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j u 1 kaisija: Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
Toimitus: Uunio Saalas (vastaava) ja K. Linkola 

Perunasyövän levenemisestä. 

Aarne Hiili. 

Perunanviljelyn vaarallisimpia tuho~aisia on p e r u n a
s y ö p ä, Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. Se on levä
sienten ryhmään kuuluva loissieni, joka esiintyy, paitsi perunassa ja 
tomaatissa, myös Solanum nigrum- ja S. dulcamara-lajeissa. Peru
nasyöpä synnyttää varsinaisen isäntäkasvinsa, perunan, maanalai
siin osiin kukkakaalintapaisia kasvannaisia ja tuhoo, voimakkaasti 
esiintyessään, kaikki mukulat ja toisinaan maanrajassa kehittyvät 
lehtiaiheetkin. 

Perunasyöpä lisääntyy Ieväsienten tavoin parveiluitiöillä. Par
veilijat joutuvat, veden mukana kulkeutuen, nuorten perunanmu
kulain silmuihin, joitten ohuitten kettojen läpi ne, ameebamaisiksi 
muuttuneina, tunkeutuvat. Kukin parveilija valtaa oman isäntä
solunsa, jossa se kehittyy ohutkettoiseksi kesäpesäkkeeksi. Näissä 
kehittyy useita satoja uusia parveilijoita. Myöhemmin syksyllä 
syntyy, kahden eri parveilijan yhteensulauduttua (siitos), vahva
kettoisia lepopesäkkeitä, jotka talvehtivat maassa tai perunanmuku
lojssa. 

Perunasyövän suuri vaarallisuus on siinä, että talvipesäkkeet 
säilyttävät elinkykynsä pitkän ajan, n. 10 vuotta. Kun perunasyö
vän saastuttama pelto sisältää lukemattoman joukon talvipesäk
keitä, on sienellä suuret mahdollisuudet levitä eläimien, työkalujen 
ja jalkineitten mukana kauas alkuperäisestä paikastaan. 

Perunasyövän kotimaana pidetään entistä Unkaria (nykyis
tä Tsekkoslovakiaa), jossa Schilberszky tapasi sen vuonna 1896 
Trencsener Comitat-nimisellä paikalla Hornyanissa. Useitten pä
varmojen tietojen mukaan olisi perunasyöpä kumminkin esiintynyt 
jo aikaisemmin, 1860- ja 1870-Iuvuilla, Englannissa. Nykyisin on 
perunasyöpä levinnyt useimpiin Europan maihin sekä Amerikkaan 
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ja Etelä-Afrikaan. Pääleviämisalue on Europassa 50-60 leveysas
teiden välillä. Huomattava seikka on, että ilmastosuhteet eivät 
näy asettavan rajoja perunasyövän leviämiselle. Siitä on todisteena 
se, että sieni tulee yhtä hyvin toimeen Etelä-Afrikassa (Natalissa) 
kuin Pohjois-Europassa (Suomessa). Laboratoriokokeilla on to
teennäytetty, että perunasyövän talvipesäkkeet kestävät vahin
goittumatta ainakin -13 co. 

Englanti on nykyisin perunasyövän vaikeimmin · saastuttama 
maa. Vain osia Keski- ja Etelä-Englannista on enään vapaina tau
dista. Muut osat maasta on julistettu saastuneiksi alueiksi (>>in
fected areas>>), joilta ei ole lupa myydä perunoita ja joilla saadaan 
viljellä vain taudille täY,sin vastustuskykyisiä laatuja. Perunasyöpä 
levisi maassa erittäin nopeasti. Ensi esiintymisestään alkaneen 10 
vuoden aikana se levisi, kaikista vastatoimenpiteistä huolimatta, 
yli koko Englannin ja osiin Skotlantia ja Irlantia. Perunasyövän 
voimakas leviäminen Englannissa johtuu siitä, että teollisuusseutu
jen lukuisilla pienviljelmillä viljellään perunaa samalla paikalla 
vuodet toisensa jälkeen, joten sienen parveilijoilla on joka vuosi 
tilaisuus lisääntyä isäntäkasvissaan. 

Saksaan tuli perunasyöpä v. 1907, luultavasti Englannista. 
Seuraavana vuonna se nimittäin huomattiin sekä Diisseldorfin pii
ristä että Westfalista. Erittäin voimaperäisistä vastustaruistoimen
piteistä huolimatta on sieni päässyt leviämään laajalti yli Saksan
maan. Esimerkkinä sen leviämisnopeudesta voidaan mainita, että 
Slesvig-Holsteinissa todettiin v. 1920 180 syöpäesiintymistä ja seu
raavana vuonna (1921) kaikkiaan 196 uutta tapausta. Saksassa on 
perunasyöpä levinnyt, kuten muissakin maissa, enimmän teollisuus
seutujen pikkuviljelmille, mutta, varsinkin viime vuosina, myös 
suurviljelyksille, joiden vuorotteleva kasvijärjestys jossakin määrin 
hidastuttaa sienen leviämistä. Saksan parhain perunanviljelysseutu , 
Itä-Preussi, on vielä jokseenkin vapaa syövästä. Myöskin Etelä
Saksassa on vain harvoja syöpäalueita. Valtion Biologisen Laitoksen 
(Biologische Reichsanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft, Berlin
Dahlem) antamien tietojen mukaan oli maassa v. 1920 lopussa 681 
perunasyövän saastuttamaa viljelmää ja näiden yhteinen pinta-ala 
n. 25000 ha, jolta alalta saataisiin vuosittain noin 400 milj. kg pe
runoita. 

Tsekkoslovakiaan tuli perunasyöpä v. 1916 Saksista tuotujen 
perunoiden mukana. Vaaran torjumiseksi ryhdyttiin heti ponte-



Perunasyövän levenemisestå. 3 

f 



4 Perunasyövän levenemisestä. 

vasti taistelemaan sienen leviämistä vastaan, mutta silti levisi pe
runasyöpä jatkuvasti. Vuonna 1923 oli maassa jo 101 saastunutta 
viljelmää, ja vuosina 1924 ja 1.925 on sieni ede lleen levinnyt uusille 
seuduille. 

Puolan ensimmäiset perunasyöpäalueet (v. 1917 Chodziez'issä 
ja Pazozyna'ssa Saksan rajalla) desinfisioitiin vaarattamiksi Saksan 
valtion toimesta. Sittemmin on sieni kulkeutunut uudelleen maahan 
useaan eri seutuun itärajalla, joihin paikkoihin sen leviämistä koe
tetaan kaikin keinoin pysähdyttää. 

Itävalta on ankarilla lakimääräyksillä ja tarkalla perunakau
pan säännöstelyllä koettanut estää perunasyövän maahantunkeutu
misen, mutta kaikesta huolimatta on sieni sinne päässyt (1925). 
Toistaiseksi on syöpää vain yhdessä paikassa (St. Anton) ja saastu
nut alue on .maan kasvinsuojeluviranomaisten huolellisen valvon
nan alaisena. 

Sveitsissä tavattiin perunasyöpää >>Baseler Nachrichten'in>> 
(N:o 121, 13/8 1925) mukaan elokuussa 1925 Lörrah'in luota sekä 
myöhemmin syksyllä useista seuduista Luzernin, Baselin ja Aargaun 
kanttooneista. 

Ranskan ensimmäinen perunasyöpäesiintyminen havaittiin 
syyskuulla 1925 Breuschtalista Elsassissa. >>Bad ische Nachrichten>> 
(9/9 1925) mainitsee, että koko Breusr·htalin väestö on kauhuissaan 
uuden perunataudin (>>Gale Noire>>) tähden. 

Hollannissa havaittiin perunasyöpää ensikerran v. 1915. Seu
raavana vuonna tavattiin tautia jo 56 tilalla (yht. 35, 5 ha), ja vuosi 
vuodelta se on levinnyt niin, että v. 1920 sitä oli jo 130 tilalla (yht. 
75, 3 ha.). Vuosi 1922 oli Hollannille raskas >>perunasyöpävuosi>>. 
Saastuneet alueet lisääntyivät niin paljon, että niiden yhteispinta-ala 
oli vuoden lopussa n. 410 ha. Kaikki saastutusalueet ovat maan 
itärajalla, missä viljellään enin perunoita. 

Belgiasta on ilmoitettu vain yksi perunasyöpäalue, Ypern. 
Mutta Belgian kasvinsuojeluviranomaiset ovat aina jyrkästi kiel
täneet tämän tiedonannon todenperäisyyden. 

Tanska sai, enemmän kuin muut Pohjois-Europan valtiot, pe
lätä perunasyövän maahankulkeutumista, sillä naapurimaan, Sak
san, läheinen Sleswig-Holstein-maakunta oli yleisesti perunasyö
vän saastuttama. Vuonna 1923 kulkeutuikin perunasyöpä maahan, 
kahteen eri seutuun (Hammel ja Warde) Etelä-jyllannissa. Tans
kan Maatalousministeriön tiedonannon (20/11 1924) mukaan oli 
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sieni v. 1924 levinnyt 24 eri kylään (Gemeinde) kuuden piirikunnan 
(Amt) alueella. 

Norja sai perunasyöpävitsauksensa osittain Hollannista, osit
tain Saksasta vv. 1910-1914 tuotujen siemenperunoiden mukana. 
Nykyisin on sieni ehtinyt siellä kulkeutua alkuperäisestä saastutus
seudusta, Kristiansandista, kaikkiaan 23 kuntaan. 

Ruotsissa tavattiin perunasyöpää v. 1912 Tukholman saaris
tossa (Ljusterö) sekä Tingstadenin kartanon maalla Turingen pitä
jäs~ä Södermanlannissa. Se oli otaksuttavasti tullut Saksasta v. 
1910 tai 1911. Tingstadenin tilalta myytyjen perunain mukana 
se levisi Brommersvikin tilalle Södermanlannissa. Käyttäen desin
fisioimisaineena vahvaa (10 °/0 ) formaliniliiuosta, saivat ruotsalaiset 
kasvinsuojeluviranomaiset sienen täydellisesti tuhotuksi, eikä pe
runasyöpää ole sittemmin Ruotsissa esiintynyt. 

Suomeenkin on kaikkialle kulkeutuva perunasyöpä 
ehtinyt. Syystalvella 1924 sai prof. Liro kuulla, että Kirkko
nummen pitäjässä Strömsbyn kylässä esiintyi outo perunatauti. 
Prof. L. matkusti paikalle ja totesi perunasyövän voimakkaan esiin
tymisen leskirouva Hilja Asplundin noin 6 aarin laajuisessa peruna
maassa. Maatalouskoelaitoksen Kasvitautiosasto ryhtyi heti tar
mokkaisiin toimenpiteisiin sienen leviämisen estämiseksi. Saastutus
alue aidattiin ja desinfisioitiin ympäristöineen 10 °/0 :lla formaliini
Iiuoksella. Vuoden 1926 kokeet osoittivat kumminkin formaliini
kastelun olleen tehottoman, josta syystä alue myrkytettiin 20 ~u 
rikkihapo11a (3 1 m2) ja kiteisellä kuparisulfaatilla (1 kg m2) sekä 
peitettiin vuoraushuovalla ja hiekalla. Seurauksena näistä toimen
piteistä on ollut, että tauti ei ole levinnyt mainitulta paikalta muualle. 
Kaikista ponnisteluista huolimattå ei ole saatu selville, mistä peru
nasyöpä on tullut maahamme, mutta mahdollista on, että sen ovat 
saksalaiset salakuljettajat tuoneet vv. 1921 tai 1922. Kun on mah
dollista, että perunasyöpää esiintyy muuallakin Suomessa, on kai
kista epäilyttävistä tapauksista pyydetty tieto Maatalouskoelai
toksen Kasvitautiosastolle (Tikkurila), jotta heti voitaisiin ryhtyä 
torjumaan tätä peljättyä tuhosientä. 

New-Foundlandin saarille (St. Pierre ja Miquelon) saapui peruna
syöpä Saksasta v. 1909. Yhdysvaltoihin (Pennsylvaniaan) levisi 
perunasyöpä niinikään Saksasta tuotujen siemenp'erunain mukana 
ennen vuotta 1912, jolloin Yhdysvallat kielsivät perunaiotuonnin 
Europasta. Tauti huomattiin Pennsylvaniassa, High1and-puutar-
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hassa, ensimmäisen kerran kumminkin vasta v. 1918. Kivihiilikaivok
sissa työskentelevien työmiesten jalkineiden mukana se sitten vaelsi 
uusille seuduille. Volkart ja Neuweiler mainitsevat sen näin High
landista kulkeutuneen 300 km päässä oleviin Länsi-Virginian kyliin. 

Etelä-Afrikassa esiintyy perunasyöpä toistaiseksi vain Natalin 
valtiossa. Pole Evans mainitsee siellä olevan kaksi suurempaa 
saastutuskeskustaa ( 1 mpendhle ja Queenstown-Cartheart). 

jos asetetaan ne valtiot, joihin perunasyöpä on levinnyt, perä
tysten varmuudella todetun saastumisen aikaruisvuoden mukaan, 
niin ne joutuvat seuraavaan järjestykseen. 

Tsekkoslovakia (Unkari) 1896 Puola 1917 
Englanti 1902 Yhdysvallat 1918 
Skotlanti 1908 Natau · 1922 
Irlanti 1908 Tanska 1923 
Saksa 1908 Suomi 1924 
New-Foundland 1909 Sveitsi 1925 (elok.) 
Ruotsi (1912) Ranska · 1925 (syysk.) 
Norja 1914 Itävalta 1925 (lokak.) 
Hollanti 1915 ' 

Parhaana desinfisioimisvälineenä perunasyöpää vastaan pide
tään nykyään formaliinia (formaldehydiä). Aine on kuitenkin niin 
kallista, että sen käyttö tulee kysymykseen vain pienillä aloilla ja 
valtion kustannuksella. Siellä, missä perunasyöpä jo on · ehtinyt 
käydä yleiseksi, on ainoa tehoisa keino vastustuskykyisien laatujen 
viljeleminen. Saksassa ja Englannissa tehdään nykyään vuosittain 
paljon kokeita, jotta saataisiin mahdollisimman hyviä syövälle 
immuuneja perunalaatuja. 

Lainsäädäntö on kaikissa maissa vaikuttavin tekijä taistelussa 
perunasyöpää vastaan. On katsottu tarpeelliseksi perunasyövän 
tähden suojata maan perunanviljelyä tuontikielloilla sellaisista maista 
tai seuduista, joissa esiintyy perunasyöpää. Tärkeimpiin perunan
kauppakeskuksiin ja valtakunnan rajoille on asetettu kasvinsuo
jeluviranomaisia, jotka tarkastavai kaikki myytäväksi tuodut peru
namäärät. Saksassa ja Tsekkoslo~akiassa on erittäin hyvin järjes
tetyt kasvinsuojelulaitokset paika·llisasemineen, jotka m. m. huo
lehtivat perunantarkastuksesta. Muissakin maissa on. kaikki peru
nakauppa, niin . ulkomainen kuin kotimainenkin, tarkan säännös-
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telyn ja tarkastuksen alainen. Meillä Suomessa on voimassa Kasvin
suojelulaki v:lta 1925, jonka mukaisesti kaikki ulkomailta tuotetut 
perunalähetykset tarkastetaan huolellisesti, ennenkuin annetaan 
lupa niiden käyttämiseen. Maahantuotettavia perunoita tulee seura
ta vientimaan kasvintarkastustodistus, jossa m. m. on mainittava, 
että perunat ovat kasvaneet vähintäin 50 km päässä paikasta, jossa 
on perunasyöpää. Perunaintarkastuksen toimittavat Helsingissä 
väliaikaisen kasvinsuojelulaitoksen (nykyisin Maatalouskoelaitoksen 
Kasvitauti- ja Tuhoeläinosaston) virkailijat. Muissa rantakau
pungeissa huolehtivat perunaintarkastuksesta tätä varten määrätyt 
kasvinsuojeluviranomaiset 

Kun perunasyöpä on Saksassa laajalti levinnyt, on nykyinen 
vilkas perunantuonti sanotusta maasta alituisena uhkana peruna
viljelyllemme. Saksalaisten . perunain maahantuontia olisi vasta
sanotun takia, mikäli mahdollista, vältettävä. Siemenperunoita ei 
Saksasta pitäisi missään. tapauksessa tuottaa. 

Peruna on etenkin ruumiillista työtä tekevän väestön jokapäi
väinen ravintoaines. Sentähden tuottaisi perunasyövän leviämi
nen maassa ja siitä ehkä aiheutuva osittainen perunakato arvaamat
tomia vahinkoja. Olisi näinollen onni maallemme, jos säästyisimme 
vaarallisen perunasyövän enemmiltä tuhoilta. 

Lyhyt kasviretkeily Petsamos~a. 
H. Roivainen. 

Petsamo, maamme itäinen >>käsivarsi>>, monien merkillisyyksien ja 
erikoisuuksien maa, näyttää muodostuvan todelliseksi toiviaret
kien paikaksi, jonne kesäisin matkustetaan Suomen kaikilta kolkilta. 
Sinne matkustaa taiteilija etsimään Iumoavan jylhiä maisema-ai
heita, urheilukalastaja mittelemään voimiaan ja taituruuttaan kalo
jen kuninkaan, lohen kanssa, tavallinen turisti liittääkseen uuden 
huomattavan luvun matkapäiväkirjaansa, ja sinne pyrkivät myös 
lukuisat luonnontieteiden harrastajat hakemaan pohjoisia harvinai
suuksia tai syventymään joihinkin alaansa koskeviin tutkimusai .. 
heisiin. Sanotaan, että ken siellä kerran käy, hänet Lappi lumoaa, 
ja hän tuntee vastustamatoota kaipausta päästä sinne pian uudel
leen. Tämän kirjoittajan täytyy puolestaan myöntää tuo sanonta to
deksi: vietin kesäni Petsamon alueella vuonna 1921 ja sen jälkeen 
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olen joka kevät tuntenut melkein vastustamatonta houkutusta pa
Iata:uudistamaan tuttavuuteni Lapin erikoiseen luontoon. Toiveeni 
ja aikomukseni toteutuivat vihdoin kesällä 1926, jolloin minulla oli 
tilaisuus matkustaa toimeeni kuuluvissa tehtävissä Paatsjokilaak
soon ja sain samalla tilaisuuden käyttää pari päivää kasvistollisiin 
retkeilyihin ja havainnoihin Pitkäjärven ja Salmijärven ympäris
töissä. Retkeilystä Salmijärvellä ynnä lyhyesti myös matkasta sinne 
pohjoiseen tahtoisin tässä yhteydessä kertoa aikakauslehtemme 
lukijoille, ja teen sen siinä vakaassa tarkoituksessa, että yhä useam
mat matkat suunnattaisiin täst'edes noille kesäyön auringon maille, 
napapiirin pohjoispuolelle. 

Ennenkaikkea juuri Petsamon alue soveltuu monille retkeilyjen 
päämaaliksi, koska matkustaminen sinne tapahtuu nykyisin verraten 
helposti, mukavasti ja nopeasti eikä myöskään tule erikoisen kal
liiksi. Tilavissa ja tärinättömissä, pitkissä boggievaunuissa saa mat
kata aina pohjoisimmalle rautatieasemalle.mme ja samalla >>Lapin 
pääkaupunkiin>>, Rovaniemelle saakka, jossa siirrytään autoihin -
postihallituksen omistamiin, suuriin Benz'eihin tai johonkin yksityi
sen omistamaan, parikymmentä henkeä vetävään, pehmeäistuimi
seen omnibussiin. Vaatimattomasta luonnontieteilijästä tuntuu 
tämä jo aivan ylelliseltä mukavuudelta. Ennenkuin huomaamme
kaan on Rovaniemi ja sen mukana pohjoinen napapiiri jäänyt 
taaksemme ja meitä kiidätetään 3- 4 peninkulman vauhdilla tun
nissa, pitkin tasaista, leveää, suorastaan hämmästyttävän hyvää 
tietä. Tarkastelemme ohivilahtavia näköaloja: metsäisiä vaaroja 
ja tasanteita, soita, järviä, korpia, soita, taloja, taloryhmiä, pieniä 
vihreitä tai kellertäviä viljelysaloja, kimaltelevia jokia ja puroja, 
ja taas soita. Matkaseurassamme on koko yhteiskunta edustettuna: 
1 oppinut professori haaveineen (nom. haavi), prilleineen ja muine 
välttämättömyyksineen, 1 metsäherra, 1 vuorineuvos, 1 muu neuvos, 
3 kotimaista turistia, 2 Ruijan norjalaista, 1 torpanmummo Sodan
kylästä, 1 samanlainen Inarista, 2 Paatsjoen uittotöihin menevää 
jätkää Kuhmoniemeltä ja me itse. Olemme pian Sodankylän kir
kolla, jonne Rovaniemeltä - naapuripitäjän kirkolta - on matkaa 
134 km, syömme, juomme ja levähd.ämme muutaman tunnin, lähteäk
semme sitten katkaisemaan 164 km pituista taivalta Ivaloon, jossa 
tavallisesti yövytään. 

Tie, joka Sodankylästä lähdettyä pyrki huononemaan, paranee 
jälleen ensi luokkaiseksi, kun jatkamme matkaa edelleen Petsamoa 
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kohti. Kulku on tasaista ja tärinätöntä; maisemat, joita sivuutamme, 
eivät hypi eikä vavahtele, vaan kiitävät miellyttävän suoraviivai
sesti ohitse. Tarunomaisia tuntureita, joita jokaisen Iapinmatkaajan 
silmät innolla etsivät, ei vieläkään sanottavammin näy. Näimme 
tosin muutamia kaukana taivaanrannalla jo Sodankylän alueella 
ja kiipesihän automme kyllä muutamia kilometrejä pitkin Kaunis
pään puutonta lakea 3 peninkulmaa Ivalon eteläpuolella, mutta 
maisemaa hallitseviksi eivät ne ole vielä päässeet. Yhtämittaisten 
tunturien aueelle ei maantiemme nykyään vielä jatkukaan. Pitkä
järven majatalo, noin 130 km Ivalosta, on automatkamme pääte
kohta. Rovaniemeltä olemme siis tulleet kaikkiaan lähes 430 km, 
viipyneet matkalla vähän toista vuorokautta, maksaneet siitä ai
noastaan 175- 250 markkaa, ja nyt olemme jo melkein >>Jäämeren 
hengessä>>, sillä rannikolle on enää vain 100 km matka, ja Salmi jär
velle, josta yhtämittaiset tunturistot alkavat, ainoastaan vajaan 3 
peninkulman pituinen, vaihteleva ja mieluisa moottorivenetaival 
pitkin Paatsjoen ja sen järvien kirkkaita vesiä. 

