleen 
ja koko eurooppalaiselle erh stu1kimukselle suuren palveluksen julkaisemalla 
yllämainitun perhosfaunansa. 

1 
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Tireht. Petersenin jtilkaisusta käy selville, että monet keräilijät ja tiedemie
het ovat kartuttaneet Viron perhosfaunan tuntemista. Alueen pienuudesta huoli
matta tekijä on saanut kokoon 1,896 1aj ia, kun esim. meiltä tunnet,aan vain 1,71 9 
(Hellenin mukaan). Näistä kaik ista lajeista annetaan teoksessa tarkkoja levene
mistietoja. Siinä käsitellään li säksi niiden ominaisuuksia ja pohditaan syste
maattisia seikkoja, varsinkin muunnoksia ja kriiti llisiä lajeja koskevia. Tä
män lisäksi on teoksessa t ietoja perhoslajien esiintymisestä aikaan ja paikkaan 
nähden, toukkain ravintokasveista y. m. muidenkin maiden lepidopterologeille 
mielenkiintoisista asioista. 

Suuri yleinen merkitys on teoksen kummankin osan johdannoilla, joissa 
käsitellään hyönte ismaantieteellisiä kysymyksiä. Laajoista taulukaista saa m. m. 
hyvän vertailevan käsityksen Viron ynnä toisten Itämeren ympärillä olevien 

. maiden sekä muiden palearktisen alueen pohjoisten seutujen perhosfaunoista. 
Tosin on Suomen luonnonhistoriallista aluetta käsittelevään sarekkeeseen tu llut 
paljon virheitä (vert. esim. Grönblom & Clayhills, Notulae Entomologicae IV. ss. · 
99- 103), mutta yleiskäsitys ei sii tä paljoa häiriydy. Tämän vertailun ja aikai
sempien tutkimuksiensa perusteella tekijä tulee huomattaviin perhosmaantie
teellisiin johtopäätöksiin. Hän jakaa nyk. itähaitisen perhosfaunan alkuperänsä 
puolesta seuraavasti: 1) keskieurooppalaiset jääkaus ireliktit, jotka ovat säilyneet 
pääas iassa turvesoilla sekä mänty- ja kuusimetsissä; 2) myöhemmin pääasiassa 
idästä vaeltaneet; 3) litoriinarelikt it, jotka esiintyvät sporadisest i, kuumina ke
sinä runsaina, mutta välillä häviten kokonaan; 4) jääkauden jälkeen syntyneet 
endemiset muodot, jommoisina tekijä pitää vain eräitä rotuja t. muunnoksia; 5) 
satunnaiset karkulaiset, joihin kuuluu eräitä lämpimämmistä maista harhautuvia 
nopeita lentäjiä. Erittäin kiintoisa on tekijän käsitys, että perhosfaunan enem
mistö on jääkauden aikana saanut tyyssijan Uralin jäästä vapailla rinteillä, 
mistä se on jääkauden jäll<een vaeltanut länteen va llaten entiset asuinsijansa. 
Tekijä siis torjuu aikaisemman käsityksen Siperiaan peräytymises tä. - Tähän 
johtopää tökseen tekijä on tu llu t vertailujensaja Ura lissa käyntinsä nojalla, jotka 
m. m. osoittavat, että 90 % Viron perhosista tavataan Uralissa ja sen liepeillä. 
Vertaillessaan Itämerenmaiden sekä Pohjois-Amerikan ja Itä-Aasian perhosfau
noja toisiinsa. tekij ä näkee niissti hyviä todistuskappaleita Wegenerin esittämän 
man tereiden siirtymishypoteesin puolesta, eikä sano minkään seikan sotivan sitä 
vastaan. 

Op ilmeistä, että tireht. Petersenin teoksella on suuri merkitys meidänkin 
perhosfaunamme ja sen vaiheiden tutkijoille, ja että jokainen mei llä perhoskeräi
Iyä harrastava saa siitä erinomai~en käsikirjan. 

K. ). Valle. 

:Uutisia. 
Virkoja haettavana. Seuraavat lu onnonhistorian ja maantieteen lehtorin

virat ovat haettavina: P o r i n 1 v se on vanh. lehtorin virka. Haettava 
viimeistään· 20. I. 1927. Virkaan åstuttava 1. IX. 1927.- R o v a 11 i e me n 
keskikoulun ja S a 1m i n keski k o u 1 u 11 nuor. lehtorin v irat. 
Haettavat viimeistään 24. 1. 1927. Virkoihin astuttava 1. IX. 1927. 



Tilauslista vuodelle I927 seuraa .tätä numeroa. 

T i 1 a u s i 1m o i t u s. 
1 

Tarjotessaan vuosikertansa 1927 tilattavaksi on Luonnon Ystävällä 
takanaan jo kolmen vuosikymmenen taival. Ainoana suomenkielise nä 
a ikakaus lehtenä sen pyrkimyksenä on oleva, kuten tähiinkin ast i, levit 
tää biologisten t iete id en tuntem usta mahdollisimman Jaajoi hin piireihin. 
Se n sisä ll ys koetetaan saada niin helppotajuiseksi, että koulujen keski
ja yläluokkien opp ilaat voivat sitä vaikeuksitt a käyttää hyväksensä, 
mutta sil t i niin as ialliseksi, että siitä on hyötyä pitemmällekin ehti
neillä: y liopp il aill a, lu onnonhistor ian opetta jilla, kansakoulun opetta
jilla y. m. lu onnontieteitä harrastavilla kansalaisilla. Erikoista huomi
ota koetetaan kiinnittää eläin ten ja kasvien taloudelliseen merkitykseen, 
joten leh teä voidaan suosit ella myöskin maanviljelijöille, puutarhureill e, 
metsä nhoitaj ille y. m. käytännön mieh ille. 

Lehti ilmestyy v. 1927, kuten tähänkin saakka, kuutena keskim. 
n. 2 painoarkin laaj uisena num ero na, joista 4 jaetaan l<evät lukukaudella, 
2 syys lukukaudella. Vuosikerran tilausmaksu on 25 markkaa. Ensim
mäinen numero läl1etetään molemminpuolisen edun kannalta fälkivaatimuk-
ella kaikille en tisille tilaajille, mikäli lre eivät ole tilauksesta kieltäytyneet. 

Lehteen a iotut e 1 ä i n tiet c e II i se t k i r joi t u k se t pyydetään 
lähettämään osoitteella prof. U . Saa 1 a s, Helsinki, Cygnaeuksenk. 4 8 
(puh. Tö. 43030), kas v i t i etee 1 1 i se t kirjoitukset osoit
teella: prof. K. Link o l a, Helsinki , Kasvitieteellinen puutarha (puh. 
24375). ~ 

T i 1 a u k se t tehtäköön osoittee lla: 0. Y. Vali stus, Helsinki, Annan
_katu 29 tai yhtiön as iamieste n kautta. Lehteä saa sitäpa itsi tilata 
kaikista maamme postitoimistoista. - Lehden va nhoj a vuosi
k e r t oja (a 8 mk. ynnä postiku lut) voidaan ti lata 0. V. Va listukselta. 

Tilausten kerääjät saavat l.'i % tilaushinnasta 
s iin ä tapauksessa, et Ui tilaajia o n vähintäin 5. 

Luonnonhistorian opettaj ia pyydetään joko it se tai oppilaittensa 
välityksellä pa ikkal<ttn na ll aan lev itUimään Luonnon Ystävää ja kerää
mään ti 1 aaj ia. Kuta laajemm an lukij akunna n lehte mme saa , sitä arvok
kaammaksi muodostuu sen sisä ll ys. 

Helsingissä 17 p. marraslwuta 1926. 

Uunio Saalas. K. Linkola. 

Toimitukselle tullutta kirjallisuutta. 
Aaltonen, V. T.: Metsiemme maaperä ja sen metsänhoidollinen merkitys 

(Tapion käsikirjasia 14). - Acta lnstituti et Horti Botanici Tartuensis l, 
1. ·- Brander, V.: Lyhyt riistanhoidon opas (Suomen Yleisen Metsästä jä
liiton julkaisusarja N:o 1 ). - Finlands j akt- & Fiskerit idskrift 1926, 1- 10. -
Gripenberg, Bertel: Dianan teillä (Holger Schildtin Kustannus o-y). - Hertz , 
Martti: Niinipuun uudistumisesta .Suomessa (Acta Forestalia Fennica 29, 5). 
- Maa 1926, 1- 10. - Metsämie 1926, 2- 10. =- Puutarha 1925, 12; 1926, 1-
11. - Skrifter utgivna av Södra Sveriges Fisl<e rifören ing 1925, 3- 4; 1926, 
1-2. - Strömgren, li s: Kaikkeuden tähtitarhat ( tava). - Ståhlberg, Benj.: 
Lintusuojelus, 3:s painos (Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys). - Suomen 
Kalastuslehti 1926, 1- 4, 6- 10. - Tiede ja Lu onto 5- 6, 9-11 (Werner 
Söderst röm . V.). ~ Trädgardsodlaren 1926, 1- 7, 9- 10. - Virittäpi 1926, 
1- 5. 

tlclsinkl 1926, Rnittlusllansan Kirjapaino Oy 
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