Salmijärvelle saavuttaessa tiedustelin veneen kuljettajilta, olisiko 
heidän tiedossaan siellä sopivaa asuinpaikkaa muutamiksi päiviksi. 
Oli kuulema useampiakin, m. m. Kortetaisen hotelli, jonne sitten 
ohjausten mukaan menin ja totesin, ettei suinkaan ollut kysymyk
sessä mikään varsinainen hotelli, mutta kuitenkin tyydyttävän 
si isti pieni nelihuoneinen uudistalo, jonka kaksi vinttikamaria olivat 
varatut matkustavaisille. Toinen vinttikamareista sattui olemaan 
vapaana ja luovutettiin minulle. Nyt saatoin jo ajatella suunnitte
lemaani ·tunturiretkeä Salmijärven yhteydessä olevan pari penin
kulmaa pitkän Kuotsjärven itäpuolelle. 

Retkelle tarvittiin kuitenkin välttämättä opas. Kuulin, että 
eräs Vasko-niminen kolttalappalainen oli liikkunut paljon tuntu
reilla useampana vuonna kivi- ja malmiherrojen mukana ja sattui 
nyt olemaan kotona. Läksin heti häntä tapaamaan ja sainkin hänet 
viimein käsiini. Erikoisen innostunut ei Vasko näyttänyt olevan 
ehdotuksestani. - Mitä sinä tunturiin menet? - Menenhän vain 
nähdäkseni, mitä siellä oikein on. - Vai menet. - Pian me sentään 
sovimme, että yhdessä lähdetään ja hän tulikin määrälleen nouta
maan minua asuntoni rannasta. Oli heinäkuun 26:s. 

Sousimme Salmijärven salmekkeelta Vaskon veneellä, johon 
hieman pihisi vettä saumojen raoista, suoraan Kuotsjärven poikki 
>>tnalmiroikan>> polun suuhun. Täällä . nousimme maihin ja painuim-
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me polkua myöten mt.tsikköön, kiipesimme lukuisien loivien mänty
kunnaiden poikki ja kuljimme edelleen arktistyyppisen, rehevän leh
don kautta, jonka pohjakasvillisuuden muodostivat suopursu ja 
metsäkurjenpolvi täydessä sovussa toistensa kanssa. Tulipa siellä 
ennenpitkää Kolosjoen lähettyvillä vastaan mieluisa tuttavuus. 
Kumarruin sitä tarkastelemaan ja Vasko tiedusteli, että mitäs siinä 
pysähdyt. - Katso, Conioselinum tataricum 1 - Aaa! vastasi Vasko 
ymmärtäväisenä. 

Näköala Kuolboaivin koivuvyöhykkeestä Salmijärvelle päin. 
Taustalla havumetsävyöhykettä. 

Polkumme kohosi vähitellen korkeammalle ja korkeammalle 
ja kun olimme taivaltaneet noin 4- 5 km, jäi varsinainen havumetsä
vyöhyke taaksemme. Edessä näimme Kuolboaiviin kuuluvat, laa
jat koivuvyöhykekunnaat, joilta oli ensimmäinen hyvä tilaisuus sil
mäillä sitä maailmaa, josta olimme tulleet. Siellä näkyivät Kuots
järvi, Salmijärvi ja Salmijärven kylät mielestäni kuin jossain men
neisyydessä, johon ei mielinyt palata. Tunturien lumousvoima alkoi 
lisääntyä. Vasko kyykistyi lempiasentoansa maahan ja pääsi Mam
malien edustajaksi siihen maisemaan, joka ohellisessa kuvassa 
nähdään. 

Näköala oli suurenmoinen, mutta kunnianhimo vaati, että itse 
Kuolboaiv oli vallattava. Panimme senvuoksi reput ja kasvipaperi-



Lyhyt kasviretkeily Petsamossa. 11 

pinkat uudelleen selkään ja taivalsimme ylemmä. Tapasimme tuon 
tuostakin pieniä puroja, jotka toivat vettä kaukaa taaempien tuntu
reiden lumijäätiköistä, lampia ja painanteissa olevia soita. Pohjoisia 
kasvilajeja, jotka ovat lukuisimmillaan ja runsaimmillaan purovar
silla, kasvoi melkoisesti jo metsävyöhykkeessäkin ja niiden luku enen
tyi, kun olimme päässeet koivuvyöhykkeeseen. Tunsin suurta kiu
sausta ruveta prässäämään niitä jo siellä, mutta koska kumminkin 
tiesin, että vieläkin runsaampi saalis odotteli varsinaisessa alpiini
sessa vyöhykkeessä, niin sain itseni hillityksi. 

Kuolboaiv on suhteellisen pienialainen ja matala tunturi. Sen 

Tunturiarho ( Arenaria ciliata) kallion raossa Kuolboaivilla. 
Sen molemmin puolin Lyclmis alpina. 26. V 11. l 926. 

kuivaa lakea peittää suurimmaksi osaksi sora tai hiekansekainen 
sora; paikoitE.llen on kuitenkin kallioperää näkyvissä pienehköinä 
seinäminä. Tarkastellessani näitä seinämiä, jotka toht. Tannerin 
suullisen ilmoituksen mukaan ovat peridotiittia, jossa on asbesti
talkkijuonia ja karbonaatti-infiltratioita, kohtasi minua suuri ilo. Ta
pasin erään ihailemani sievän ja harvinaisen tuttavan, tunturiarhon 
(Arenaria ciliata). Ainoastaan kerran aikaisemmin olin sen nähnyt, 
Kuolajärven ja Kuusamon rajalla, Savinajoen jyrkillä ja korkeilla 
kaJiioilla. Nyt se oli antautunut näkyviini varsin lukuisina yksi
löinä, seuralaisinaan m. m. Cerastium alpinum, Lyclmis alpinaja joku
nen Saxijraga nivalis. 

Kuolboaivilla en malttanut pitkäänkään viipyä, sillä kun sen 
laelta tähystelin pohjoiseen, itään ja kaakkoon, näin pelkästään 
yhtämittaisia, mahtavia tunturimaiEemia, jotka vetivät vastusta
mattomasti puoleensa. Kauempaa kaakosta näkyi Säräslaen komea 
huippu, lähempänä, Säräslaesta vasemmalle, olivat Housutunturi, 



12 Lyhyt kasviretkeily Petsamossa. 

Kaulatunturi ja Kammitunturi. Vasko näytti tuntevan erittäin 
tarkoin jok'ikisen niistä. Ihmettelin, mistä nimitys Housutuntur 
(Puksoaiv) on saanut alkunsa, mutta sitä ei Vasko osannut sanoa. 
kaulatunturi (Tshjappatoaiv) oli hänen mielestään saanut nimensä 
siitä, että sen pitkä, loivasti kaareva laki muistuttaa kaulaa. 

Suuntasimme kulkumme ensiksi Housutunturille, jonka pohjois
kupeella kiilsi pienehkö lumijäätikkö houkuttelevasti silmiimme. 
Käveleminen selänteiltä laaksoihin ja taas uusille selänteille tuntui 

Näköala Kuolboaivilta itään. 
Vasemmalla Kaulatunturi (huom. pieni lumijäätikkö), 

oikealla Housutunturi. 

erittäin helpolta ja mukavalta, sillä maa oli edelleenkin tasaista, suu
rimmaksi osaksi oh'uen varpumaton peittämää. Notkelmissa ja ku
ruissa kasvoi mutkarunkoista, matalaa tunturikoivua (Betula tor
tuosa) sekä useampia pajulajeja (Salix lanata, glauca, hastata). Muu
toin oli maisema kokonaan aukea. Kuivien, sora- tai hiekkasorape
räisten kunnaiden ja rinteiden kasvillisuus osoittautui täysin saman
laiseksi kuin Lapin tuntureilla yleensä: jäkälä- ja varpulaikkuja ja 
niiden välillä paljaita, soran peittämiä aloja. Varvuista olivat yleisiä 
Empetrum, Vaccinium vitis idaea, Arctostaphylus uva ursi, A. alpina 

- ja Azalea procumbens joka paikassa, ja muista kasveista tapasin 
Luzula spicata'a, L. arcuata'a, L. parviflora'a, Oxytropis sordida'a ja 
Diapensia'a varsinkin korkeamma.lla yleisesti, mutta niukasti. Ha.r~ 
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vinaisia näyttivät sensijaan olevan m. m. Carex pedata ja Silene acau
lis. Turvetta oli kuivimmilla paikoilla hyvin ohuelti, vain muutamien 
·cm:ien kerroksena, mutta kaikilla vähänkin tuoreemmilla mailla 
paksummalti. Kosteuden kasvaessa muuttui kasvillisuuskin. Edel
lämainittujen lajien lisäksi alkoi ilmaantua useampia muita, m. m. 
Carex rigida, joka näyttää olevan hyvin monimuotoinen laji, C. 
capitata (harvinaisena), Cassiope hypnoides (korkeammalla), Phyllo
doce coerulea, Pedicularis lapponica ynnä ennen muita Rubus cha
maemorus. 

Oli kulunut jo kymmenisen tuntia siitä, kun läksimme retkelle, 
mutta vielä emme olleet lainkaan syöneet. Odotin, että Vasko näl
kiintyisi ja alkaisi ehdotelia syöntipuuhia ja hetken lepoa. Hän py
syi kuitenkin sitkeästi vaiti siitä asiasta, ja loppujen lopuksi täytyi 
minun ottaa kysymys esille kiivetessämme muuatta purovartta Hou
sutunturin ja Kaulatunturin välistä kurua kohti. Myönsi Vaskokin, 
että nälkä jo on, ja kannatti ateriointia silläkin perusteella, että >>hel
pompi on kantaa ruokaa vatsalaukussa kuin selkälaukussa>>. Pää
timme kuitenkin ensin nousta mainittuun kuruun saakka, koska 
matkalla voisimme vielä koota lisää kasveja, jotka minä panisin 
prässiin sillaikaa kun Vasko keittää teetä. 

Keräyssa~lis tulikin tällä välillä varsin runsaaksi, sillä purojen 
varret olivat lajirikkaan tunturikasvillisuuden peittämiä. Ensiker
ran retkellämme kohdattiin tällöin lapinvuokko (Dryas octopetala) 
kauniisti kukkivana valtakasvina noin 20 m suuruisella alalla, tuo
reehkolla, mättäisellä, turvepintaisella maalla. Myöhemmin tapa
simme sitä useissa paikoissa melkein yhtämittaisena mattona yhtä 
suurilla aloilla kuivanpuoleisilla tai tuoreilla rinteillä ja laeilla, kui
tenkin pääasiallisesti varsinaisessa alpinisessa vyöhykkeessä. 

Olisi mahdotonta lyhyessä kirjoituksessani mainita kaikkia 
niitä lajeja, jotka näyttävät olevan luonteenomaisia retkeni tuntu
reiden purovarsille, samoinkuin myöskin lähemmin kuvailla kunkin 
rajin kasvualustaa. Mitään suuria harvinaisuuksia en nähnyt, ei
vätkä tarjolla olevat kasvupaikat monelle· niistä olleet kyllin suotui
siakaan, mutta joka tapauksessa monia sellaisia lajeja, jotka aina 
ihastuttavat keräilijän silmää ja ovat mieluisana lisänä kasvipuristi
men sisällössä. Mainittakoon vain sellaiset kauniskukkaiset lajit 
kuin Veronica alpina, Viola biflora, Pinguicula alpina, Ranunculus 
nivalis, R. propinquus,. Potentilla verna v. sabauda, Saxifraga hirculus, 
S. rivularis ja Gentiana nivalis. Erittäin iloinen olin myös tavafes-
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sani joukon muita tunturituttavia: juncus biglumis, ]. triglumis, 
Athyrium alpestre, Thalictrum alpinum, Poa alpina, Aira alpina, 
Oxyria digy!Ja, Carex Lagopina, Gnaplwlium supinum ja Ranunculus 
pygma~us, ja mielelläni niinikään totesin, että Selagin_ella sel(Jginoi
des, Tofieldia borealis, Trollius europaeus, Bartschia alpinaja Saussu
rea alpina jälleen alleviivasivat laajaa ja runsasta levenemistään 
Lapin alueella. 

Olimme nyt saapuneet määräpaikkaamme tunturien väliseen 
kuruun. Heitimrue kantamukset selästä, Vasko ryhtyi keittämään 
teetä varpusekoituksella, jossa oli pääaineksena Empetrum sekä 
vähemmistönä Arctostaphylus alpina ja Cassiope 11ypnoides, ja minä 
kiipesin ylös Puksoaivin puoleista jyrkkää rinnettä tarkastellakseni 
sieltä avautuvia näköaloja. Pian olin läheisen, 60 m pitkän lumijää
tikkösuikaleen yläpuolella ja kohta pääsin tunturin laelle saakka. 
Kiipeäminen maksoi tosiaankin vaivan. jo Kuolboaivilta oli suu
remmoinen näköala, mutta se ei ollut kuitenkaan mitään täh~n ver
raten. Nyt näytti Kuolboaiv niin vähäpätöiseltä ja alhaiselta kää
piöitä tuossa jalkain juuressa, että sitä tuskin huomasikaan; silmät 
suuntautuivat suurempiin kohteisiin. Taas näkyi ~dästä ja pohjoi
sesta yksistään tuntureita ja tuntureita monine pikkulampineen, jär
vineen ja puroineen, joiden kulkukohtia lähemmillä rinteillä osoitti
vat mutkaisina nauhoina näkyvät Atl1yrium alpestre-kasvustot. Sää 
oli kirkas, ilta-auringon paisteessa näkyivät itäisten tunturien länsi
ja luoteisrinteet erittäin selvästi. Unohdin aterioinnin kokonaan ja 
harppailin kauemmaksi tunturin kaakkoisrinteelle, jonne kaukaa 
eteläiseltä taivaanrannalta siinsivät mahtavalta näyttävä, jyrkkä
laitainen Soorti sekä Taljatunturi ja Akan pää, ja läheisenä naapurina 
näkyi juhlallinen Säräslaki, Petsamon tuntureista korkeimpia (560 
m). Erään läheisen rinteen kosteikolla itäpuolella oli keltaisenaan 
Trollius'ta, joka houkutteli minut luokseen yhä kauemma Vaskosta 
ja hänen valmistamastaan ateriasta. Olihan mahdollista, että Trol
liL s'en seuralaisina piileskeleisi joitakin harvinaisuuksia, joita en 
vielä ollut nähnyt. Risteilin siellä, tutkin ja hain, mutta toiveeni ei 
toteutunut; näin vain ennen tapaamiani lajeja. Pienet, varpumaiset 
pajut, Salix 11erbacea ja S. reticulata näyttivät tulevan yhä yleisem
miksi ja runsaammiksi täällä korkeammalla. 

Kun jälleen rupesin tarkastelemaan etäisempää ympäristöäni, 
keksin Vaskon noin. puol~n kilometrin päässä sillä suunnalla, mistä 
olin tullut, mutta hän ei tullut minua kohti, vaan käveli poispäin, 
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väliin pysähdellen ja huudellen. Vastasin hänelle ja kohta hän oli 
luonani. Tiedustellessani, mitä oli kenties tapahtunut, ilmoitti hän, 
että tee oli jäähtynyt, odottaminen käynyt pitkäksi, ja sitäpaitsi oli 
hän luullut, että olin eksynyt. 

Läksimme palaamaan teenkeittopaikalle, mutta tarkastelimme 
mennessä vielä pari pienialaista, Ohutturpeista tunturisuota. Toi
selta niistä löysin - se lienee tapahtunut Vaskon onnella - hyvin 
harvinaista Carex holostoma'a, toisen kerran kahden vuorokauden ku-

Kaulatunturin lakea ja taaempana toisia tuntureita 
Housutunturiita nähtyinä. Kuvassa näkyvä ala on useamman 

kymmenen km2 laajuinen. 

luessa. Heinäkuun 25 p:n vastaisena yönä olin nimittäin tehnyt ret
ken Pitkäjärveltä Akanpään tunturille ja tavannut sitä sieltä. 

Tuntureilla tuulee aina jossain määrin, mutta syödessämme alkoi 
puhallella koillisesta tavallista navakammin. Katselimme Vaskon 
kanssa taivaalle, mutta mitään epäilyttävää ei näkynyt. Siitä huoli
matta olimme kuit.enkin varmat, että tulisi pilvinen ja kenties satei
nen yö, mikä loppukesällä on siellä sangen tavallista. Varmistuak
semme asiasta kiipesimme jälleen lähimmälle laelle ja tarkastelimme 
pohjoista taivaanrantaa. Aivan oikein. Mereltä oli tulossa yhtämit
tainen pilvirintama nopeaa vauhtia peittäen tunturin toisensa jäl
keen näkyvistämme. Meille tuli kova kiire laittaaksemme jäljellä ole
vat keräykset paperien väliin ennen mahdollista sadetta, ja kaksi 
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henkeä tarvittiinkin välttämättä siinä työssä, sillä kova tuuli oli 
ryöstää paperit ja kasvit käsistämme. Kesken kiireen ehdin lausua 
ihmettelyni ja kiitokseni Vaskolle, joka tottui tehtäväänsä tuossa 
tuokiossa, oikoi ja levitteli kasveja luonnollisiin asentoihinsa ja kä
sitteli niitä kaikin puolin taitavasti ja hellävaroen kuin kouluuntunut 
keräilijä. Mutta pilvet olivat meitä nopeampia. Kaikeksi onneksi ne 
eivät tulleet sateena, vaan sakeana sumuna, joka ei kyennyt estä
mään työtä, vaikka kädet pyrkivätkin hieman kangistumaan tuulen 
yhä kiihtyessä ja. ilman kylmentyessä. Olin harmissani sään huonon
tumisesta, sillä olin suunnitellut jatkaa retkeilyä koko yön ja sitä
paitsi olin toivonut vielä kerran näkeväni keskiyön auringon, joka 
niihin aikoihin näkyy Petsamon tuntureille viimeisiä kertoja. 

Ei auttanut kuitenkaan harmittelu. Tiheät sumupilvet kiisivät 
ympärillä ja yläpuolella, niin ettei montakaan metriä eteensä nähnyt. 
Läksimme liikkeelle pikamarssissa ja ajoimme siten vilun ja kankeu
den jäsenistä pois muutamissa hetkissä. Läheisyydessämme juoksen
teli ja äänteli vähän väliä joitakin kahlaajiin kuuluvia, kuovin näköi
siä lintuja, joita päivemmällä ei lainkaan näkynyt, aina kaksi yh
dessä, niinkuin Vasko ja minä. Huomautin Vaskolle tästä viime
mainitusta seikasta ja hän pysyi vaiteliaåna pitkän aikaa, kunnes 
lopuksi kuiskasi, >>että jos ne eivät olekaan · oikeita lintuja>>. 
. Kaulatunturin laella, jota · pitkin nyt taivalsimme, oli lukuisia 

kosteikkoja ja pieniä suopilkkoja, joiden pääkasvillisuutena ovat sa
rat ja sammalet. Täytyi kyykistyä ja kumartua aivan alas voidak
seen vallitsevassa sumupilvien hämärässä todeta, mistä lajeista kul
loinkin oli ·kysymys. Carex rostrata v. borealis, C. rotundata, C. lago
pina, C. Buxbaumii ja C. rigida olivat aivan tavallisia, niinkuin ret
ken alkutaipaleellakin. Harvinaisemmilta taas näyttivät Carex al
pina, C. atrata (vain yhdessä paikassa), C. rariflora ja C. capillaris 
(yhdessä paikassa). . 

Kammitunturin alueelle saavuttaessa alkoi sumu muuttua kas
televiksi pisaroiksi, mutta siitä huolimatta ei tehnyt mieli laskeutua 
alemmaksi, lähestyväitä sateelta suojaan. Täytyi kuitenkin ajatella 
talletettujen kasvien hyvänä säilymistä ja senvuoksi muutettiin 
kulkusuunta länteen ja vähän ajan kuluttua laskeuduttiin erään kal
Iioseinämän suojaan lepäämään ja vartomaart sateen ohimenoa. En
nen unen tuloa muistelin vielä niitä tuoreehkoja, runsaan Salix myr
sinites'en ja Phaca frigida'n peittämiä rinteitä, joiden poikki viimeksi 
kuljimme. 
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Seuraavana päivänä sää muuttui jälleen kirkkaaksi ja aurinkoi
seksi ja me jatkoimme vielä häiriöittä retkeilyä. Illan suussa palasin 
tyytyväisenä asuntooni Salmijärvellä. 

Sulkahyttynen (Corethra plumicomis). 
K. f. Valle. 

1. 
Kaikkein erikoisimpia ja mielenkiintoisimpia vesieläimiämme 

on s u 1 k a h y t t y s en (Corethra plumicornis) toukka. Ei ole 
montaakaan näin suurta vesiemme eläintä - täysikasvuinen toukka 
on 10- 15 mm pitkä - joka niin täydellisesti olisi mukautunut 
pelagiseen vesielämään. Ensinnäkin on eläimen ruumis hyvin läpi
kuultava, usein aivan lasikirkas, niin että sitä aluksi on esim. vesi
lasiin pantuna vaikea huomata. Läpikuultavuudessa sen tuskin 
voittaa muut kuin iso vesikirppu Leptodora Kindtii. Näemme aluksi 
vain mustat silmät sekä tummat ilmalla täytetyt trachearakot ruu
miin etu- ja takaosassa, tarkemmin katsoen ehkä hiukan kelieriä
vän suolen. 

Formaliiniin pistettynä toukka pian kuolee ja kadottaa läpi
kuultavuutensa, jolloin voimme tarkastella sen ihmeellistä ruumiin 
rakennetta. Ruumis on lieriömäinen, eteenpäin hiukan paksuneva, 
keskiruumiin kohdalta paksuimmillaan, taaksepäin soukkeneva, har
vasukainen. Takaruumiin takapäässä on viuhkamainen pysty
suorassa asennossa oleva sukaskimppu, jonka jokainen sukanen on 
sulkamaisesti haaroittunut, ja jota toukka käyttää uimaelimenä. 
Toukan pää on takaa litteä ja leveä, silmien edestä nokkamaisesti 
pidentynyt ja sivvilta litistynyt, veitsen terää muistuttava. Tämän 
päähän kiinnittyvät tuntosarvet, joiden kärjessä ja kyljissä on suka
maisia lisäkkeitä ja jotka toiminevat saaliintavoittamiseliminä, 
samoinkuin sukalatvainen pitkähkö alahuulikin. Muutkin suuosat 
ovat voimakkaat kuten petoeläimellä ainakin, käyrää linnun 
nokkaa muistuttavat. 

Sisäelimistä herättävät erikoisemmin huomiota käyrät trachea
rakot, joita on pari keskiruumiissa ja toinen takapäästä kolman
nessa takaruumiinnivelessä. Ne ovat viimeiset jätteet muuten ko
konaan hävinneestä ilmaputkilostosta. Rakkoja on pidettävä 
hydrostaattisina, toukan asentoa vedessä järjestävinä eliminä, ei-
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vätkä toimi hengityksessä. Vaikka ne ovat ilmanpitoisia, eivät ne 
toimi kalojen uimarakon tavoin, vaan on tutkimus osoittanut 
(K r o g h), että toukka tullessaan liian painavaksi pumppuaa 
vettä rakoista pois ja keventyessään liiaksi työntää sitä niihin ta
kaisin. Nämä laitteet saattavat toukan pysymään vedessä keiju-

1 

' A B 

0 

E 

c 
Sulkahyttynen ja sen kehitys (Lampertin teoksesta). 

A munasto, B yksityisiä munia, C toukka, 0 kotelo, E täysimuotoinen hyttynen . 

massa vaakasuorassa asennossa missä kohdassa tahansa, nouse
maHa pintaan tai painumatta pohjaan. Vaakasuora liikkumaton 
asento onkin sille ominainen, vain silloin tällöin se nytkäyttää taka
ruumiin päätä ja siirtyy silloin paikoiltaan. - Toukka hengittää 
ohuen ihonsa kautta veteen liuennutta happea, eikä sen siis koskaan 
tarvitse tulla vedenpintaan hengittämään. 

Sulkahyttysen toukka tunnetaan jo vanhastaan matalista 
lammikkovesistä, enimmäkseen suovesistä, joissa se enemmän 
suosii avonaisia kohtia kuin kasvillisuustiheikköjä. Viime vuosi-
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sadan lopulla sitä saatiin kuitenkin tutkijain suureksi ihmeeksi isoh
kojen järvivesien, varsinkin Pohjois-Saksan ja Tanskan järvien 
suurimmista syvyyksistä (S e 1 i g o, La m p e r t, W e sen
b e r g-L u n d), 30- 40 m:n syvyydestä saakka, usein tavattoman 
runsaslukuisena. Paitsi näistä baltisista järvistä, jonka luontoisista 
toukka saatiin myöbemmin myös Ruotsista ja Suomesta, on sitä 
sittemmin todettu m. m. lukuisista Pohjois-Euroopan humus-järvistä. 

W e sen b e r g-L u n d on koettanut tutkia, onko olemassa 
mitään eroavaisuuksia lammikko- ja järvimuodon välillä ja tullut 
sii'hen tulokseen, että järvitoukat yleensä ovat pi{!nempiä, läpi
kuultavampia ja pitempi- sekä kapeampikuonoisia kuin lammikko
toukat ja että niillä on suhteellisesti pienemmät silmät sekä har
vempi- ja lyhyempisukainen >>peräviuhka.>> Hän on myöskin ke
hittä,nyt kumpaakin muotoa hyttysiksi, mutta ei ole havainnut 
näissä mitään sellaisia eroavia ominaisuuksia, jotka saattaisivat 
pitämään niitä eri lajeina. 

Kehitys tapahtuu kummallakin muodolla kuitenkin aivan eri 
kesäkausina (W e sen b e r g-L u n d). Lammikoissa toukat kote
loituvat keväällä, Tanskassa toukokuun lopulla, sekä oltuaan kate
Joina muutamia päiviä kuoriutuvat hyttysiksi, jotka parveilevat 
toukokuun lopulla ja kesäkuun alkupuolella. Kesäkuun alussa al
kaa lammikkoihin ilmestyä pieniä toukkia, jotka ovat kehittyneet 
hyttysten veteen laskemista, pinnalla kelluvista pyöreän levyn 
muotoisista munajoukkioista, joissa on 200- 300 spiraalimaisesti 
järjestynyttä sukkulanmuotoista munaa. Elokuussa ovat toukat 
jo täysikasvuisia, mutta kehitys jatkuu talvehtimisen jälkeen vasta 
seuraavana keväänä. - Sensijaan tapahtuu koteloituminen ja kuo
riutuminen imagoiksi Tanskan isoissa järvissä heinäkuun jälki
puoliskolla, eikä toukkia tapaa näissä elokuun alkupuolella ollen
kaan. A 1 m i n mukaan taas tapahtuu järvimuodon kehitys hyt
tyseksi Etelä-Ruotsissa heinäkuun alussa, ja kuun lopulla tavataan 
pieniä ja keskikokoisia toukkia jo lukuisasti. - W e se n b e r g
L u n d mainitsee, että Corethran eriaikainen kehitys johtuu näh
tävästi vesien eriaikaisesta lämpenemisestä, on siis aikaisin Iammik
kovesissä, jotka jo keväällä lämpenevät voimakkaasti, ja tapahtuu 
vasta sydänkesällä isoissa järvissä, joiden pintavesi tällöin on läm
pimimmillään. Tätä ajatellen ymmärtää kyllä, mistä syystä Etelä
Ruotsissa on kehittymisaika huomattu n. !j2 kuukautta aikaisem
maksi, ·sillä A 1 m i n havainnot ovat matalasta Yxtasjönistä. 
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Sulkahyttysen kotelo poikkeaa suuresti muitten sääskimuoto
jen koteloista. Sen keskiruumis .on suhteellisesti pienempi, joten 
koko kotelo tekee solakamman vaikutuksen. Se ~i myöskään ole 
levätessään kippurassa, vaan ojennettuna pystysuorassa asennossa. 
Sen niskassa olevat hengitysputket ovat eteenpäin suunnatut sekä 
umpinaiset. Kotelon ei nim. myöskään tarviJse nousta vedenpin
taan hengittämään. Se keijuu enimmän aikansa pystysuorassa asen
nossa yhdessä kohdassa, kuten K r o g h on osoittanut, sillä kor
keudella, missä sen yläpuolella olevan vesipatsaan paino pitää sen 
tasapainossa. jos koteloa painaa esim. syvemmälle, nousee se pian 
samalle korkeudelle, missä se on ollut. Hydrostaattisina eliminä toi
mivat nuo umpinaiset hengitysputket, vaikka kotelo ei osaakaan 
niiden välityksellä itseään keventää tai tehdä painavammaksi. 
Uintiliikkeitä se kyllä voi tehdä takaruumiinsa päässä olevien evä
mäisten perälisäkkeiden avulla. 

Kun koteloiden hyttysiksi kuoriutumisen aika lähestyy, voi 
akvaariossa huomata, että niiden keskiruumis alkaa tummua. Tä
mä johtuu osaksi siitä, että tähän ruumiinosaan kerääntyy öljypisa
roita, mikä luultavasti tekee kotelot keveämmiksi ja nostaa ne ve
denkalvoon. Kaikissa tapauksissa ne ovat ennen kuoriutumistaan 
vedenpinnassa liikkumattomina. Ennen kuoriutumista muodostuu 
kotelonahan ja kehittyvän hyttysen väliin ilmakerros, paisuttaen 
koteloa ja auttaen kotelonahan halkeamista. Kotelo asettuu sitten 
vaakasuoraan asentoon vedenpintaan, jonka pintakelmuun se 
kiinnittyy hengitysputkillaan ja takapäällään. Sitten halkeaa ko
telon keskiruumiin iho. Ulostyöntyvä hyttynen pumppuaa ulosliu
kuessaan melkoisesti ilmaa ilmaputkilostoonsa ja on n. 5 min. ku
luttua vapautunut kotelonahastaan. - Imagon erottaa muista 
sääskimuodoista tuskin pään pituisesta imukärsästään ja pitkästä 
ensimmäisestä jalkanivelestään. 

II. 
Coretlzran toukkaa on yleensä pidetty planktoneliönä, joka 

mitä täydellisimmin on mukautunut pelagiseen elämään (esim. 
S c h m i d t-S c h w e d t, L a m p e r t, H u b e r, W e s e n b e r g
L u n d, He n t s c h e 1). järvivesissä sen elämä on kuitenkin 
ainakin pääasiassa rajoittunut syvyyteen ja liittyy yhtä läheisesti 
profundaaliin kuin pelagiseen alueeseen, kuten monet havainnot osoit
tavat. Niinpä sanoo W e s e n b e r g-L u n d, että sitä :fanskan 
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syvimmistä järvistä saadaan runsaslukuisesti vain upottamalla 
planktonhaavit pystysuoraan n. 20 m:n syvyyteen. A 1 m mainit
see, että toukka Yxtasjönissä on sidottu pohjan läheisyyteen 
ja puuttuu kokonaan ylemmistä vesikerroksista. Tuusulanjärvestä 
j ä r n e f e 1 t mainitsee sen yleisimmäksi järven syvimmissä keski
osissa. Meiltä se vain poikkeustapauksissa mainitaan pintaplankto
nista (L e v a n d e r ja V u o r en t a u s). Luonnollisinta lienee 
lukea se (kuten T h i e n e m a n n) sekä pohjaeläimistöön että 
planktoniin kuuluvaksi. . 

Amerikassa on tarkoin tutkittu erään läheisen lajin (Corethra 
punctipennis) elämää (j u d a y) .ia huomattu, että sen täyskasvuiset 
'toukat Lake Mendotassa päivisin enimmäkseen piilevät kaivautu
.neina pohjalietteeseen, mutta auringon laskun jälkeen ilmestyvät 
järven pintaan, jonka taas jättävät ennen auringonnousua. Nuoret 
toukat elelevät päivisinkin vapaassa vedessä, tosin vain syvem
missä vesikerroksissa. Sensijaan on Corethra plumicornis-lajiin 
kohdistuva tutkimus osoittanut, että amerikkalaisessa Devils' La
kessa sen toukkia on päivisin verraten tasaisesti sekä pohjalietteessä 
että alimmissa vesikerroksissa. Missä määrin tämän lajin toukka 
yöllä nousee järven pintaan, ei tietääkseni ole Euroopassa eikä Ame
rikassa todettu. - Tässä yhteydessä mainittakoon W e s e n b e r g
L u n d i n tekemä mielenkiintoinen havainto, että toukat akvaa
riossa sekä vapaaehtoisesti että säikytettyinä kaivautuivat pohja
lietteeseen viipyen siinä useita päiviä, mutta sitten taas ilmestyen 
veteen keijumaan. 

Syynä siihen, että Corethran toukka vasta niin myöhään kek
sittiin järvien syvyyksistä, lienee niiden puuttuminen niistä järvistä, 
joiden syvänveden eläimistöä aikaisimmin tutkittiin, nim. subal
piinisista järvistä (T h i e n e m a n n). Sensijaan sitä on useissa 
baltisissa järvissä (W e sen b e r g-L u n d, S e 1 i g o, T h i en e
m a n n, A 1 m, j ä r n e f e 1 t) sekä Pohjois-Euroopan humusjär
Aissä (A 1 m, T h i e n e m a n n, V a II t.). Kun yhä useampia 
järviä on pohjaeläimistönsä puolesta tutkittu, niin on huomattu, 
ettei tämä sulkahyttyse.n toukan esiintyminen ole millään muotoa 
maantieteellisesti rajoitettu. Sillä yhtä hyvin kuin subalpiinisista 
se näyttää puuttuvan myös tämänluontoisista järvistä Pohjois
Saksassa ja Skandinaaviassa. Samoin se näyttää olevan yhtä levin
nyt Pohjois-Euroopan baltista tyyppiä olevissa järvissä, vieläpä 
esiintyvän senluontoisissa alppijärvissäkin. Samoin ovat suovedet 
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muuallakin kuin Pohjois-Euroopassa sen haluttuja asuinpaikkoja. 
Kuvaava on se B r e h m i n tekemä havainto, että mainittua 
toukkaa on Lunzer Oberseen ympärillä olevissa suolammikoissa, 
mutta ei itse järvessä. 

Aivan itsestään johtuu tällöin ajattelemaan, minkälaisia täytyy 
luonnonolojen järvessä olla, että Corethran toukka siinä viihtyisi 
ja minkälaisia olosuhteita se karttaa. Vertailevat tutkimukset ovat 
osoittaneet, että subalpiiniset ja niiden luontoiset muiden seutujen 
järvet, joista sulkahyttysen toukka puuttuu, ovat kesäisinkin sy
vältä happirikkaita, kun taas toukan asumissa baltista tyyppiä 
olevissa järvissä kesästagnaattion aikana pohjaveden hapenpitoisuus 
melkoisesti alenee. Onpa oltu huomaavinaan, että Coretlzran touk
kia on vain sellaisissa baltisissa järvissä, joissa hapenpitoisuus on 
alle 40 °/0 kyllästysasteesta. Samoin ovat tutkimukset antaneet 
viittauksia siihen suuntaan, että toukan esiintymispiiriin kuuluvat 
suojärvetkin olisivat pohjalta happiköyhiä (T h i en e m a n n). 
Täten on aivan itsestään jouduttu siihen käsitykseen, että sulka
hyttysen toukka pääasiassa harrastaa happiköyhiä vesiä, varsinkin 
kun sitä on tavattu sellaisten järvien syvänteistä, missä vaiJitsee 
miltei hapenkato ja missä muut mikroskooppiset pohjaeläinmuodot 
eivät tule toimeen (T h i e n e m a n n, j u d a y). 

On aivan oikein huomautettu, ettei Corethran toukan rajoittu
minen happiköyhiin vesiin voi johtua siitä, ettei se tulisi toimeen 
happirikkaammassakin vedessä. On ajateltu, että happirikkaiden 
vesien kova konkurrenssi puuttuu happiköyhistä, joissa toukka 
hyvin viihtyy, se kun on mukautunut kestämään erittäin alhaista 
hapenpitoisuutta (A 1 m). Konkurrenssilla tarkoitettanee tässä 
ravintokysymystä, sillä Corethran toukka tiedetään petoeläimeksi, 
joka syö planktoneläimiä (H o f e r, S a c h se, W o h 1 g e m u t h). 
Nyt ovat subalpiiniset ja niitä muistuttavat järvet zooplankton
köyhiä, kun taas baltisissa järvissä tätä elostoa. on paljon, samoin
kuin monissa humus-järvissäkin. Ei kuitenkaan luulisi tämän sei
kan vaikuttavan siten, että toukka kokonaan karttaisi subalpiinisia 
ja happirikkaampia baltisia järviä. 

Monet seikat viittaavat kuitenkin siihen suuntaan, että sulka
hyttysen toukan rajoittuminen määrätynlaisiin järvivesiin on osaksi 
muista syistä johtuva. Tuntuu osaksi siltä kuin pohjaveden hapen
pitoisuudella olisi vain näennäinen ja ravintokysymyksellä vain 
suhteellinen vaikutus tähän. Voimme sanoa, että Corethra plumi-
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cornis-toukan esiintymisen syyt vielä ovat lopullisesti ratkaise
matta. 

Kannattaa siis kiinnittää huomiota sulkahyttysen toukan 
esiintymiseen sekä sen elämäntapoihin muiltakin kannoilta. Täl
laiset autekologiset, johonkin yksityiseen eläinmuotoon kohdistuvat 
tutkimukset varmastikin keskittyneisyytensä takia antavat parem
pia tuloksia kuin kokonaiseen eloyhteisöön tai johonkin suurempaan 
ryhmään suuntautuvat havainnot. 

Rubus humulifolius löydetty Jyväskylästä. 
E. Mikkola. 

Mainittu, ennestään valtiollisesta Suomesta tunte.maton kasvi- • 
laji kasvaa Jyväskylässä n. 2 km kaupungista länsilounaaseen. Löy
töpaikka on suojeluskunnan ampumaradan eteläpään ohi Köhniölle 
päin menevän polun varrella, tämän pohjoispuolella siinä kohdassa, 
missä Jyväskylän topografikarttaan on mer~itty ensimmäinen pieni 
suopaikka mainitun polun viereen. Kasvia kasvaa arviolta lähes 
hehtaarin suuruisella alalla osaksi niin runsaslukuisena, että sen 
lehdet · täydellisesti peittävät maan, kuten ohellisessa kuvassa nä
kyy. Kohdalla kulkee loiva, vesiperäinen noro alas etelään viettä
vää rinnettä. Maalaji on siinä moreenia, paitsi noron keskellä hie
taa ja hiesua. Keväisin ja sateitten jälkeen vesi seisoo kauan mät
täitten välisissä kuopissa. Kosteimmalla paikalla kasvaa tiheätä, 
pitkärunkoista koivikkoa, reunoilla on lisäksi mäntyä ja kuusta. 
Aluskasvillisuus on rehevää, kosteimmassa osassa 1 e h t o k o r p i-
t y y p p i ä, jossa suurilehtiset saniaiset ovat luonteenomaisia 
osakkaita; sivuille päin kasvillisuus vaihettuu tuoreitten kangas
metsien Oxalis-Myrtillus- ja Myrtillus-tyypeiksi. Pensaslajeja on 
m. m. Salix pentandra, S. nigricans, .funiperus communis sekä pen
sasmaisia tuomia ja pihlajoita. Rubus humulifoliuksen seurassa, 
joka kosteimmilla paikoilla on pohjakasvillisuuden valtavasti 
runsain osakas, kasvavat seuraavat ruoho- ja varpulajit: 

Pfle?,opteris dryoptens 
Aspidium spinulosum 

Atflyrium filix jemina 
Equisetum arvense 
Eq. silvaticum 
Agrostis vulgaris 

Agr. canina 

Calamagrostis purpurea 
Aira flexuosa 
A. caespitosa 
Carex canescens 
C. ecllinata 
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Rubus humulifoliuksen kasvupaikkaa Jyväskylässä. 

juncus filiformis 
Majantlumum bifolium 
Ranunculus repens 
Viola epipsila 
Rubus arcticus 
Oeum rivale 
Comarum palustre 
Potentilla tormentilla 

Epilobium palustre 
Oxalis acetosella 
Pyrola secunda 
·Vaccinium myrtillus 
V. vitis idaea 
Trientalis europaea 
Galium palustre 

Kasvillisuus ei tietenkään voi olla täysin luonnonvaraista, niin
kuin Iajikokoomuskin osottaa. Rubus humulifoliuksen esiintymi
nen loppuu hyvin jyrkkään joka suunnalle, Rubus arcticus ja R. 
saxatilis astuvat sen sijaan. Se on valloittamallaan alalla ilmeisesti 
muille bioottisesti ylivoimainen kilpailija, kuten näkyy sen seurassa 
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Rubus humulifoliuksen tiheää lehvästöä. 

esiintyvien ruohomaisten kasvilajien vähäisestä määrästä. Kasvu
paikkatekijöitten puolesta sen säilyminen on niinmuodoin nykyisellä 
paikallaan edelleenkin turvattu. 

Rubus lwmulifolius kukkii Jyväskylässä noin juhannuksesta 
heinäkuun puoliväliin, mutta kukat kuihtuvat muodostamaHa hedel
miä. Samoin mainitaan sen muualla maailmassa tekevän vai_n har
voin_ hedelmiä. Jyväskylässä se on ilmeisesti yksityisestä, tuolle 
suotuisalle paikalle sattumalta . joutuneesta alusta haaraantuvan 
ja vesovan juurakkonsa avulla levinnyt koko sille alalle, minkä 
se entisten kasvilajien kanssa kilpailemalla on kyennyt itselleen 
anastamaan. Ensimmäisen alun täytyy siis olla jo vähintään muu
tamia_ satoja vuosia vanhan. 

Rubll;s humulif()Lius on Euraasian viileän kasvillisuusvyöhykkeE-n 
kasvi ja esiintyy myös lauhkean vyöhykkeen pohjoisessa osassa . 

. Länti_sin tähän saakka tunnettu leviäruisseutu on ollut Äänis
järv~n ympäristö; idässä se tunnetaan Mandshuriasta, muttei enää 
Sahaiinilta eikä Japanista. Euroopan Venäjällä se esiintyy etelä~ 
~ralilla n. 52 leveydelle asti etelään. Tiet.ojen mukaan se on ylei
nen jo Äänisjärven lounaisrannikolla, mut~a varsinkin sieltä kautta 



26 f?ubus humulifolius löydetty Jyväskylästä. 

pohjois-Venäjän ja länsi- ja keski-Siperian. Sen mainitaan esiinty
vän etupäässä kosteissa, soisissa kuusimetsissä, jolloin samankal
taiset lehtokorvet kuin Jyväskylän löytöpaikka lienevät useimmin 
kysymyksessä. Venäläisen A. G o r d j a g i n'in 1 yksityiskohtai
sissa kasvillisuuskuvauksissa Siperiasta lrtysh-joen alueelta sen 
mainitaan säännön mukaan olevan runsas kosteissa metsissä, joiden 
pääpuulajit ovat Picea excelsa, Abies sibirica, Pinus cembra, Betula 
.alba ja Populus tremula, ja joissa on runsaasti pensaslajeja ja erin
omaisen rehevä, pääasiassa suurikokoisten ruohokasvien muodosta
ma, yksityisissä assosiatioissa aina 70 lajiin saakka käsittävä pohja
kasvillisuus. Metsä on siis todellinen rehevä, melkein läpipääse
mätön siperialainen taiga. Huomattava on, että melkein kaikki 
mainitsemani Rubus humulifoliuksen seuralaiskasvit Jyväskylässä 
esiintyvät Gordjaginin kasviluetteloiden mukaan sen keralla myös 
Siperiassa, mikäli niitä Siperiassa tavataan. Pääasiassa onkin met
sien kasvistaaines niissä vielä hyvin meikäläistä. En maita olla 
esittämättä edes pientä, supistettua valikoimaa näiden metsien 
meille tutuista kasvilajeista: 

Phegopteris polypod. 
Plz. dryopteris 
Aspidium spp. 
Atlzyrium filix fem. 
Onoclea struthiopteris 
Equisetum spp. 
Calamagr~stis spp. 
Melica nutans 
Carex globularis 
C. alpina 
C. Persoonli 
C. loliacea 
Majanthemum bifol. 
Paris quadrifolia 
Orchis maculatus 
Urtica dioica 
Stellaria spp. 

Arenaria lateriflora 
Actaea erythrocarpa 
Caltha palustris 
Trollius europaeus 
Aconitum septentr. 
Ranunculus spp. 
Atragene sibirica 
Viola epipsila 
V. umbrosa 
V. mirabilis 
Rubus arcticus 
R. saxatilis 
R. lzumulifolius 
Uimaria pentapet. 
Geum rivale 
Orobus vernus 
Epilobium palustre 
Circaea alpina 

Oxalis acetosella 
Geranium silvatic. 
lmpat. noli tang. 
Aegopodium podagr. 
Angelica silvestris 
Pyrola spp. 
V acci ni um myrtill. 
V. vitis idaea 
Trientalis europaea 
Scroplzularia nodosa 
Pedicularis sceptr. 
Lamium album 
Galium spp. 
Linnaea borealis 
Adoxa moschateli. 
Cirsium heteropll. 
Crepis sibirica 

Rubus humulifoliuksen löysin kerrotulta paikalta Jyväskylässä 
ensi kerran kesällä 1917. Viime kesänä (1926) sain tilaisuuden 

1 A. ropgfii'Ml-I'b: MaTepiaJibl AJifl nocHaHifl noTq'b M paCTMTeJib
HOCTH 3arragHOM cM(hrpH. Ha3aHo, 1901. 
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koota sitä enemmän ja tarkemmin tutkia sen kasvupaikkaa. Nyt
temmin on siitä kappale annettu Helsingin yliopistolle.' Löytö on 
uusi esimerkki siitä, kuinka harvinaiset sattumat voivat kasveja 
lennättää kauas näideri leviämisalueiden ulkopuolelle juuri sellaisiin 
paikkoihin, joita vieraat tulokkaat kykenevät taistellen hallussaan 
pitämään ja niistä käsin vielä alaakin itselleen valtaamaan. 

Vahdinvaihdon jälkeen. 
Oppikoulujemme luonnon

historian opetukseen liittyvistä 
viimeksikuluneen vuoden ai
kana sattuneista tapahtumista 
on merkittävin tätä ainetta 
edustavan kouluneuvoksen vi
ran siirtyminen sen entiseltä 
haltijalta uusiin käsiin. Koulu
neuvos E m i 1 jo h a n ne s 
B u d d e n sai näet elokuun 
1 päivästä lukien täysinpalvel
leena eron mainitusta virasta ja 
marraskuussa sai tohtori Einar 
Fieandt nimityksen näin avoi
meksi tulleeseen virkaan, jota 
hän joulukuun 1 päivästä alkaen 
ryhtyi hoitamaan. 

Kouluneuvos Budden on 
toiminut maamme luonnonhis-

E. J. Budden. 

toriallisen opetuksen ylimpänä johtajana ja valvojana v:sta 1912 al
kaen aluksi apulaisylitarkastajana ja syyskuun 1 päivästä 1918 alkaen 
vakinaisena kouluneuvoksena. Hänellä jos kellään olikin perinpoh
jainen . kokemus ja mitä parhaat luontaiset edellytykset onnistua 
siinä järjestelytehtävässä, joka tämän aineen ensimmäisellä asian
tuntija-edustajalla kouluhallituksessa oli suoritettavanaan. Hänellä 
oli ensinnäkin perusteellinen opettajakokemus. Hoidettuaan ensin 
opettajanvirkoja erinäisissä yksityislyseoissa, oli hän toiminut Vaa
san suom. a1keiskoulun matematiikan ja luonnonhistorian kollegana 
vv. 1886-89 ja sitten viimeksimainitusta vuodesta alkaen Savon
linnan lyseon luonnontieteen ja maantieteen vanh. lehtorina siihen 
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saakka, kunnes sai nimityksen kouluneuvoksen virkaan. Hänellä oli 
myös perinpohjainen kokemus koululaitoksen hallinnollisella alalla 
ja käytännöllisissä järjestelytoimissa; hän toimi näet viimeksimaini
tun koulun rehtorina vv. 1892- 1918. Omiå kokemuksiaan hän oli 
rikastuttanut ja opintojaan täydentänyt Ruotsiin, Tanskaan, Nor
jaan, Saksaan, Itävaltaan, Sveitsiin ja Italiaan tekemillään opinto
matkoilla, joilta toi uusia herätteitä meikäläisiin opetusoloihin. 
Niistä parhaana esimerkkinä oli ensimmäisen kasvitieteellisen koulu
puutarhan perustaminen Savonlinnan lyseoon; runsaslajisena ja huo
lella hoidettuna oli tämä puutarha - ja on edelleenkin - tuon pie
nen idyllisen kaupungin miellyttävimpiä nähtävyyksiä, samalla ku in 
sen perustaminen oli merkkitapaus luonnonhistoriallisen opetuksem
me kehittämisessä keskieurooppalaista tasoa tavoittelevaksi. 

Kaikki tämä monipuolinen kokemus tuli omistajansa vakavan 
harkinnan ja arvostelukyvyn seulomana Suomen koulujen ja varsin
kin sen luonnonhistorian opetuksen' ja opettajien hyväksi kouluneu
vos Buddenin suorittamien tarkastusten yhteydessä. ja suurelta 
osaltaan juuri sen tuloksena onkin nyt todettavissa luonnonhisto
riallisen opetuksen yhtenäisyys ja verraten korkea taso maamme 
oppikouluissa. Kun muistaa, että tämä on saavutettu ajankohtana, 
~olloin opettajiston palkkatason mataluus on vaikeuttanut opetus
toiminnan kohottamispyrkimyksiä ja jolloin varsin monessa yksi
tyisoppilaitoksessa puheenaolevan aineen opetus on ollut muodolli
sesti epäpätevien opettajien käsissä, tuntuu saavutus sitäkin arvok
kaammalta. 

Kouluneuvos Buddenin ei tarvinnut tulla kouluihin pelättynä 
ja kammottuna tarkastajana. Hän tuli niihin vanhempana toverina 
tai isällisenä ystävänä, jolta kokematon opettaja tiesi saavansa ym
märtämystä, rohkaisua ja tarpeellista opastusta ja kokeneempikin 
opettaja arvokkaita herätteitä ja uutta työintoa. juuri hänen lep
poisa, luottamusta ja turvallisuuden tunnetta herättävä olemuk
sensa liittyneenä perusteelliseen asiantuntemukseen ja hänelle omi
naiseen tunnolliseen asioihin syventymiseen teki hänet kouluissa 
mielellään nähdyksi tarkastusten suorittajaksi. 

Kun hän nyt harvinaisen pitkän ja tu loksista rikkaan työpäivän 
jälkeen on vetäytynyt hyvin ansaitsemaansa >>Viisaan lepoon>>, lau
suttakoon hänelle Luonnon Ystävän palstoilla kunnioittava tunnus
tus siitä arvokkaasta työstä, jonka hän kouluhallituksen ensimmäi
senä luonnonhistorian ammattiedustajana on aineensa opetuksen 
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hyväksi tehnyt, niistä monista pätevistä neuvoista ja ohjeista, joita 
maamme koulut ja varsinkin sen luonnonhistorian opettajat ovat hä
neltä saaneet, ja siitä luottamuksellisesta suhteesta, joka hänen ja 
näiden opettajien välillä on vallinnut; tunnustus, johon tietääksemme 
tämä opettajisto kokonaisuudessaan kiitollisin mielin yhtyy. 

s. 

Muutamia piirteitä C. R. Sahlbergista 1• 

P. Kontkanen. 

Kun 62-vuotias prof. C. R. Sahlberg 24. 1 .I l. 1841 hänelle vi 
rastaan myönnetyn eron jälkeen siirtyi vakinaisesti asumaan maa
tilalleen Yläneelle, voi katsoa hänen toimintansa tiedemiehenä 
päättyneen. Ettei ero ollut aivan helppo, todistanevat seuraavat 
hänen omat sanansa (kirje 16. IV. 1841)2 : l>Nyt istun sitten täällä 
täysinpalvelleena! Olen saanut mitä pyysin, tai oikeammin, olin 
pakoitettu pyytämään; olen vapautettu todellakin vaivaloisesta 
opettajatoimesta ja jättänyt paikan, jota jo monen mielestä liian 
kauan olin hallinnut ja jossa osa velvollisuuksistani näyttikin jo 
minusta raskailta. Mutta olenko sitten nyt täydellises~i tyytyväi
nen? En suinkaan. Kun pitää jättää laitos, jossa on viettänyt 
melkein puoli vuosisataa, tulee ero aina katkeraksi.~> 

Hetken mielialan ymmärtää hyvin, kun muistaa, että Sahlberg 
jätti paikkansa ja kuntoon panemansa laitokset jotenkin harras
tuksettorniin käsiin. Varsinkin oli hän huolissaan hyönteistieteen 
tulevaisuudesta maassamme. >> Raskainta on minulle kuitenkin se, 
että hyönteistiede, jonka jonkinlaisella erityisellä rakkaudella va
litsin tutkimuksieni kohteeksi, nyt tulee yliopistossa kokonaan hä
viämään. juuri niinä päivinä, jolloin varustauduin matkustamaan 
pois, koin tavallaan uhkaavan enteen siitä.>> (Sama kirje kuin ed.). 
Hänen oma hyönteistieteellinen toimintansa oli lopussa, sillä vaikka 
hän oli vakavasti aikonut vielä laittaa kuntoon järjestämättömät 
kokoelmansa ja päättää Insecta fennicansa, niin oikean silmän nä
kökyvyn heikkeneminen esti hänet kokonaan noista mikroskopoi
mista vaativista töistä. Sitävastoin se ei estänyt häntä toteutta
masta toista suunnitelmaansa, josta hän jo v. 1838 kirjoittaa (kirje 
10. X. 1838): >>Päätettyäni lähenevinä vanhuuteni päivinä pääasial
lisesti huvittaa itseäni hedelmäpuunhoidolla, ja kun palvelusaikani 
pian loppuu, olen kesällä tehnyt täydellä todella tarpeellisia valmis-

1 Olen tarjonnut nämä hajapiirteet L. Y:n palstoille luulossa, että ehkä 
ainakin osaa lukijoista kiinnostavat vähäisetkin lisäpiirteet entisistä Iuonnon
tietei lijöis tämme. 

2 Kirjeet (alktttl(l11 ruotsinkielisiä) kreivi C. G. Mannerheimin kirje ~ 
I<QI<oelmassa, Jota säilytetään yliopiston kirjastossa, 
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tuksia puutarhalaitokselleni juuri Kolvassa>>. Tästä alusta syntyi 
vähitellen kuuluisa Huvitus, Sahbergin vanhuuden koti, jossa oli 
maamme aikoinaan suurin hedelmäpuutarha. 

Mutta täysinpalvelleella riitti aikaa moniin muihinkin puu
hiin. Kartanon laaja maanviljelys vaati alituista huolenpitoa. 
Tapaammepa Sahlbergin koko maata käsittävissä maanviljelyskoko
uksissakin, ainakin v. 1850. Myös torpparikysymys ja metsän
hoidolliset asiat askarruttivat kirjeistä päättäen vanhuksen mieltä. 
Seuraava kirjekatkelma taas valaisee meille erästä hyvinkin mielen
kiintoista puolta hänen harrastuksissaan (kirje 13. 1 1. 1849): >>Viime 
viikoll a oli papisto luonani tavanmukaisilla kinkereillä, jotka Uu
denkartanon väelle kestävät 2 päivää. Niiden pitäisi kestää melkein 
3 päivää, koska väkiluku nousee yli 500 hen gen. Nämä lukukuulus
telut kiinnostavat minua nyt enemmän kuin ennen, siitä syystä, että 
annan alustalaisteni lasten, tätä on tapahtunut jo muutamina• vuo
sina, tulla luokseni 2 kertaa viikossa harjaantumaan sekä sisä- että 
ulkoluvussa. Tämä lastenkoulu alkaa marraskuun puolivälissä ja 
jatkuu aina kinkereihin saakka. Niin on minusta nyt tullut myöskin 
koulumestari. Myös lienet huomannut lehdistä, että olen Uuden
kartanon alustalaisille perustanut lainakirjaston . Älä kuiten
kaan luule, että olen halunnut tai edistänyt tiedoksiantaa siitä. Ketä 
on huvittanut kertoa tästä yleisölle, en tiedä.>> 

Miten monessa muussa maamme herraskårtanossa omistaja itse 
1840-luvulla mahtoi opettaa alustalaistensa lapsia suomenkielellä, 
on all ekirjoittaneelle tuntematonta. 1 Lehdistössä kansanopetus
asia kyllä jo 1830- ja varsinkin 1840-luvulla (m. m. Saima) ol i vilk
kaan laisen pohdinnan alaisena. Mitä taas kansankirjastoihin tulee, 
oli niiden vaiheissa maassamme jonkinlaiseksi merkkikohdaksi otettu 
j uho Pynnisen kirjoitelma >>Pitäjän kirjastoista>> Kanavassa 18452 • 

Tämän suuntaisista yksityisistä yrityksistä kysymyksessä olevana 
aikana en ole ollut tilaisuudessa etsimään tietoja kirjallisuudesta. 
Onko muuten Sahlbergin toimenpiteil lä mitään yhteyttä edellisten 
kanssa, on tällä hetkellä mahdoton sanoa. 

Valaisevan lisän edellä olevaan saa lukemalla erään läsnä olleen 
kuvauksen 7. V 1 1 I. 1850 tapahtuneista Huvituksen-puutarhan 
vihkiäisistä3• M. m. sanotaan siinä: >>ja kun isäntämme oli puu
tarhanhoitoseuralle kohottanut ti laisuuteen taitavasti sovitetun 
maljan, viritettiin suomalainen laulu (Arvon mekin ansaitsemme 
j. n. e. ). johon jokainen sielullaan ja sydämellään yhtyi.>> 

t Ks. esim. A. Meu rman: Muistelmia , ss. 17 - 25 . 
2 Oma maa (2 p.) 111 , s. 924. 

Ks. Ål}o Tjdningar 1850, N:o 72. 
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Hirvi Hämeessä. Vakinainen hirvikanta on jo taas entisillä hyvillä hirvi
mailla niillä Padasjoen ja Asikkalan pitäjien takamailla, jotka liittyvät Evon 
valtionpuistoon. A. Th. Böök. 

Orava on Ete lä- Hämeessä miltei sukupuuttoon hävinnyt. Padasjoella ovat 
metsänkävijät viime syksynä tavanneet vain pari kolme yksilöä. A. T/1. Böök. 

Iso rotta kananpoikien kimpussa. Seuraava tapaus on valaisevaesimerkki 
ison rotan vahingollisuudesta. Kello 7 aikaan aamulla lokakuussa 1926 päästet 
tiin kodissani kanat kanalasta tarhaan - rautaverkolla eristettyyn niemekkee
seen. Tunnin perästä huomattiin kanojen kovin pelokkaina paenneen mikä min 
nekin outoon piilopaikkaan. Keskellä tarhaa makasi kuolleena iso neljättä kuu 
kautta vanha kananpoikanen. Höyhenet oli tarkoin nypitty irti kasaan sen vie
reen ja lihat jyrsitty luihin saakka. Rotta oli luultavasti yllättämällä pyydystä
nyt kanan avonaisella paikalla, kyninyt ja jyrsinyt sen puhtaaksi varsin lyhyessä 
ajassa. Seuraavana yönä pyydyst in pahantekijän loukulla. Se oli iso kuljeske
Ieva yksilö, joka vähää ennen läheisessä talossa oli tappanut kolme kananpoi -
kasta. A. Tlt. Böök. 

Metsähiiri (Mus silvaticus). 9 metsähiirtä sain toukokuussa hiirilaukusta 
Kerttusalon . huvilan ruokakonttorista Padasjoella . A. Th. Böök. 

Pyöriäinen (Pitocaena communis) Uuraan puolella. Useina kesinä kerro
taan pyöriäisiä esiintyneen Uuraan satama-alueilla. Niinpä kerrotaan Uuraan 
salmessa laivalaiturin kohdalla kesällä 1922 nähdyn kaksi kappaletta. Syyske
sä llä 1923 kerrotaan niinikään kaksi kappaletta uineen noin 2 kilometrin päässä 
edellämainitusta paikasta ulkomerelle päin. Eräs oli v. 1924 eksynyt aina Viipu
riin Käremäen lahteen saakka, jossa se heinäkuun 16 p:nä ammuttiin (Suomen 
Kuvalehti 1924 N:o 31 ). Kesällä 1925 oli lähellä Uurasta Suonionsaaren selkä
rannalla ollut mätänemistilassa oleva pyöriäisen raato. Eräs luotsi kertoi pyö
riäisten sangen usein seuraavan laivoja. Edellä es itetyt tiedot pyöriäisen es iinty
misestä Uuraassa osoittanevat, ettei pyöriäinen ole niinkään harvinainen Suo
menlahden itäosissa, kuin minkä käs ityksen ehkä saa esim. Maapallon eläimis-
töstä ja Suomen luurankoisista . Eero Hiili. 

Lintutietoja Lammilta. Satakieli (Lu scinia luscinia) pesi kesä llä 1925 ver
rattain lukuisasti Ormaj ärven kirkonkylän puoleisilla rannoilla. Aikaisemmin 
on säännö llis~sti yksi pari pes inyt Untulassa saman järven rannalla. 

Vihreäkerttu (Phylloscopus sibilatrix) on melko yleinen niin lehti - kuin 
havumetsissäkin. 

Kultarinta (Hippolais cterina) pesii kirkonkylän ympäristöllä hyvin har
vinaisena. Muualla en ole sitä tavannut. 

Peukaloisen (Troglodytes troglodytes) näin poikueineen kesä ll ä 1925 lähellä 
Kata loisten kylää. 

Koskikara (Cinculus cinculus) talvehti täällä viime talvena ( 1925- 26) 
pienessä purossa lähell ä Hicto isten kylää. 
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Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus) esiintyy talvisin p1emssa parvissa. 
Kesällä 1922 löysi eräs kansakoululainen pesän koivunhaarasta kirkonkylän 
läheltä. 

Sinitiaisen (Parus caeruleus) tapasin tiaisparvessa 4. I. 1921 Tirmulan 
kylässä. Senjälkeen en ole sitä Lammilla nähnyt. 

Metsäkiuru (Lullula arborea) lauloi ahkeraan kesällä 1923 eräässä kuusi
kassa Kataloisten kylässä. Pesi luultavasti siellä, vaikka pesä ahkerista etsis
kelyistä huolimatta ei löytynyt. 

Nokkavarpuneo (Coccothraustes coccot/iraustes). Näin 3 lintua 29. X. 1923 
pähkinälehdossa lähellä kirkonkylää. 

Järvipeippo (Fringilla montifringilla) pesi v. 1923 Lammin hatttausmaalla. 
Tikli (Carduelis carduelis). Kolme Iin tua lauloi innokkaasti puutarhas

samme 14. IV. 1924. 
Mustavaris (Corvus jrugilegus) pesi 1917 eräässä metsässä. Yksinäisen 

linnun näin kirkonkylässä pellolla 7. V 1. 1923. 
Harmaatikka (Picus canus) esiintyy harvinaisena Jahkolan kylän metsissä. 
Nokikanan (Fulica atra) pesä löydettiin joitakin vuosia takaperin Kata

loisten Sumppujärvestä. Vuosina 1923-25 se on pesinyt lähellä kirkon
kylää olevassa Lammin- 1. Lampellon järvessä, jonka tiheissä kortteikoissa 
se saa olla täydelleen rauhassa. Pesän, jossa oli 11 munaa, löysin kesällä 1924. 

Kaislarääkkä (Porzana porzana) ilmestyi keväällä 1925 Ormajärveen ja 
Sumppujärveen. Edellisessä niitä pesi useita pareja. 

Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus) on pesinyt jo monena vuotena Lam
minjärven rantaniityi ll ä. Vuonna 1925 laskin viisi paria. Varikset ryöstävät 
ahkerasti niiden pesiä. Kesällä 1925 löysin 2 varisten hävittämää pesää. 

Naurulokit (Larus ridibundus) ilmestyivät Lamminjärvelle viisi vuotta 
takaperin. Parien lukumäärä on vaihdellut 5- 10. Aluksi linnu t pesivät jär
vessä oleville mutasaarille, mutta siirtyivät vähitellen pesimään kortteikkoon, 
josta pesiä ei näe rannalle. Kun poikaset ovat tulleet lentokykyisiksi, siirty
vät linnut toisiin järviin ravintoa etsimään. Lisäksi voi mainita, että 4. V. 
1924 näin Vanajavedellä Hämeenlinnan kohda lla 4 lintua, jotka mahdollisesti 
olivat Lammilla pesiviä. Linnut alkavat saapua pesimispaikalleen järven vielä 
ollessa jäässä. Niinpä näin yksinäisen linnun lentelevän järven yläpuolella 
10. IV. 1925. Jorma Soveri. 

Muuttolintujen saapuminen Heinolaan sekä lähtö sieltä 1926. 

Saapuminen: Motacilla alba 17. IV 
Ligurinus chloris 26. 111 Saxicola oenanthe 18. IV 
Sturnus vulgaris 27. 111 Turdus pilaris 18. IV 
Fringilla coelebs ~ 5. IV , iliacus 18. IV 

" 
, ~ 11. IV 

" 
musicus 20. IV 

Cygnus cygnus {kautta- Numenius arcuatus 20. IV 
kulku) 6. IV Phylloscopus trochilus 20. IV 

Clangula claucion 8. IV Lanius excubitor {kaut-
Erithacus rubecula 12. IV takulku) 23. 1\' 
Alauda arvensis 14. IV Accipitcr nisus 23. IV 



Larus fuscus 
Anthus trivialis 
Grus grus (kauttakulku) 
Scolopax rusticola 
Anas boschas 
Tinnunculus tinnunculus 
Fringilla montifringilla 

(kauttakulku) 
Phylloscopus rutus 
Muscicapa atricapilla 
Ruticilla phoenicurus 
Hirundo rustica 29. 
Columba palumbus 
Cuculus canorus 
Chelidonia urbica 
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23. IV 
25. IV 

25- 26. IV 
25. IV 
25. IV 
25. IV 

25. IV 
27. IV 
27. IV 
28. IV 

IV- 14. V 
2. V 
8. V 

14. V 

Crex crex 
Ampelis garrulus 
Cinclus cinclus 
Lähtö: 
Grus grus 
Hirundo rustica 
Chelidonia urbica 
Fringilla coelebs 
Ruticilla phoenicurus 
Saxicola oenanthe 
Cygnus cygnus 
Alauda arvensis 
Motacilla alba 

29. V 
13. X 
16. X 

14 VIII- 7 X 
10. IX 
10. IX 
20. IX 
20. IX 
20. IX 

25- 26. IX 
27. IX 
2. X 

Anser sp. (kauttakulku) 22. X 
V. L. Luotola. 

Muuttohaukka (Falco peregrinus) pesi viime kesänä (1 926) Padasjoella äkki
jyrkänteen seinämällä Haukkasalon saaressa Päijänteessä. Kyseessä oleva 
haukkalaji on pesinyt samassa paikassa jo vuosikausia. Ensimmäisen kerran ta -
pasin sen siellä jo 1903. A. Th. Böök. 

Vaalea-suohaukka (Circus macrourus). 27. V. 1926 ammuin Kiuruvedellä 
C. macrurus-J. Se on nyt täytettynä Turun Suomalaisen yliopiston kokoelmissa. 

Ilmari Juvelius. 

Joutsenta (Cygnus musicus) Varkaudessa. Maaliskuun alkupuolella v. 1926 
ilmestyi 5 joutsenta Varkauteen. Ne oleskelivat lähes kuukauden päivät sulana 
olevassa Pirttivirran alasuvannossa jatkaen sitten matkaa varsinaisille asuin
sijoilleen. Ankara talvi mahdollisesti aiheutti näin pitkäaikaisen pysähdyksen 
lintujen muuttomatkassa. Hei/eki Väänänen. 

Merimetso (Piwlocrocorax carbo). Tämä lintu ammuttiin Padasjoella syysk. 
24 p. Päijänteellä. Linnun vatsassa oli 6 ahventa, 1 särki ja 2 salakkaa. 

A. Th. Böök. 

Punasotkå (Fuligula ferina). Linnun ampui muuan amm·attimetsästäjä 
Padasjoella Alijärvestä 10. X. 1926. A. Th. Böök. 

Tunturisotka (Fuligula marila). Neljä tunturisotkaa on, sen jälkeen kuin 
Päijänne jät:ityi (3. X 11. 1 926), oleskellut useita päiviä Padasjoella joessa 
kirkkosillan molemmin puolin aivan talojen lähettyvillä. Sorsat, jotka toivotta
vasti saavat olla rauhoitettuina, näkyvät ahkerasti rantamatalikolla syövän 
joen runsaan kesäisen pohjakasvullisuuden jätteitä. Koiras on erittäin komea 
talvipuvussaan. A. Th. Böök. 

Muikkuvuosi 1926. Runsaasti muikkuja on tänä syksynä saatu Etelä-Pä i
jänteestä ja lähellä olevista järvistä, Lummeneesta, Vehkajärvestä ja Vesijaosta. 
Ne ovat nyt olleet miltei kokonaan kateissa noin 10-15 vuotta, samoin kuin 
siikakin. A. Th. Böök. 
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Berg, Bengt: K u r k i en kera II a Af r i k k aan. Suomentanut 
Hannes S a 1 o vaara. Kustannus 0.-Y. Otava. Helsinki 1926. 198 sivua, 
143 kuvaa. Hinta nid. 65 mk., sid. 90 mk. - Kuuluisan ruotsalaisen eläinvalo
kuvaajan ja -filmaajan Bengt Bergin yllämainittu teos on nyt ilmestynyt suo
menkielellä, asultaan upeana ja kuvitukseltaan ensiluokkaisena. Koko teos on 
painettu liitupaperille ja kuvat ovat nykyaikaisen valokuvaustekniikan mestari-

Kurkia Valkoisen Niilin varsilla. Bergin teoksesta. 

i'eoksia. Aluksi kertoo tekijä viehättävällä tavalla >>e lämänsä ensimmäisesHi 
merkillisestä seikkailusta>>, siitä miten hän pienenä poikavekarana kohtasi kurki 
parven Öölannin alvareilla ja joutui täydellisesti näiden komeiden lintujen lu 
moihin. Sitten vie hän lukijansa Lappiin, kurjen (>>kuorgam} pesimäpaikoille. 
Kolmas kohtaus kurjen kanssa tapahtuu Smålannin ylängöllä, missä tekijä erään 
salojärven autiolla suoperäisellä saarella sai läheltä seurata kurkiparin elämää ja 
kurjenpoikasten kuoriutumista munasta. >>Se päivä>>, sanoo hän, >>jolloin seisoin 
piilossa siellä suon liejussa ja vedessäjanoisenaja väsyneenä ja näin tuon suuren, 
viisaan linnun sanoinkuvaamatonta huolenpitoa osoittaen auttavan paikastaan 
ulos munankuorivankilasta, oli elämäni arvokkaimpia päiviä. Sanat tuntuvat 
köyhiltä, kun koettaa sitä kuvata. Kuvat saavat puhua sitä enemmän. Niiden 
vuoksi sain selkääni ankaran noidannuolen, rikoin kaksi statiivia ja menetin 
yhden kameran, jota en voinut pelastaa uppoamasta.>> - Esitettyään tämän jäl
keen laajasti sanoin ja kuvin omien seikkaperäisten havaintojen perusteella kur-
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kien elämää pohjolassa, vie tekijä lukijansa näiden lintujen mukana kåuas ete
lään: ensin Etelä-Espanjaan, sitten Niilin rannoille. Vilkkaasti ja mukaansa tem
paavast i kuvailee hän sitä muuttolintujen suunnatonta paljoutta, joka syksyisin 
ja keväisin käy Niilin suistomaalla. Täällä ei tapaa ainoastaan levähtäviä kurki
parvia, vaan kaikellaisia muita lintuja: lokkeja, tiiroja, flamingoja, pelikaaneja, 
suokukkoja, vikloj a, västäräkkejä j. n. e. Useimmat pysähtyvät kuitenkin 
tänne vain yöksi, vuorokaudeksi, ehkäpä viikaksikin levähtämään. Mutta niille 
ei tämä maa ole kyllin lämmin. >>Niiden rinnassa palaa kaipuu Nuubian erä-

Kurkia ja ncitokurkia Valkoisen Niilin rantamilta. Bergin teoksesta. 

maiden ja paljaiden, tummien vuorien takaiseen troopilliseen maahan, virralle 
joka nyt sadeajan mentyä ohi on kuin juokseva meri, liejuisille rannoille missä 
krokotiilit nukkuvat kaikessa rauhassa lintujen vartioidessa niiden turvallisuut
ta, missä virtahevot raivaavat tiensä papyruskaislil<kojen halki ja missä musta t 
ihmiset jättävät vainioille durraa niin paljon että kurj et voivat syödä sitä kok 
talven sen kesken loppumatta>>. Tänne valkoisen Niilin varsille, milj ardien muut
tolintujen paratiisiin, jolla koko Afrikan mantcr elia tuskin on toista vertais
taan, saamme sitten seurata kirjailijaa, mukana tusina valokuvauskoneita ja 
6,000 metriä filmiä. )>Tu ntuu kuin kulkisi ovesta, joka on tyhjän ja äänettämän 
hu ne en ja ihmisiä ja hälinää täynnä olevan huoneen välillä, kun ,1 aiva on l<Ul
kenut mdurmania vastapäätä olevan niemekkeen ohi ja purjehtii valkoisen 
veden virtaa ylöspäin.>> -»Lintuja oli kaikkialla. Yksittäin, pieninä parvina ja 
suurina joukkoina nii UI matkasi taivaankannen alla tai lensi virran poikki toi· 
sell e rannalle. Niiden lukumäärä kasvoi tunti tunnilta. Aluksi niitä oli näyttä-
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nyt olevan sadoittain, mutta iltapuolella oli niitä tuhansittain ja kymmen 
tuhansittain. Aluksi tuntui avaruus olevan täynnä yksityisiä lintujen ää
niä, mutta vähitellen muuttuivat äänet yhtäjaksoiseksi hälinäksi.>> jännityk
sellä saamme seurata kirjailijaa hänen soljuessaan pitkin liejuisien matalien ve
sien pintoja, milloin päivällä, milloin yöllä, joko purjealuksella tai veneellä >>ka
merallaan pyydystämässä>> kurkia, neitokurkia, haikaroita jos jonkinlaisia, fla
mingoja, mustia ja pyhiä valkoisia iibis-lintuja, pe likaaneja ja lukemattomia 
muita. Saamme tutustua vedessä kylpeviin tai rannoilla lojuviin krokotiileihin 
ja niiden ympärillä hyöriviin pikkulintuihin, virtahevosiin ja niiden pyydystyk
seen, korppikotkiin ja marabu-haikaroihin, jotka joukottain kerääntyvät ran
nalla oleville raadoille ateriatie j. n. e. Sanalla sanoen: kirjaa lukiessamme ja sen 
kuvia tutkiessamrne saamme oivallisen käsityksen Niilin varsilla elävän eläin
maailman ylenpalttisuudesta, ja meissä herää voimakas halu joskus itsekin 
päästä kurkien keralla kaikkea tuota omin silmin näkemään. - Kiitollisuudella 
voimme mainita, että olemme teoksen runsaasta kuvavarastosta saaneet kustan-
tajalta käytettäväkscmme kaksi kuvalaattaa. V. Saalas. 

S a 1m i ne n, Viktor·: Maa i 1m a n rakenne. Mitä luonnontiede 
ja mitä raamattu siitä sanoo. 35 sivua. Porvoo 1926. - Eräs iäkäs kirkko
herra on katsonut tehtäväkseen selittää luonnontieteilijöille luonnontieteen 
perustotuuksien mahdottomuus antaa tyydyttäviä vastauksia ja käännyttää 
>>viisaat ja nerokkaat luonnontieteilijät» iloisempiin, hedelmällisempiin, hyö
dyttävämpiin, rakentavampiin ja puhtaampaa työniloa antaviin tutkimuksiin. 
Tällainen käännytystyö voi tuottaa tekijälleen vastoinkäymisiä, mutta toivot
tavasti pyhä innostus moninkerroin pystyy korvaamaan mahdollisesti vähem
män suosiollisen vastaanoton. Tekijä on onnistunut esittämään pienessä teok
sessaan valtavan määrän epäuskoa herättäviä totuuksia. Hän on havainnut 
suurennuslasin avulla partaveitsen terässä atomien välisiä huokosia näke
mättä kuitenkaan itse atomia. Ihminen ja eläin voivat käyttää hyödykseen 
ilmassa ja vedessä olevia alkuaineita . - Suosittelen vilpittömästi jokaisen luon
nontieteilijän luettavaksi. Silloin tekijän sanat saavuttavat seurakuntansa. 
Allekirjoittanut toivoo lukijan viettävän kirjasen parissa hauskan hetken. 

Heikki Väänänen. 

Z u n k e r, Martin: Cestoda; S t i t z, H.: Mecoptera. - Biologie der 
Tiere Deutschlands, Lieferung 21, Teil 6 und 35, 44 + 28 sivua, 23 + 44 kuvaa, 
Borntraeger, Berlin. 1926. - Hinta Akat. kirjakaupan kautta tilattuna Smk. 
35: -. - Tunnetusta teoksesta on jälleen ilmestynyt pari osaa. Zunker perustaa 
systemaattisen jaoituksensa yleisesti käytettyyn, anatomiseen rakenteeseen 
huomiota kiinnittävään luokittelutapaan hyljäten Southwell'in (1925) Scolex'in 
morfologisiin ominaisuuksiin perustuvat, kyseessäolevan mielenkiintoisen mato
ryhmän systematiikkaa koskevat uudistusehdotukset Tärkeän eläinryhmän 
asiallinen esitteleminen on ahtaaseen tilaan nähden ansiokkaasti suoritettu. -
Stitz esittää Mecoptera-lahkon keski-eurooppalaisten edustajien hiologiaa. (Hert 
wig'in oppikirjassa mainittu hyönteislahko Neuroptera on uudemmassa syste
maattisessa kirjallisuudessa jaettu neljäksi itsenäiseksi hyönteislahkoksi, joista 
Mecoptera-nimiseen kuuluvat esim. helposti tunnettavat Panorpa-lajit). 

Heikki Väänänen. 
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Kokousselostuksia. 
Suomalaisen Eläin- ja KasvitieteeJJisen SeuranVanamon kokous 9. X. t 926. 

Puheenjoht. prof. j. 1. Li r o piti lyhyen tervehdyspuheen, jonka jälkeen hän 
la~sui muutamia muistosanoja seuran jäsenestä yliopp. Jimari Krohnista, joka 
oli joutunut tapaturmaisen kuoleman uhriksi. 

Dosentti 0. Ekman piti esitelmän sukusolujen synnystä ja kromosomeista 
sc lostaen kysymystä siitä, missä suhteessa molemmat n. s. kypsymisjaot ovat 
toisiinsa. Tähän asti ei ole voitu antaa mitään selitystä, miksi vähennysjakoa 
vielä seuraa tasajako. Esitelmöitsijä osoitti, että tämä seikka on varsin selvä, 
kun otetaan huomioon, että ensimmäisessä jaossa erkanevat kromosomit vielä 
ovat kaksoiskappaleita, jotka vasta sen jälkeen kuin itse ovat jakautuneet, voi
vat muodostaa lepoasteen. Tämän katsantotavan avulla voidaan selittää 
monta tavallisuudesta poikkeavaa kypsymisjakoa. 

Maist. Valio K o r v e n k o n t i o oli tuonut kokoukseen nähtäväksi elävän 
piisamimyyrän, jonka hän oli Hämeestä pyydystänyt, sekä teki omiin havaintoi
hinsa ja ruokintakokeisiin perustuen selkoa tämän eläimen elintavoista. 

Toht. Väinö K r o h n toi näytteille Suomelle uuden kasvin, Cuscuta halophy
tan , Koivuluodolta Etelä-Karjalasta. 

Yliopp. Paavo S u o m a 1 a i n e n näytti maasta ennen ilmoittamattoman 
muurahaiskirvan Paracletus cimiciformis Heyd. Laji, jota esittäjä oli löytänyt 
runsaasti 4. V. 1926 Malmilta, elää keltaisten Lasius-lajien ja Tetramorium 
caespiturnin pesissä. Lisäksi esitettiin tietoja lajin suhteesta muurahaisiin ja 
arveluita sen systemaattisesta paikasta. ~ 

Maist. Heikki V ä ä n ä n e n teki selkoa tutkimuksistaan, jotka koskettele
vat kahta meillä ennen tutkimatonta eläinryhmää valeskorppiooneja ja luk
keja. Paitsi tavallista kirjaskorppioonia on edellisen ryhmän suomalaisista 
edustajista tunnettu ainoastaan kaksi lajia. Nyt selostettujen tutkimuksien 
perusteella on maastamme todettu seuraavat kuusi lajia: Clzeiridium museo
rum, Clzelifer cimicoides, Clz. cymeus, Cll. Latreillei, Clz. cancroides ja Obisiurn 
museorum. Yleisyydestään huolimatta ovat lukit tähän asti jääneet maas
samme tieteellistä selvittelyä vaille. Yliopiston eläintieteellisen museon 
kokoelmissa olevat näytteet on nyt määrätty, joten ensimmäinen katsaus 
voidaan esittää. Kaikkiaan on Suomessa 10 lukkilajia, joista 2 tieteelle 
uutta: Nemastoma Lugubre-hirnaculaturn (Fabricius) Roewer, Nemastorna lu
gubre-quadrimaculatum subsp. n. , Mitopus morio (Fabricius), Lacinius ephippia-

t us (C. L. Koch), Lacinius horridus (Panzer), Liobunum rupestre (Herbst. ), 
Platybunus triangularis (Herbst), Pllalangium opilio Linne, Opilio parictinus 

De G~er) ja Opilio bispirzifrons sp. n. 
Yliopp. Aarne H i 1 1 i näytti Suomelle uuden ruostesienen Uromyces lirnorzii 

( . C.) Lev., jonka hän oli tavannut Helsingin Yliopiston kasvitieteellisessä puu
tarhassa Statice longijolia- ja St. latifolia-kasveissa. 

Toht. M. P u n 1 a n ne näytti yhdessä maist. 0. P o r k a n kanssa Helsin 
gin j ätkäsaarelta löytämänsä Caucalis daucoides-nimisen kasvin. Kasvi on kotoi
in Välim.erenmaiden itäosista ja on sieltä kulkeutunut viljan mukana Keski- ja 

Länsi-Eurooppaan. Usein esiintyy se kcsantopelloilla yhdessä Aetlzusan ja 
Coniumin kanssa . Hedelmien koukkupäiset piikit edistävät sen leviämistä. 
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Kasvi on kalkinsuosija ja on ennen vain kerran löytynyt maassamme, Viipurin 
puolella. jätkäsaaren löytö on kesältä 1926. 

julkaistavaksi ilmoitettiin: Gunnar E k m a n: Ober den Unterschied zwi
schen Reduktions- und Åquationsteilung. Einige theoretische Betrachtungen 
uber den Begriff Chromosom; Heikki Väänänen: Zur Kenntnis der Pseu 
doscorpionenfauna Finnlands ja Zur Kenntnis der Opiliones-Palpatores-Fauna 
Finnlands; · Heikki J ä r n e f e 1 t: Zur Limnologie einiger Gewässer Finnlands 1 1 ~ 
j. 1. Li r o: Ober die Mosaikkrankheit der Prunella vulgaris; A. H i II i: Suo
melle uusi Uromyces-laji. 

Puheenjohtaja toi näytteille kesän kuluessa valmistuneet seuran >>julkaisu
jen» kolmannen ja neljännen osan. Edellinen osa on 349 sivun laajuinen ja sisä l
tää 8 tutkimusta, joiden tekijöinä ovat Väinö Krohn, T. j. Hintikka (3 tutki
musta), K. Metsävainio, Osmo H. Porkka, A. j. Rainio ja Veli Räsänen. Jälkim -
mäinen osa on 244 sivun laajuinen. Se sisältää 6 tutkimusta, joiden tekijöinti 
ovat j. Sahlberg t (2 tutkimusta), H. Järnefelt, G. Ekman (2 tutkimusta) ja H . 
Kopperi. 

Seuran kokoukset päätettiin pitää vastedes lukukausien aikana kunkin 
kuukauden neljäntenä perjantaina. - Seuran jäseniksi valittiin ylioppilaat 
Erkki Oskari K i v i n e n, Karl Aksel P o h j a k a II i o ja Niilo Tuomas S a 1 o. 

Kokous 29. X. 1926. Prof. Uunio S a a 1 a s piti esitelmän mänty-yökön 
(Panolis griseovariegata) ja ytimennävertäjien (Blastophagus piniperda ja minor) 
aiheuttamasta tuhosta Valkjärven pitäjässä Karjalan Kannaksella (Esitelmä 
julkaistaan kokonaisuudessaan L. Y:ssä). 

Toht. Väinö K r o h n esltelmöi luonnontieteellisestä valokuvauksesta sekä 
näytti useita erimallisiå valokuvauskoneifa, jotka Suomen Valokuvaustarpeiden 
0. Y. oli lainaksi luovuttanut. · 

Yliopp. Paavo S u oma 1 aine n näytti Heinävedeltä löydetyn laulukas
kaan (Melampsalta montana) ja teki se lkoa sen mielenkiintoisista elintavoista, 
m. m. sen kuu lusta >>laulutaidosta>>. 

Prof. U. Saa 1 a s n.äytti muutamia Karjalohjalta Iöytämiänsä sireenipen
saitten oksia, joiden latvoissa useat (3- 4) lehdet olivat taidoiltaan kasvaneet 
kiinni toisiinsa. 

Seuran jäset~iksi valittiin: leht. Hugo La g s t r ö m, maisterit Erik B r u u n 
ja Urho Walfrid L u n d en sekä ylioppilaat Irja Esteri 'Ahonen, Eva Mar
jatta H akka r aine n, Hanna Emilia Huotari, Kaino Kaarlo Esaias 
Hyyppä, Leevi Ilvari Häkkinen, Signe Joki ne n, Esteri Ulriika K a
t i 1 a, Elma Anna Kirkko mäki, V aito Matias K 1 e m o 1 a, Paavo K on t
k a n e n, Väinö Bernhard Le h t o 1 a, Hannes Olavi L e i v o, Taavi Ossi Vieno 
L y y t i ne n, Elsa Ingrid M on t i n, Arvo Olavi 0 j a 1 a, Toivo Paavo Ilmari 
P a a s i o, Anna-Liisa P a u n on e n, Heikki P e 1 t o 1 a, . Laila Marjatta Se p
p ä n e n, Harald Vilhelm S ö d e r 1 u n d, Inez Helvi Siviä V e i j o 1 a, Helmi 
Maria V e s t e r i n e n ja Niilo Gustaf V i k m a n. 

Kokous 26. X 1. 1926 vietettiin seman ed. keväänä toimeenpaneroan Viron
matkan merkeissä ja oli ohjelma miJJ.ei kauttaaltaan virolaisaiheinen. Prof. K . 
Te r ä s v u o r i piti esitelmän Ta::-ton yliopiston kasvibiologisen koelaitoksen 
'synnystä kuvail len ensin maataloustiedekunnan perustamisen vaikeuksia ja 
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opettajakunnan kokoonpanoa. Syksyyn 1922 mennessä tiedekuntaan kiinnite 
tyistä opettajista oli 7 virolaista, 1 venäläinen, 1 ruotsalainen ja 1 suomalainen . 
Aloite kasvibiologisen koelaitoksen pe1 ustamiseksi tehtiin jo elokuussa 1920. 
Laitoksen piti, kasvinviljelyksen ja kasvinjalostuksen oppituoliin liittyen, olla 
välittömästi maataloustiedekunnan alainen, mainittujen aineiden professorin 
johtama yliopistollinen laitos, jonka tarkoituksena on, palvelemalla ensi sijassa 
näiden aineiden tieteellistä tutkimusta, täydentää niiden yliopistollista opetusta. 
Tämän ohella voi laitos ottaa selvitettäväkseen alaansa kuuluvia kysymyksiä, 
joiden tutkimista maatalousministeriö pitää suotavana, jos viimeksimainittu ottaa 
osaa laitoksen perustamis- ja vuotuisiin kustannuksiin. Laitos ajateltiin sijoitet
tavaksi si lloin vielä maatalousministeriön hallussa olevaan Raadin moisioon Tar
ton vieressä. Muutkin tiedekunnan opettajat ryhtyivät pian suunnittelemaan 
koelaitoksia edustamiaan aineita varten. Tämä seikka sekä valtionarkiston ja 
Viron kansallismuseon kilpailu Raadin moisian päärakennuksesta viivyttivät 
kysymyksen onnellista ratkaisua. Siitä ja olojen järjestämättömyyden aiheut
tamista muista vaikeuksista huolimatta aloitti kasvibiologinen koelaitos toimin
tansa jo huhtikuulla 1921 yliopiston maanviljelysopillisen laitoksen vähäisillä 
voimilla. Paitsi syysviljajalostuksia ja herneristeytyksiä oli muita koeruutuja 
336. Seuraavana kesänä kohosi ruutujen luku jo yli 1 ,900. Esitelmä valaistiin 
lukuisin varjokuvin. 

Yliopp. Paavo Suoma 1 aine n kertoi Vanamo-seuran viimekeväisestä 
Viron matkasta valaisten esitystään 105 varjokuvalla. (Esitelmä on pääkohdil
taan julkaistu L. Y:n viime vuoden viimeisessä numerossa). 

Yliopp. K. A. P o h j a k a II i o luki laatimansa pitkän, suurta riemua he
rättävän, Kalevala-mittaisen runoesityksen seuran Vironretkestä. 

Yliopp. Erkki M i k k o 1 a · näytti Jyväskylän läheisyydessä löytämänsä 
Suomelle uuden Rubus humulijolius-lajln ja teki selkoa sen runsaasta esiin
tymisestä paikkakunnalla. (Esitys on julkaistuna eri kirjoituksena L. Y:ssä). 

julkaistavaksi ilmoitettiin: 1. V ä 1 i k a n g a s: Beobachtungen ilber das 
Winterplankton in fliessendem Wasser bei der Stadt Savonlinna; A. K. C a j a n
d e r: Obersicht der finnischen pflanzengeographischen Forschungstätigkeit. 

Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahaston toimikuntaan seuraavaksi 
toiminta-ajaksi valittiin seuran puolesta dosentti 0. Ekman vakinaiseksi ja 
maist. j. A. Wecksell varajäseneksi. 

Seuran jäseniksi valittiin: maat.- ja metsät.-kand. Juho Aleksander M u s
t on en sekä ylioppilaat Viljo Harras Aura m o, Aarno Antero Caj a n d e r, 
Eino Antero Olavi Cajander, Salli Maria H a r s t i, Antti Sakari Huttu
nen, Reino Untamo Kanerva, Oiva Josef Koski n en, Heiiin Marjatt a 
K u r e n n i e m i, Aili Johanna R y s e 1 i n, Sointu Sanfrid S i i r i, Arvo Ed
vard S i 1 v o 1 a, Pauli Valfrid S i p i 1 ä, Hilkka Margareta S u o 1 a h t i ja Ilma 
Sanelma V a r t i a i n e n. 

Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran kokous 17. IV. 1926. Leht. E. 
H o II o piti piirroksin ja kuvatauluin valaistun esitelmän aikaisemmista tutki
muksistaan luukalojemme rintaevien rakenteesta ja toiminnasta. - Toht. E. A. 
V a i n i o näytti Suomelle uuden jäkälän Calicium Scl1aereri De Not. Ruissalosta. 
- Prof. W. M. Li n n a n i e m i demonstroi punkkien ja hyönteisten aiheutta-
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mia äkämämuodostumia kertoen niiden synnystä ja esiintymisestä sekä esittäen 
niitä koskevaa kirjallisuutta. - Le'!lt. j. K. V. Tuo m i ne n kertoili mylly 
koisaperhon (Ephestia Kiihniella) toukkien tekemistä tuhoista erään osuuskau
pan varastoissa Yläneellä sekä näytti näitä perhosia ja niiden tuhon .iälkiä 
eräässä turku laisen leipomon ruisleipäpaketissa. - Prepar. V. P e k k o 1 a 
näytte li Yliopiston kokoelmissa olevia afrikkalaisia kutoja lintu ja (Ploceidae) 
sekä kertoili huvittavasti niiden elintavoista, varsinkin taidokkaista pesäraken
nuksista. 

Kokouksesså 8. V.1926 maist. K. j. V a II e esitelmöi sulkahyttysen (Coreth
ra plumicornis) toukasta, joka on merkillisesti mukautunut vesielämään ja jolla 
sanotaan oleskeluves iin nähden olevan määrätynlaisia limnologisia vaatimuksia. 
Esitystä valaisivat piirrokset ja spriinäytteet. - Toht. E. A. V a i n i o näytti 
jäkälän Coniocybe nivea (Hoffm.) Arn., jonka on luultu vioittavan viiniköyn
nöksen juuria, mutta mikä tuho kenties onkin samannäköisen Roesleria hyalinel
Lan (Ny!.) Sau. aiheuttama, sillä jälkimmäinen on esittäjän mukaan sieni. -
Toht. H. W a r e n esitti näytteitä rikkaasta Sp/zagnum-kokoelmastaan kertoen 
näiden mielenkiintoisten sammalten systemaattisesta ryhmityksestä, ominai
suuksista, kasvupaikoista ja taloudellisesta merkityksestä sekä näytti rahka
sammalkirjallisuutta. - Yliopp. M. Kangasniemi näytti muutamia harvi
naisia kasveja: Saxifraga adscendensin Kaarinan Laatjakoskelta n. 12 km Tu
rusta kaakkoon (lajin läntisin löytöpaikka maassamme) sekä satunnaiskasvit 
Vaccaria segetalis Turun sataman kaatopaikalta ja Anthyllis vulneraria Turun 
satamasta. - Yliopp. E. H i e t i k k o näytti muutamia Turun seudulta kerää
miään ruusupensa iden äkämiä, nimittäin Rhodites eglanteriae (Suomelle uusi), 
Rh. rosae, Rh. Mayri Kaarinan Ispoisista ja Muhkurista (Suomelle uusi) ja Rh. 
spinosissimae Turun hautausmaalta ja Ison Heikkilän mäntyharjulta (luultav . 
koko Fennoskandialle uusi) sekä puhui näiden esiintymisestä ja kokoamisesta.
Assist. L. K a r i esitti joukon koti- ja ulkomaista sienikirjallisuutta, kehoittaen 
kokoamaan ja tutkimaan meillä laiminlyötyjä sienikasveja. - Uudeksi jäseneksi 
valittiin tohtorin rouva M a r t t a W a r e n. 

Uutisia. 
Väftöstffaisuus. 15. XI 1. 1926 tarkastettiin julkisest i A. j. R a i n i o n kir

JOittama väitöskirja tber die Intersexualität bei der Gattung Salix. Virallisena 
vastaväittäjänä oli prof. K. Linkola. · 

VIrkanimityksiä. 16. XI 1. 1926 nimitettiin leht. Hannes S a 1 o vaara 
Helsingin Suomalaisen lyseon luonnonhistorian ja maantieteen vanhemmaksi 
lehtoriksi. - 7. 1. 1927 nimitettiin maist. Pentti Suhonen Tampereen lyseon 
luonnonhistorian ja maantieteen vanhemmaksi lehtoriksi. 

Virko.la haettavana. Seuraavat luonnonhistorian ja maantieteen lehtorin 
virat ovat paraikaa haettavina: Vanhemman lehtorin virka H e 1 s i n g i n 
s u o m a 1 a i s e s s a t y t t ö 1 y s e o s s a. Haettava viimeistään 1. II. 1927. 
Virkaan astuttava 1. IX. 1927. - Nuoremman lehtorin virka Ta m p e r e e n 
k 1 a s s i 1 1 i s e s s a 1 y se o s s a. Haettava viimeistään 4. 1 II. 1927. Virkaan 
astuttava 1. 1 X. 1927. - Nuoremman lehtorin virka He 1 s i n g i n 1 1. t y t
t ö k o u 1 u s s a. Haettava viimeistään 10. II. 1927. Virkaan astuttava 1. 1 x. 
1927. 
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J u 1 kaisija: Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
Toimitus: Uunio Saalas (vastaava) ja 1(. Linkola 

Mänty==yökön ja ytimennävertäjien yhteistuhosta 
Karjalan kannaksella. 

Uunio Saalas. 

Kahtena viimeksi kuluneena kesänä on Karjalan kannaksella 
mäntymetsää kohdannut hyönteistuho, joka on käynyt metsälle 
paikateilen sangen kohtalokkaaksi, ja joka vieläkin näyttää aika 
uhkaavalta. Tähän tuhoon on ottanut osaa mäntymetsiemme 
pahin vihollinen perhosten joukossa, m ä n t y-y ö k k ö eli m ä n
n y n k a r e h t i j a (Panolis griseovariegata eli piniperda), ja vä
littömästi tämän kintereillä mäntymetsiemme pahimmat viholliset 
kovakuoriaisten joukossa, molemmat y t i me n n ä v e r t ä j ä m
m e: Blastophagus eli Myelophilus piniperda ja minor. 

Heinäkuun keskivaiheilla v. t 925 sain Metsätieteellisen Koe
laitoksen johtajalta prof. ·Olli Heikinheimoita kirjeen, jossa hän 
kertoi, että äskenmainittu perhonen eräällä Koelaitoksen koealu
eella V a 1 kj ä r v e n pitäjässä teki hävitystyötään, että se esiin
tyi n. 1,000 ha:n laajuisella alalla, ja että metsä jo oli kuivumassa n. 
30 ha:n suuruisella alueella. Hän kertoi edelleen, että ol_i ryhdytty 
kiireesti varustamaan puita liimarenkailla, jotta edes siemenpuut 
jäisivät jälelle. ·- Samoihin aikoihin oli myöskin sanomalehdistössä 
uutisia asiasta. · 

Tiedot mänty-yökön joukotiaisesta esiintymisestä meillä eivät 
tulleet aivan yllätyksenä. Entomologisissa ja metsätieteellisissä 
aikakauslehdissä oli näkynyt kuvauksia siitä, että hyönteinen edel
lisenä vuonna oli tehnyt hirvittävää jälkeä laajoilla alueilla Keski
Euroopassa, ja eräät saksalaiset hyönteistieteilijä-tuttavani olivat 
kirjeissäänkin kertoneet siitä. Itsekin olin kesällä 1924, ollessani 
matkalla Saksassa, Stettinin seuduilla joutunut näkemään tällaisia 
tuhoalueita. - Nyt perästäpäin saatujen selvityst~n mukaan on 
v. 1924 tuhoutunut Saksassa metsää 537,000 ha:n alalla ja 1.70,000 
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Mänty-yökkö. Wolff'in teoksesta. 
. 1 2 / 3 kert. suur. 

ha:n ala on paljaaksi syöty. 
Sitäpaitsi oli tuho levinnyt laa
jalle Puolaan ynnä muualle 
Keski-Eurooppaan. 

Tämän kaiken tietäen ei siis 
ilmoitus mänty-yökön tuhoista 
Karjalan kannaksella tullut 
odottamatta, si llä tunnettua on, 
että tuhot hyvin usein >>leimah-

tavat tuleen >> yht'aikaa laajoilla aloilla, vaikk'ei aina voidakaan 
keksiä syytä tähän. Pikemminkin herätti ihmettelyä, että tuho 
meillä sattui vasta vuotta myöhemmin kuin Keski-Euroopassa. 

Tämä ei ollut myöskään ensi kerfa, jolloin mänty-yökkö meillä 
teki suurtuhoja. Aikaisemmin on m. m. samoi lla seuduilla sattunut 
vielä ankarampia tuhoja: 

Voittamattomien esteiden vuoksi en päässyt tuhoalueelle en
nenkuin elokuussa, jolloin 9- 11 p. tein kyseessä olevassa metsässä 
tutkimuksia. Tällöin olivat jo kaikki toukat poistuneet puiden lat
vuksista ja siirtyneet maahan koteloitumaan. Mutta puut olivat 
jääneet alastomina törröttämään. 

Mänty-yökön kehitys on, kuten tunnettua·, lyhy
esti seuraavanlainen. Punaruskea, vaaleatäpläinen ja 
suoninen perhonen lentelee varhain keväällä, Etelä

Suomessa enimmäkseen toukokuussa, jolloin naaras 
laskee munansa riveittäin edellisen vuoden männyn
neulasten alapintaan. jonkun viikon päästä tulevat 
toukat munankuoresta esille ja alkavat ahdistaa neu
lasia. Ne ovat vihreitä, kolmen valkoisen pituusviirun 
ja oranssinkeltaisen syrjäviivan koristamia. Heinä
kuun loppupuolella tai elokuun alussa ne ovat saavut
taneet täyden mittånsa ja menevät maahan koteloi
tumaan. Kotelona hyönteinen viettää talvea, ja per" 
honen valmistuu seuraavana keväänä. 

Tavallisissa oloissa mänty-yökkö meillä ei ole 
aivan yleinen. Aron >>Perhosissa>> sanotaan siitä: 
l>jokseenkin yleinen; Etelä- ja Keski-Suomessa 63° 
asti>>. Yliopiston hyönteismuseossa on hieman poh- Mänty-yökön 

joisempaakin (Vetelistä, 63° 30') löydettyjä yksilöitä. Vat~~~ni~~iff. 
Toisinaan on hyönteinen kuitenkin, kuten jo Paljon suur. 
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äsken mainittiin, tehnyt maassamme 
suurtuhojakin. Huomattavin tuho, joka 
meillä miesmuistiin on sattunut, tapah
tui v. 1891 - 92 Valkjärven pitäjässä, 
samannimisessä valtionpuistossa hyvin 
likellä nykyistä tuhoaluetta, joka on 
saman pitäjän Veikkolan valtionpuis
tossa. Silloisen ja nykyisen tuhoalueen 
väliä on kuitenkin useita kilometrejä. 
Vuosina 1891 - 92 toukat tuhosivat 
1 ,500 ha:n suuruisella alueella etupäässä 
vanhaa kaun.ista mäntymetsää, joka 
turmeltui niin pahoin, että Se laajalti 
oli kokonaan kaadettava. Kun kyseessä 
olevilla seuduilla metsä uudistuu har-

Mänty-yökön koteloita. 
Valok. Seiff. 3 kert. suur. 

vinaisen hyvin, kasvaa entinen tuhoalue nykyään taas kaunista 
nuorta metsää. 

Tuho päättyi pian, eikä sen koommin liene sattunut lähiseu

; 

Mänty-yökön toukka 
päältä ja sivulta kat
sot tuna. Wolff ' in 1 eok
se~ta. 2 1 / 2 kert. suur. 

·- duilla huomattavaa tuhoa, ennenkuin nyt 
taas. Perhonen on luonnollisesti edelleen 
elänyt metsässä vuodesta vuoteen ja lisään
tynyt, mutta ei kuitenkaan niin paljon, 
että tasapaino olisi häiriintynyt. Silti on 
metsässä silloin tällöin sattunut lieviä 
tuhoja, kuten sikäläinen metsänvartija 
Adam Koiranen on kertonut. Niinpä tou
kat esim. v. 1916 söivät järjestänsä puut 
piloille 1/ 4 ha:n suuruisella alalla. 3 vuotta 
myöhemmin ne eräässä toisessa paikassa 
pahoin ahdistivat mäntyjä, jonka johdosta 
nämä muuttuivat harvalatvaisiksi, mutta 
eivät kuitenkaan kuivuneet. 

vu·onna 1924 ei saamieni tietojen mu
kaan nykyisellä pahimmalla tuhoalueella, 
Veikkolan valtionpuistossa, huomattu vielä 
mitään tuhoa, mutta läheisessä Uosukkalan 
valtionpuistossa oli 50-vuotinen männikkö 
prof. Heikinheimon ilmoituksen mukaan 
kärsinyt toukkien tuhoista 1/ 2 ha:n alalla. 
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'·- . -,..:_ · ...... ._. 

'lt 

Mänty-yökön tuhoalueet v. 1925 Veikkolan ja Uosukkalan valtionpuistossa . 

Vuoden 1925 tuhon ensi oireet sanoi metsänvartija Koiranen 
havainneensa 19 p. kesäkuuta. Silloin toukkia oli ollut vain vähän. 
Niitä ei voinut nähdä alhaalta käsin, puut kun olivat korkeita, 
mutta niitä tippui tuon tuostakin maahan. Vähitellen lisääntyi nii
den lukumäärä lisääntymistään. Sitä myöten kuin ne kasvoivat, 
kasvoi luonnollisesti niiden ruokahalukin; ~ ja puut kävivät yhä pal
jaammiksi. Varsinkin toukkien suurina ollessa, heinäkuun alkupuo
lella, näyttää tuho edistyneen erittäin nopeasti. 4 p. heinäkuuta prof. 
Heikinheimo arvioi tuhoalueen käsittävän 50 ha:n suuruisen alan, 3 
päivää myöhemmin 300 ha:n ja 2 päivää tämänjälkeenjo900ha:nalan. 

Yllä oleva karttaluonnos, joka on laadittu pääasiallisesti Met
sätieteelliseltä Koelaitokselta saatujen tietojen perusteella, osoittaa 
summittaisesti tuhoalueen laajuutta Veikkolan ja Uosukkalan 
valtionpuistoissa. Muuten havaittiin tuhoa monin paikoin muual
lakin Valkjärven pitäjässä ja naapuripitäjissä, niinhyvin valtion 
ja yhtiöitten kuin yksityistenkin mailla, mutta ei missään tietääk
seni niin suurta kuin kyseessä olevalla alueella. 
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Pahin tuhoalue sijaits~ 

puolukkatyypin metsässä. 
Osaksi näkyi kuitenkin mus
tikkatyypinkin metsässä 
toukkien turmelemia puita. 
Puiden ikä vaihteli enim
mäkseen 70 - 120 vuoden 
välillä. Metsä oli mitä kau
neinta, vartevinta ja tiheintä 
tukkimetsää, sellaista, jota 
vain harvoin meidän maas
samme saa nähdä. Uosuk
kalan valtionpuistossa oli 
kuitenkin nuoremmassakin 
>>seiväsmetsässä>> tuhoa huo
mattavissa, joskaan puut 
täällä eivät olleet niin pahoin 
turmeltuneet kuin Veikko
lan vanherumassa metsässä. 
Kuvamme antavat jonkinlai
sen käsityksen tuhotun met

Mänty-yökön turmelemaa met~ää 
Veikkolan valtionpuistossa 1925. 

Valok. 0. Heikinkeimo. 

sän surkeasta tilasta. Huomattava määrä puita oli aivan paljaaksi 
syöty, mutta toisissa oli vielä . vähän vihreitä havu ja nähtävissä. 
Hyvin tavallista oli, että uloin latva hieman viherijöitsi, mutta 
alemmat oksat olivat kokonaan neulasia vailla. Varsinkin korkeim
missa purssa huomasi tämän selvästi. Pelkkänä sattumana tuskiD 
voimme pitää sitä, että tavallisesti juuri uloin latva oli tuore. 
Latva on enimmin tuulelle altis, joten toukat eivät siinä kauan pysy, 
vaan putoavat alemmaksi. Tämä on tavallansa onni, sillä kokemus 
on osoittanut, että männyn kohtalo usein on riippuvainen juuri 
ylimmästä latvasta. jos se kuivuu, kuolee puu, mutta jos latva 
pysyy vihreänä, jaksaa se vielä toipua, vaikka se muuten jo olisikin 
hyvin huono, - ellei sille mahdollisesti satu jotain muuta vahinkoa, 
joka siltä lopulta hengen vie. 

Siellä täällä vanhassa metsässä oli nuorta taimistoa, joka oli eh
kä vielä pahemmin turmeltunutta kuin vanha metsä. Useimmat 
taimet olivat aivan neulasia vailla ja auttamattomasti tuomitut 
kuolemaan. Prof. Heihinheimo on kertonut, että ne ensimmäiseksi 
syötiin paljaiksi. Kysymys siitä mistä tämä johtui, jää tarkempien 
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Mänty-yökön turmelema nuori kuus1 
Veikkolan valtionpu~stossa 1925. 

havaintojen puutteessa rat
kaisematta. Mahdollista
han on, että perhoset oli
vat laskeneet ensimmäiseksi 
munansa nuorten mäntyjen · 
neulasiin, ja että niistä 
kehittyneet toukat heti oli
vat alkaneet näitä syödä. 
Mutta y!1tä mahdollista -
ehkäpä luultavampaakin -
on, että perhoset jo alusta 
alkaen olivat lentäneet suu
rempiinkin puihin muniaan 
laskemaan, mutta että osa 
täällä syntyneistä toukista 
oli pudonnut tuulessa maa
han ja kiivennyt taimiin, 
joita olivat ensimmäiseksi 
turmelleet. Sekä kyseessä 
olevalla tuhoalueella että 

Valok. 0. Heikinheimo. muualla tehdyt havainnot 
·osoittavat, että sangen huomattava määrä toukkia joutuu maahan 
- joko tuulen vaikutuksesta tai liikatungoksesta(?) - ja sitten 
jälleen kiipee korkeuksiin. Jos niitä on hyvin paljon, nousevat 
ne kaikkiin tielle sattuviin puihin, - ei yksin mäntyihin, vaan 
muihinkin. Veikkolan tuhoalueelia ne · olivat kiivenneet useihin 
pienenpuoleisiin kuusiin ja katajiinkin, ja nälissään syöneet ne 
paljaiksi, vaikka nämä puut eivät suinkaan ole niiden normaalisia 
ravintokasveja. Varsinaisessa kuusimetsässä ei koskaan mänty
yökön tuhoa huomata; mutta missä mäntymetsissä on siellä täällä 
pieniä kuusia, siellä nämäkin joutuvat hyökkäyksille alttiiksi, jos 
tuholaisten lauma on kyllin suuri. 

Sen johdosta, että toukat - kuten yllä on mainittu - usein pu
toavat maahan ja jälleen kiipeevät puihin pitkin runkoja, on kek
sitty tapa käyttää n. s. liimarenkaita: Runko · kuoritaan sileäksi 
esim. rinnan korkeudella rengasmaisesti, ja kuorittuun kohtaan 
sivellään liimaa -(esim. sellaista, jonka pääosana on terva, mutta 
johon on lisätty hartsia, suopaa ja ihraa, joten se .kauan pysyy tah
meana), jotta · toukat estyvät nousemasta. Tällaiset liimarenka?t 
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Kuoren siloitteleminen Veikkolan tuhoalueella ennen 
»liimausta•> 1925. Valok. 0. Heikinheimo. 

ovat hyvin tehokkaita eräitä muita perhostoukkia, varsinkin mänty
kehrääjän toukkia vastaan. , Viimemainitut toukat talvehtivat näet 
maassa ja nousevat aina toisena kesänä jälleen puihin. Nunliaper
hostoukkia vastaan tehoavat renkaat myös jokseenkin hyvin, jos 
liimaus suoritetaan tarpeeksi ajoissa, sillä toukat ovat erittäin vilk
kaita ja liikkuvaisia, joten useimmat ainakin joskus eläessään pu
toavat maahan, ja niidenkin täytyy siis jälleen kavuta runkoa myö
ten takaisin. Huonoimmin soveltuu >>liimaaminen>> mänty-yökön 
'toukille, mutta lienee tästä sentään jonkun verran hyötyä, jos työ 
suoritetaan varhain kevätkesällä. Viime aikoina on Keski-Euroo
passa kuitenkin yhä enemmän luovuttu käyttämästä renkaita 
mänty-yökköä vastaan, sillä niiden teho on osoittautunut jokseenkin 
vähäiseksi. 

Veikkolan tuhoalueella yritettiin kuitenkin suurella tarmolla 
liimausta, kun huomattiin, että valtavat toukkamäärät ryömivät 
pitkin maata ja kapusivat jälleen puihin. Työ alkoi n. 3 p. heinäk. 
ja päättyi 17 p. heinäk. eli vasta n. viikkoa ennen kuin toukat me
nivät maahan koteloitumaan. Liimatuksi tuli 600 ha. Työkustan
nukset ja aineet nousivat n. 30 mk:aan ha kohti. Näin myöhäisestä 
liimauksesta näytti olevan hyvin vähän hyötyä, - jos laisinkaan! 
Tosin perästäpäin tarkastettuna näyttivät liimatut puut keskimää
rin vähän vihreämpilatvaisilta kuin muut, mutta suuri ei er ollut. 
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Liimarenkaao;; een pysähtyneitä mänty-yökön 
toukkia. Valok. Veikkolassa 1925 

0 . Heikinheimo. 

ja sitäpaitsi olivat - saa
mieni tietojen mukaan - ne 
puut, joihin Himarenkaat oli 
kiinnitetty, olleet alun perin 
keskim. kauniimpia, sillä oli 
yritetty Iiimaamalla pelastaa 
parhaimmat puut siemen
puiksi. 

Muutamiin kohtiin oli 
kaivettu n. s. suojaojia, joi
hin oli kerääntynyt runsaasti 
toukkia. Lyhyessä ajassa oli
vat paikkakunnalle kerään
tyneet linnut tehneet niistä 
lopun. 

Koetin kiinnittää eri
koista huomiota siihen, mitkä 
seikat mahdollisesti vaikut
tivat siihen, että lähimetsistä 
toiset olivat säästyneet, toi
set olivat toukkien pahoin 
turmelemia. Tällöin luulen 

huomanneeni,että suurimmat tuhot olivat kohdanneetsellaisia.metsiä, 
joissa sammalpeite oli joks. runsas, mutta joissa ei ollut sanottavasti 
varpuja, ei liioin jäkäfiä. jos maa oli paljas tai tiheitten varpujen, 
- esim. kanervan, - tai jäkäläin peitossa, olivat puut säästyneet. 
Pahimman tuhoalueen vieressä oli, sen eteläpuolella, yksityistä 
metsää, jossa eivät tuholaiset olleet käyneet, jotavastoin läheisessä 
valtionmetsässä miltei kaikki puut olivat piloilla. Raja tuhotun 
ja säästyneen metsän välillä seurasi tarkalleen valtionmetsän raja
linjaa. Rajan kummallakin puolella oli samaa metsätyyppiä, mutta 
eri kehitysasteella olevaa. Valtion metsä oli täysin tiheää, vanhaa 
männikköä, yksityismailla olivat vanhasta metsästä vain siemen
puut jälellä. Näiden alla oli parin metrin korkuista taimistoa, ja maa 
oli vahvan kanervikon peitossa. Myös alueen metsänvartijalla oli 
se käsitys, että toukat kaikkialla pahimmin ahdistavat >>sakeata 
metsää.>> 

Mistä johtuu tämä eroavaisuus eri metsissä? Luulen että eri 
metsät ovat eri suuressa määrin sopivia mänty-yökön koteloitu-
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miseen. Nyt juuri, tutkimuksia tehdessäni, ·oli koteloaika, joten 
saatoin tarkastella, missä niitä enimmin oli. Valikoin eri paikoissa 
1 m2:n suuruisia aloja, joista otin talteen kaikki löytämäni kotelot. 

' Havaintoalojen lukumäärä oli hyvin suuri, enkä ole vielä lopullista 
tilastoa tehnyt, mutta sen havainnon tein jo heti metsässä, että run
sain määrä koteloita lepäsi välittömästi helposti irtaantuvan sam
malpeitteen alla. Tällaisissa paikoissa saattoi olla jopa 55- 56 perhos
koteloa l m2:n alalla. Mutta missä oli tiheässä varpuja, oli vain har
voja koteloita, - jos ensinkään. Täten saa selityksensä, että sellai
sissa metsissä, joissa on vähän sammalta; perhoset eivät viihdy, sillä 
sieltä niiden toukat eivät voi löytää sopivia koteloitumispaikkoja. 
Toukat kyllä voisivat luonnollisesti tällaisesta metsästä saada yhtä 
hyvää ravintoa kuin muualtakin, mutta laji ei sinänsä voi siellä 
viihtyä. ja luonnollistahan on, että perhonen kotelosta tultuaan 
mieluimmin lentää lähimpiin puihin muniaan laskemaan. 

Lisäksi voidaan tehdä se huomio, että tuoreet metsät eivät ole 
tuhoille alttiit, vielä vähemmän suot. Syy tähän on aivan sama 
kuin edellä main.ituissa tapauksissa. Kotelot eivät siellä viihdy; ne 
eivät siedä liian kosteata ja vesiperäistä maata. (Jatk.) 

Uuteen linnunnimistöön kohdistuneet arvostelut. 
Einari Mcrikallio. 

Luonnon Ystävässä on · toht. Ilmari Välikangas kahteen ottee
seen arvostellut uutta Iinnunnimistöä (ks. 1924, siv. 101 - 104 ja 
1926, siv. 148~ 151), jälkimmäisellä kerralla herrojen A. Vaimarin 
ja Jussi Sepän tukemana. Uuden nimistön >>suuret ·ansiot» on kyllä 
tunnustettu, mutta >>erinäisiin kohtiin nähden>> on eroava käsitys 
tuotu esiin. · 

Seuraavassa haluamme lähemmin tarkastella näitä erinäisiin 
kohtiin nähden tehtyjä muistutuksia. . 

Välikangas on varhemmassa kirjoituksessaan, joka ilmestyi ni
mistön · alkuehdotuksen johdosta, ennenkuin Vanamon asettama 
toimikunta 1 ·oli ehtinyt lopullisen nimistön hyväksyä, lausunut julki 
viisi periaatetta; jotka olisi otettava huomioon nimistöä lopullisesti 
laadittaessa. Mainitut periaatteet ovat kyllä kaikki varteenotetta
via, mutta se ei ole kuitenkaan aina mahdollista, sillä ne törmäävät 
usein ankarasti yhteen uuden nimistön pääperustan, käytännön 
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kanssa. T a v i, h a a p a n a ja s i n i s o r s a esimerkiksi kuulu:. 
vat kaikki samaan Anas-sukuun ja pitäisi. niiden siis Välikankaan 
mukaan kuulua tavisorsa, haapanasorsa ja sinisorsa. Tällaista muu·
tosta ei voida mitenkään puoltaa. ja samallaisia yhteistä sukua 
osoittamattornia nimiä on useita entisessäkin nimistössä, ilman että 
vastalauseita niitä kohtaan olisi esitetty (satakielinen - Ieppälin.tu, 
uunilintu - tynnyrilintu-vihreäkerttu, korppi - varis - naakka, när
hi - kuusanka, peipponen- hempponen - hemppo- urpiainen - vihreä 
varpunen-tikli, Iapinsirkku-pulmunen j. n. e. A. J. Melan >>Suomen 
Luurankoisten>> mukaan siis esim. Fringilla-suvussa kuusi erilaista 
nimeä). Uudessa nimistössäkään ei ole voitu tätä välttää, eikä sel .. 
lainen pitkälle auttaisikaan, sillä emme tiedä, koska tiedemiehet 
taas lintusuvut uudelleen muodostavat. 

Aivan harhaan on Välikangas pääiskunsa suunnannut, kun 
hän nujertaa p e 1 t o k a n a nimen muka kansanomaisena harha
käsityksenä (>>Menisi jo liian pitkälle, jos kansanomaiset harha
käsityksetkin vakiinnutettaisiin eläintieteelliseen kirjakieleem>). Ei
vät tällaiset nimet ilman muuta ole ka~sottava harhakäsityksiksi. 
Arvostelija ei tuollaista kirjoittaessaan ole huomannut, että vanhassa 
nimistössä on suuri joukko samallaisia >>harhanimiä>> (vihreäkerttu, 
kaislakerttu, lapinsirkku, punavarpunen, nokkavarpunen, vihreä
varpunen, tervapääskynen, sininärhi, käärmekotka, peltopyy, ·noki
kana, rantakana, rantaharakka, vesipääskynen, rantakuovi, tai
vaanvuohi, tuonenkurki, ristisorsa, alli, merimetso, myrskypääsky
nen, silkkikuikka, jääkyyhkynen), jotka myös antavat enemmän 
t,ai vähemmän väärän kuvan sukulaisuussuhteista. Kyllä siihe·n 
joukkoon peltokana nimi~in olisi mahtunut. Vaikka esim. meri
metso nimi voikin jollekin lintutiedoissa alkuasteella olevalle anta? 
erehdyttävän käsityksen kyseessä olevan linnun sukulaisuussuh
teista, niin tuskinpa lienee ketään, joka haluaisi tätä nimeä muu
tettavaksi. Nimihän onkin erinomainen kuvaten sattuvasti . lajin 
ulkonäköä. ja tuskinpa nimer: antajat ovat tarkoittaneetkaan 
nimellä ilmoittaa, että tämä lintulaji olisi joku metson likeinen 
sukulainen, vaan että se muistuttaa suuresti metsoa. Taivaanvuo:
hen nimi johtuu tämän lintulajin äänen yhtäläisyydestä vuohen 
äänen kanssa, eikä tietenkään mainittujen eläinten sukulaisuudesta. 

Herra A. Vaimarin arvosteluun ei meillä ole ollut tilaisuutta muu
ten tutustua kuin toht. Välikankaan selostuksen perusteella.. Sen 
mckaan olisivat arvostelun pääkohdat: · 1) >>Suuri joukko uusista 
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nimistä .ei edes osap.uilleenkaan toteuta niitä periaatteit_a, jotka 
Vanamo-seura oli uuden nimistön pohjaksi asettanut.>> 2) >>Yleen
säkin kirjoittaja (Valmari) väittää nimistössä olevan paljon saksa
laista lainatavaraa>>, kun taas monet puhtaasti. suomalaiset nimet 
tuntuvat >>kompelösti tekaistuqta, rumilta ja kaikkea muuta kuin 
kansanomaisilta>>. 

Esimerkkeinä nimistä, jotka muka >>eivät edes osapuilleenkaan 
·toteuta>> Va~amon asettamia periaatteita, mainitaan t i 1 t.t a 1 t t i, 
s i e p o t, p a j u 1 i n t u . ja 1 a p i n h a r a k k a, ja väitetään 
näiden samalla olevan käännöksiä tai väännöksiä saksan kielestä. 

Tällainen väite on todella suuri yllätys. Emme voi käsittää, 
mitä tekemistä näillä nimillä on saksan kanssa. Se seikka, että tilt
taltti laulaa Saksassa samalla erikoisella tavallaan, kuin meilläkin, 
ja on jossakin sielläkin aiheuttanut samankaltaisen onomatopoeet
tisen nimen, ei merkinne vi~lä sitä, että on kyseessä väännös saksan 
kielestä. Sellaisia nimiä .on kyllä runsaasti kaikissa kielissä. Eikä 
»lapfnharakassakaan>> tarvitse sen paremmin epäillä >>saksalaista vai
kutusta>>. Harakan näköinen tämä laji on Saksassa, niinkuin meillä
kin. Miten tuo nimi olisi lentänyt Saksasta Lappiin, Pohjois-Suo
ffie'en ja Itä-Karjalaan, missä sitä käytetään, on meille täysi kysy
mysmerkki. Tälläinen yhtäläisyys· osoittaa vain nimen erinomaista 
sopivaisuutta. 

Väite, että t i l t t a l t t i ei olisi yleisesti käytännössä suuressa 
osassa Suomea, on myös perusteeton. >>Suomalaisi.a lintujen nimiä>> 
nimisen julkaisun mukaan, johon hra Valmarikin nojautuu, on 
>>tilttalttia>> 52:sta nimitiedosta 21, >>seppää>> 12, >>oluentiputtajaa>> 
y.. m. s. 10 j. n. e. >>Tilttaltti>> on siis selvästi ensimmäinen ehdokas 
tämän lintulajin nimeksi. · 

Kuka p a j u J i n n u n on saksalaisen nimen mukaan i>tehnyt>>, 
on allekirjoittaneelle jälleen suuri kysymysmerkki. Olisi todella 
hauska saada se tietää. Että tällä lajilla ei olisi. >>mitään tekemistä 
pajun kanssa>>., siitä ovat varmaankin monet sukupolvet Suomen 
kansaa . Keski-Suomesta · Lapin perille saakka. olleet eri mieltä, kuin 
hra ~almari, koska kerran tällaisen ·nimen ovat antaneet. · .Kun ålle
kirjoittanut -ensi kerran tämän. nimen kuuli, ihastui hän juuri nimen 
so·pivaisuuteen ja. juuri senvuoksi, .että laji on tyypillinen pajukko-
jen . qsuk~s. 1 . . • .• t · ... 

· .. !SA e.' p~~P .. o:j ·eri . sat<sala~suudesta ~ o.n sanottava aivan .· samaa 
ikuih.ledelläkiri:. on '. ~eille .,suuri ' kysymysmerkki. .: 1-lra. ·wa]fTlatjsta 
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se tuntuu lisäksi kovin >>kömpelön tekaistulta ja rumalta>>. Vana:
mon toimikunta on kuitenkin tuohon tekaisuun syytön, sillä >>SieppO>> 
on kansanomainen nimi Länsi-Suomesta. P a a r m a 1 i n t u hy1-
jättiin juuri tekaistuna ja vielä muutenkin sopimattomana ja si
jaan otettiin erittäin sattuva >>sieppo>>. Ei tälle laj ille ole mielestäm
me kuvaavaa, että se pyydystäisi paarmoja, mutta kyllä, että se 
sieppaa saaliinsa ilmasta. 

Edustamaan niitä monia nimiä, jotka hra Vaimarin väitteen 
mukaan olisivat >>kömpelösti tekaistuja ja kaikkea muuta kuin 
kansanomaisia>>, on asetettu j ä r r i p e i p p o ja j u r a. Syyte 
nimien kansanomaisuutta vastaan on taas yhtä perusteetonta kuin 
edelläkin. Siihen syytteeseen ei kannata enää vastata. Viimeksi
maitun lajin kaikki muutkin kansanomaiset nimet (selvästi vieras
kielisiä emme ole maininneet) ovat samantuon toisia: tyrä, värry ,_ 
tolko. Niistä kuvastuu tämän lajin kömpelön karkea olemus. Maku
asioistahan voi olla aina eri mieltä, mutta mielestämme antaa jura 
nimelle kauneutta se, että se erinomaisesti kuvaa kyseessä olevaa 
lajia: Samaa on sanottava >>järripeiposta>>. 

Herra Sepän arvostelu (Iltalehdessä) on pitkä. Tämän aikakaus
lehden palstat varmaankin liikaa rasittuisivat hänen arvostelunsa 
perinpohjaisesta tarkistuksesta, senpä vuoksi käsittelemmekin sitä 
verrattain lyhyesti. 

Herra Sepän huomautukset perustuvat melkein kaikki siihen, 
että hän ei anna nimen käytännölle ratkaisuvaltaa ja että hän toi
selta puolen asettaa makuseikoille suuren painon. Ei ole niinollen 
ihmeellistä, että hänellä on muistuttamista, sillä uusi nimistähän 
perustuu juuri Vanamon asettamien perusteiden mukaisesti käytän
töön. Niinkin selvästi käytännön etuoikeuttamat nimet kuin 
p a j u 1 i n t u, k u u k k e 1 i , 1 a p i n h a r a k k a, s u o k u k k o, 
v i k 1 o, u i v e 1 o, k i h u ja p i k k u k a j a v a saavat tuomi
onsa ja juuri makusyistä. Mielestämme ei makusyille voida antaa 
ylivaltaa. Ei kai silloin koskaan nimistöä kokoon saataisikaan. 
Välikankaan >>kansanomaiset harhakäsitykseb> on Seppäkin ottanut 
kirjoitukseensa ja epäilee s u o k u k o n tuottavan sekaannusta. 
Kumma, että esim. nokikana, rantakana, tai merimetso eivät ole 
ihmisten päitä pyörälle panneet. jos Seppä tuntisi k i h u n elin
tavat, niin ei hän räiskä nimeä puoltaisi ainakaan sen nojalla, että 
se on sattuvampi >>tästä ryöstäjästä ja räyhääjästä (vert. räiskä
räikkä, jänisräikkä s. o. meJuapitävä, räyhäävä)>>. Kihu näet toimii 
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toista lintua ahdistaessaan aivan ääneti. Kun se esim. lunnia ah
distaa, kiitävät molemmat, kuin kyyhky ja sitä ajava haukka, vin

, haa vauhtia >>myötä mäkeä>> merta kohti. Tuo juhlallinen näky on 
kaukana räyhäämisestä. 

V a r p u s e s t a ei, herra Seppä, ole voinut tullq. varpua l 
koska sellaista nimeä ei ole käytännössä, mutta p ei p p 6 s e s t a 
on kyllä käytännön ja lyhemmyyden avulla tullut peippo. P o u t a
h a u k k a on päinvastoin, kuin mitä Seppä väittää, ampuhau
kalle aivan luonnoton ja sopimaton nimi, se kun on hiirihaukan ylei
sin ja sangen laajalle levinnyt nimi. Eihän tällä lajilla lisäksi liene 
mitään poudan kanssa erikoista tekemistä, kuten hiirihaukalla, 
joka silloin kaartelee korkealla ilmassa. Tässäkin suhteessa nimi on 
sopimaton (ehkä erehdyksestä syntynyt). Sensijaan se, joka ampu
Ilaukan on nähnyt kuin salaman kirkkaalta taivaalta ampuvan 
lintuparvesta yhden saaliikseen, myöntää ihastuen, että se oli to
dellakin ampuhaukka. 

Y ö p ö 1 1 ö on meillä harvinainen laji, jolla ei ole kansanomai-· 
sia nimiä. Kun Vanamon toimikunta kuitenkin katsoi, että kissa
pöllö .nimi oli h' vitettävä, koska se käytännössä yleisesti tarkoitti 
toisia pöllölajeja, ei jäänyt jälelle muuta keinoa, kuin keksiä uusi 
nimi. Tämä on, hra Valmari, ainoa tapaus, jolloin turvauduttiin 
muihin kieliin. Kun Saksassa ja Tanskassa tällä lajilla oli yöpöllö 
nimiä (N~chtkautz, Nachteule, Natugle), niin otettiin tuo sama nimi 
myös uuteen luetteloon. Kun näissä maissa ei yöpöllö nimi tuota 
sekaa'nnusta, vaikka sielläkin yöllä liikkuu useita pöllölajeja, nim 
ei kai se sitä sen pahemmin tee meilläkään, ei ainakaan niin paljon 
kuin kissapöllö nimi. Ei yöpöllö nimi yksin onnu. Sitä tekevät 
muutkin: Iehtokerttu (kai lehdossa on muitakin kerttulajeja), lau
lurastas (toisetkin lajit laulavat), pakastiainen, peltovaris, isotikka 
y. m. y. m.) 

Edellä olemme osoittaneet, että uuden nimistön arvostelut 
perust~vat joko erilaisiin mielipiteisiin niistä periaatteista, joiden 
mukaan nimistö olisi korjattava, ja poikkeavat siis samaila Vana
mon hyväksymästä kannasta tässä asiassa, tai sitten suorastaan 
vääriin käsityksiin ja väitteisiin. Ehd tus, että Vanamo ottaisi 
nimistön uudelleen tarkastettavakseen, on liian myöhäistä. Minkä
lainen sekas tku vielä uuden nimistön laatimisesta syntyisi, on 
itsestään selvää. Sitäpaitsi se olisi Vanamon kannalta aiheetonta
kin, ellei seuran käsityksessä ole tapahtunut periaatteellisia muu-
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taksia (ainakaan ei ole voitu osoittaa, että seuran asettamaita poh
jalta olisi poikettu.) Silloin kai myös olisi syytä valita toinen pä
tevämpi toimikuntakin (nykyisen oyat muodostaneet toht. K. E. 
Kivirikko, lehtori Viljo Hornborg, pankinjohtaja Ilmari Hilden, prof. 
K. Linkola, joka kuitenkaan ei, Turussa asuvana, ottanut osaa 
toimikunnan työhön, sekä allekirjoittanut; kielellisenä asiantunti
jana on käytetty m. m. prof. M. Rapolaa). 

Parhaite!l selville vesille päästään siten, että uusi nimistä yksi- · 
· mielisesti otetaan käytäntöön, niin oppikirjoissa (huolimatta siitä 

ikävyydestä, että opettajat saavat opetella muutamia uusia nimiä), 
kuin muu.allakin. Myöhästyneitä huomautuksia ei enää ole syytä 
ottaa varteen. (Miksi eivät herrat Seppä ja Vaimari ajoissa kirjoitta
neet? Sellainen tilaisuushan juuri heitä varten oli järjestetty.) 
Tyytymättömät lohduttautukoot sillä, että kehitys kai linnunni
mistöönkin nähden kulkee eteenpäin, niin että joskus tulevaisuu
dessa nytkin käytäntöön tullut nimistä joutuu tarkistettavaksi. 
Nyt on tähän otteeseen enää turhaa tuota tarkistusta ajatella. 
Siitä syntyy vain sekaannusta, ja sitä ovat jo arvostelut tässä asiassa 
liikaakin aikaan saaneet. Ovatpa niissä esiin:tyvät väitteet, jotka 
usein ovat olleet aivan perusteettomia, menneet täydestä asiaan 
lähemmin perehtymättömiin henkilöihin, kuten on käynyt selville 
erään äskettäin ilmestyneen teoksen arvostetuista. 

Toivottavaa siis on, että kyseessäolevat arvostelijat, jotka 
itse nimenomaan pelkäävät tuurta sekaannusta, eivät sitä enää 
lisää vastaan jarruttamalla. Siihen he nvat myöhästyneinä oikeu
-tensakin menettäneet. 

Kasvillisuudesta Sortavalan Tuhkalammissa. 
Olavi Hulkkonen. 

Sortavalan pohjoisliepeellä sijaitseva n. 20 ha:n suuruinen 
Tuhkalampi oli vielä 50 - 60 vuotta sitten kohtalaisen syvä Laato
kan lahti, mutta nyt se on tuskin ollenkaan Laatokan kanssa yhtey
dessä, ja :vettä on nykyään keskimäärin 40 - 60 c.m, syvimmissä 
kohdin korkeintaan 1 m. Tuhkalampi on luettava Cajanderin suo
tyyppijärjestelmässä maaduntanevoihin ·ja on lähemmin määri
teltynä rantalu,htaneva, jossa vallitsevat vesikortteikko, vesisa
rastot ja ruohovesineva. Lisäksi ovat Tuhkalammilie luonteenomai-
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sia Glyceria aquatica-kasvus- ...-~----------......-:-::-::-::-":'!'! 

tot, joita esiintyy kaikkialla 
Tuhkalan saviperäisiltä ran
noilla. Lampea ympäröivät 
nimittäin enimmäkseen savi
peräiset maat. Länsiosan 
poikki kulkeva ratavalli erot
taa pääosan) Tuhkalampea 
miltei kokonaan Laatokan 
Vakkalahdesta - vain pieni 
tunneli on yhdistäjänä. Kau
pungin liepeellä on pienempi 
satamaratavallin eristämä 
osa, jokå vähitellen 1 alkaa 
matalaitua ja täyttyä kaa
toaineista. Tuhkalammin ·~ 
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miomainen- alue on pohjaltaan mutaa ja jotensakin ·kokonaan 
tasaista Equisetum-kasvustoa. 

Kaikkiaan voi lukea Tuhkalammin kasvistoon kuuluvaksi n. 
55 kasvilajia, joukossa melko harvinaisiakin. Yksityisten lajien 
suhtautuminen pohjan laatuun, syvyyteen ja eri k·asvustoihin 

. käy selville vertaamalla eri kasvustaselityksiä toisiinsa. Nämä 
kasvustatyypit eivät suinkaan aina esiinny puhtaina, vaan seko
tuksia eri tyypeistä pohjan laadun mukaan on luonnollisestikin 
olemassa. Havainnot olen tehnyt pääasiassa 26 - 29 p. heinäk. 
1926 ja esiintymisrunsauden merkitsemiseen olen käyttänyt 
.7-asteista asteikkoa (cpp., cp., st. cp., sp., st. pc., pc: ja pcc.). 
Korkeudet on luettu vedenpinnasta. Laatimani pikakartta valaissee 
esitystänL 
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Glycerietum aquaticae. Leimanantavan Glyceria aquatican 
seasta tuskin muita lajeja heti huomaakaan. Glyceria-kasvuston 
ollessa tiheimmillään saattaa olla muutamien neliömetrien aloja, 
joissa muita lajeja ei ole ensinkään. Kasvusta on keskimäärin 160 
cm korkea, ulottuu vesirajasta 40 cm syvyyteen; keskimääräinen 
tiheys on 15- 20 fert. Glyceria-yksilöä neliömetrillä, tiheimmillään 
n. 30. Suurimman kasvuston laajuus on n. 1 ha, muita pienempiä 
laikkuja on siellä täällä. Pohja on lähempänä rantaa (alle 20 cm 
vettä) savilietettä, syvemmällä savimutaa. Sammalta ei yleensä 
ole - joskus vain Amblystigium fluitansia sekä suurimman kas
vuston ulkoreunalla jonkunverran lähellä sijaitsevan sammallautan 
sammalta. Lajikokoumus on seuraava: 

Glyceria aquatica cpp. 
Alisma plantago sp. - pc. 
Carex acuta sp. - pc. . 
Carex vesicaria st. pc. 
Scirpus eupaluster st. pc. 
Fluminia arund. pc . 

. Lysimachia thyrs. pc. 

Polygonum amph. coen. st. pc 
Myosotis caespit. pc. (0-20 cm) 
Alopecurus genic. - , 
Sparganium simpl. pc. 
Equisetum fluv. pcc. 
Sium latifolium pcc. 

Veden pinnalla, etenkin kasvuston ollessa harvempaa, tavataan 
Polygonum amphibium (pc.), Lemna minor, Riccia fluitans (sp.), Ric
cia natans (pc.), Hydrocharis (pc.) ja Potamogeion gramineus (st. pc.). 
Vedenpinnan alla löytyy silloin tällöin vähäsen Utricularia vulga
rista ja Lemna trisulcaa. 

. Suurimman Glycerietumin ja seuraavassa esitettävän Caricetu
min välillä on jyrkänpuoleinen raja, vaikka kumpikin menestyvät 
yleensä samanlaisella pohjalla ja samassa syvyydessä. Odottaisi 
nimittäin, että laikkuja kummastakin kasvustosta olisi sekaisin. 
Tämän melko jyrkän rajan näyttää määräävän vesisammal (Ambly
stegium giganteum)- lautta, joka ollessaan tiheimmillään ei päästä 
rpitään fanerogaamikasvustoa keskelleen, korkeintaan Stratiotes
ja Menyanthes-lauttoja. Tämän ison sammallautan harvempikas
vuiselle liepeelle on Carex-kasvustolla kyky tunkeutJ..la varsin me
nestyksellisesti, mutta Glycerialta tuo kyky näyttää puuttuvan. 
ja missä on tämän sammallautan reuna, si inä on myös Glyceria- ja 
Carex-kasvustojen välinen selvä raja. jonkunverran tätä sammalta 
kylläkin tavataan uloimmassa 0/yceria-kasvustossa, mutta pää
piirteissään näyttä~ se olevan määrääjä. Niissä osissa lampea, missä 
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tätä sammalta ei esiinny, ovat kasvustot pieninä laikkuina aivan 
sekaisin. 

Caricetum acutae & vesicariae. Pohja ±. pehmeää savi
maata tai saviliejua. Kasvusta ulottuu aina 50 cm syvyyteen. Edel
lä mainittua vesisammalta aivan sakeanaan, lisäksi Amblystegium 
fluitansia sekä rannemmalla veden valtaan jäänyttä Climacium 
dendroidesta. Vesisaroista on Carex vesicaria ilmeisesti heikompi 
Carex acutaa - jälkimmäinen tiheämmän kasvutapansa ja jonkun
verran suuremman kokonsakin avulla helposti tukahuttaa edellisen. 
Sammalsakan takia ei Carex acuta pääsekään kasvamaan yhtenäi
senä ja muita tukahuttavana, vaan sarastoon jää runsaasti pieniä 
aukkokohtia, joiden reunamat ovat kiitollisia kasvupaikkoja hei
kommille, kuten C. vesicaria ja Scirpus paluster. Kasvuston kokoo
mus on seuraava: 

Carex acuta .cp. 
Carex vesicaria st. cp. 
Scirpus eupaluster sp. 

Lysimachia thyrs. sp. 
Glyceria aquat. st. pc. 
Polygonum amph. coen. pc. 

Vedenpinnalla tavattava kasvillisuus on suunnilleen samanlainen 
kuin seuraavassa tyypissä, mutta Utricularia ja Riccia näyttävät 
puuttuvan ja muitakin on runsaan vesisammalen takia suht. vä
hemmän. 

Caricetum acutae. Pohja ja syvyys kuten ed. kasvustossa, 
syvyys ehkä suurempikin, mutta sammalta tuskin nimeksikään. 
Carex acuta yksin vallaJia, muita lajeja tuiki vähän, kuten seuraa
vasta näkyy: 

Carex acuta cpp. Calamagrostis stricta pcc. 
Carex vesicaria pc. Lysimachia thyrs. pcc. 
Polygonum amph. coen.pc. Equisetum fluv. pcc. 

Vedenpinnalla kelluvina tavataan Utricularia vulgaris (sp.), Po
tamogeton pusillus (sp.), Potamogeton gramineus (st. pc.), Hydroclwris 
(st. pc.), Sparganium minimum (pc.), Polygonum amp/1. (pc.), PIJta
mogeton obtusifolius (pc.), Lemna minor ja Riccia fluitans (pc.). 

Alismetum plantaginis. Kohtalaisen laajoja kasvustoja (aina 
250 m2) matalassa rantavedessä pehmeällä savilietteellä. Alisma 

. plantago + vallitse?a ja silmäänpistävä. Sammalettoman tiheän 
Caricetumin tai Glycerietumin naapurina vallitsee tämä kasvusta 
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vain matalimmassa rantavedessä tai vesirajassa, mutta missä on 
runsaan sammalen johdosta harva Caricetum tai missä on avovesi, 
siellä ulottuu Alismetum aina 40 cm syvyyteen. Kasvillisuus on 
seuraava: 

Alisma plant. cpp. 
Sparganium simplex cp. 
Glyceria fluitans st. cp. 
Scirpus eupalust. st. cp. 
Carex vesicaria st. cp-sp. 
Sagittaria sp. 
Alopecurus gen. sp. 
Carex acuta sp. - pc. 

Polygon. minus st. pc. 
Lysimachia thyrs. st. pc. 
Ranunculus scel. pc. 
Baldingera pc. 
Myosotis caesp. pc. 
Callitriche verna pc. 
C. auctumnalis pcc. 

Equisetetum fluviatilis. Leimanantavana on Equisetum fluvia-
tile, - muiden lajien esiintyminen on mitätöntä, lukuunottamatta 
vedenpinnalla kelluvia. Kasvuston korkeus keskimäärin 75 cm ja 
ulottuu kasvusta 50- 90 cm syv., käsittäen siis syvimmän osan 
Tuhkalampea. Pohja on + pehmeätä, hedelmällistä mutaa. La
hoamistilassa olevaa sammalta on pohjalla. Yksittäin siellä täällä 
näkyvät Fluminia ja Cicuta pistävät erikoisesti silmään. Lajiko
koomus on seuraava: 

Equisetum fluv. cpp. Lysimachia thyrs. pc. 
Fluminia ar. st. pc. Menyanthes pcc. 
Hippuris vulg. st pc. Galium palustre pcc. 
Cicuta virosa pc. Comarum palustre pcc. 

Pinnalla kelluvalle kasvillisuudelle on vesikortteikko soveliaampi 
kuin Glycerietum ja Caricetum. Se antaa tarpeeksi tilaa ja valoa, 
s~ojaten samalla aaltoilulta. Luonnollisesti on pohjan laatu samalla 
tärkeä määrääjä. Vedenpinnalla tavataankin erittäin runsaina ja ' 
yhtämittaisina Hydrocharis ja Utricularia vulgaris, runsaasti mutta 
hajallisena Sparganium minimum-lauttoja, lisäksi Lemna minor, 
Riccia fluitans ja R. natans. 

Vesijättömaat täyttymiskohdilla. Talvisin vedetään pariin 
kohtaan kaupungin puolesta Tuhkalampea kaikenlaisia jäte- ja 
roska-aineita (tuskin kuitenkaan kuolleita eläimiä). Alkuaan on 
näillä kohdin ollut + pehmeä mutapohja ja Equisetum-kasvustoa. 
Vedestä parhaillaan nousevalle mudan ja lahoavien sammalten ynnä 
karikkeiden muodostamalle. pehmeälle ja kelluvalle maalle ilmesty
vät ensinnä seuraavat lajit: 
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3 Bidens-lajia, usein cpp. Butomus sp. 
Epilobium . pal. cp. Calamagr. stricta sp. 
Calla lauttoina (0-25 cm syv.). Cicuta vir. pc. 
Alisma sp. Lysimachia thyrs. pc. 

Lisäksi erillisinä kasvustolaikkuina Glyceria aq. (cp.), Carex acuta ja 
harvemmin C. vesicaria. - Aikaisemmin kohonneilla, vielä kellu
villa kohdilla muodostavat kasvuston seuraavat lajit: 

Carex rostrata cp. 
Carex Personii sp. 
Galium palu.stre cp. 
Epilobium pal. sp - pc. 
Ckuta st pc. 

Lysimachia thyrs. st. pc. 
Eriophorum pal. st. pc. 
Aera caespit. pc. 
Salix spec. pc. 

Ruohovesineva. Suurin tällainen avovesikohta. on pohjaltaan 
pehmeää mutasavea, syvyyden ollessa 50- 70 cm. Rannemmalla 
tavataan naapurina suuret Glyceria- ja Carex-kasvustot. Varsin 
suuren .osan täyttää aikaisemmin mainittu sammal (Amblystegium 
giganteum). Tämän keskellä ja laiteillatavataan laajoja Menyanthes
ja Stratiotes-lauttoja sekä pienempiä Butomus-kasvustoja. Sammal
vapaassa osassa tavataan pari pientä !auttaa myös Potamogeton 
natansia. Vielä esiintyvät siellä täällä etenkin matalammilla koh
din laikkuina useimmiten yhdessä Alisma, Sparganium simplex, 
Sagittaria ja Lysimaclzia tlzyrsiflora. Vakkasalmen puolella syvem
mässä ja Laatokan kanssa yhteydessä olevassa vedessä tavataan 
avokohdalla ed. lueteltujen lisäksi Nymphaea candida (pc.), Polygo
num amph. (cp.), Helodea ja Potamogeton compressus. (Oik. välimuoto 
matalan lammen ja ruohovesinevan välillä). Siellä täällä esiintyy 
aina myös hieman Glyceriaa ja Carex acutaa sekä yksittäin Cicutaa 
ja Siumia. Hydrochar_is ja Utricularia eivät menesty avovedessä. 

Equisetetumin rantavesi. Pohja mutaa, seassa ratavalleilta 
valunutta hiekkaa. Kapeilla avokohdilla Equisetum-kasvuston 
reunoilla muodostavat kasvillisuuden: 

Potamogeton pusillus cp. Hydrocharis cpp. 
Sparganium minimuru cp - sp. Fluminia pc . 

. Sparganium simplex pc. Polygonum amph. coen. pc . 

. Cicuta ·pc. Comarum pal. pcc. 
Utricularia . vu lg. sp . . 
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Glycerietumin ja Caricetumin reunavesi. Pohja enimm. 
savilietettä. Syvyys alle 40 cm. Lajikokoomus suunnilleen seu
raava: 

Potamogeton gram. st. cp. - sp. 
P. pusillus sp. - pc. 
Alisma ' pl. f. fluitans sp. 
Cicuta sp. 
Hydrocharis sp. 
Riccia fluit. sp. 
Carex vesic. sp. 

Callitriche verna sp. 
Lemna trisulca sp. 
Hippuris st. pc. 
Utricularia pc. 
Lysimachia th. pc. 
Sium Iat. pc. 
Potamog. natans pcc. 

Väkevän täytemaan reunavesi. Vedessä väkevällä mutapoh
jalla, syvyyden ollessa 10- 90 cm, vesijättömaakasvuslojen lähet
tyvillä, tavataan enemmän kuin missään muualla aivan sakea
naan muutamia lajeja, kuten seuraavasta saattaa huomata: 

Lemna trisulca cpp. Calla pal. sp. 
Utricularia vulg. cp. Potamog. oc.~ :1:;. sp. 
Potamogeton pusill. st. cp. Potamog. gramin. st. pc. 
Lemna minor st. cp. Butomus st. pc. 
Hydrocharis sp. Spargan. simpl. st. pc. 
Equiset. fl. (relicti!) sp. Scirpus pal. pc. 
Carex acuta sp. Cicuta pc. 
Polygonum amph. sp. 

Avoimen savilieterannan kasvillisuus. Tavataan aukeilla, 
muista kasvusioista vapailla kohdin. Erikoisen voimakkaina re
hoittavat Bidens-Iajit ja Ranunculus sceleratus, jotka erikoisesti 
tarvitsevat au)Seita paikkoja. Kasvillisuus seuraava: 

Ranunculus scel. cpp. 
Bidens cernuus cpp. 
Bidens trip. cp. 
Alisma st. cp. 
Nasturtium pal. sp. 
Sium latifol. st. pc. 

Rumex marit. pc. 
R. domesticus pc. 
Bidens rad. pc. 
Myosotis caesp. pc. 
Sagittaria pc. 

Muuta rantakasvillisuutta on vaikea käydä ryhmittelemään 
, erikoisemmin, koska monet edellä mainituista kasvustoista käsittä

vät vesirajankin ja useat sellaiset yksittäiset rantalajit, jotka eivät 
kuulu ·mihinkään edellä mainituista kasvustoista, esiintyvät · yhtä
hyvin toisen kuin toisenkin kasvuston lähettyvillä vesirajassa. Tyy-



Kasvillisuude ta Sortavalan Tullkalammissa . 61 

dyn mainitsemaan vain seuraavat lajit erikoisina rantalajeina, 
jotka e.ivät esiinny ryhminä, vaan yksittäin eri paikoin vesirajan 
tienoilla: 

Rumex maritimus sp. Carex cyperoides pc. 
Nasturtium pal. sp. - st. pc. Ranunculus repens pc. 
Polygonum hydrop. st. pc. Myosotis pal. pc. 
Stellaria pal. st. pc. Lysimachia vulg. pc. 
Pedicularis pal. pc. Scirpus silvaticus pcc. 
Mentha arvensi pc. Rumex domesticus pcc. 

L a i d u n t a m i s e n v a i k u t u k s e s t a on mahdollista 
tehdä havaintoja, koska osa tutkimastani alueesta kuuluu pappilan 
laidunmaahan ja on erotettu muusta Tuhkalasta aidalla. Pappilan . 

· puolta käytetään kesät läpeensä laitumena - heti aidan takana ole
vaa alaa korkeintaan hieman vain syyskesällä. Kun karja syö 
Carexia ja Glyceriaa, jää parempi kasvutila heikommille lajeille, 
kuten Scirpus paluster, Sparganium simplex, Glyceria fluitans, 
Alopecurus geniculatus ja Sagittaria. Nämä kaikki esiintyvät erin
omaisen runsaina ja rehevinä - ovat siis ilmeisesti jonkunverran 
hyötyneet laiduntamisesta. jonkun verran vahingollisesti näyttää 
laiduntaminen siis vaikuttavan Carex acutaan ja Glyceria aquaticaan. 
Vahingollinen se on myös vesisammalille, jotka eivät siedä oJien
kaan karjan tallaamista. ja kun sammal häviää, antaa se hyvää 
tilaa Potamogeton obtusijoliuselle ja Callitriche vernalle, joita kum
paakin on mitä runsaimmin. Näitä ei nimittäin karjan vedessä
käveleminen yleensä näytä paljoakaan vahingoittavan. 

T u 1 v a n v a i k u t u s. Yleensä joka kuudes vuosi on Laa
tokan vesi aina melko korkealla, laskie taas väliaikoina. Tunne
tusti korkeimmalle vesi nousi keväällä 1924, ollen melkein yhtämit
tainen nousu keväästä 1922 lähtien suunnilleen 2,7 m. Tällöin ve
si nousi kaikkiaan n. 1,6 m yläpuolelle Laatokan keskimääräisen 
eli >>normaali>>-veden, ja vielä nytkin (27. 8. 26) on vesi n. 0,5 m nor
maalin yläpuolella, niin Tuhkalammissa kuin Laatokassakin. Tulvan 
vaikutuksesta pääsevät Glycerietum ja sarastot leviämään savi
peräisille rantamaille, ja vielä tällä haavaa nämä kasvustot ovat hy
vän joukon suuremmat kuin ennen tulvaa. Korkeanveden aikana 
lisääntyivät ja levisivät Stratiotes ja Hydroclzaris suuresti. Muistona 
tulvasta on niitä nyttemmin paikote11en aivan luonnottoman run
saasti - veden madaltue~sa näyttää liikamäärä riutuvan ja vähi-
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tellen kuolevan. _ Myöskin Riccia"'lajeja voidaan pitää tulvan nosta
mina Vakkalahdesta Tuhkalaan. Sellaisia lajeja, joita tulvan vaiku
tuksesta nyttemmin on vähemmän kuin alkuaan normaalioloissa 
ennen tulvaa, ovat Hippuris ja Comarum. Samoin näyttävät tul
vasta kärsineen Bidens-lajit yn~ä muut vesijättömaiden k~svit. 

Luonnollisesti ovat veden noususta kärsineet myös normaalioloissa 
runsaammin esiintyneet sammalet. Niinpä tapaakin esim. Equise
tetumin pohjassa runsaasti kuollutta sammalta. MaasammaHa on 
jäänyt veden alle. Niinpä tapasin Climacium dendroidesista komeita 
>>Vesimuotoja>> . - Äskeistä tulvakautta voimme pitää sittenkin 
vain pienenä >>regressiivisenä välikohtauksena>> Tuhkalammin ke·· 
hityshistoriassa - onhan se kuitenkin verkalleen kulkeva maatu
mista kohden. 

Suomelle uusi Uromyces==laji. 
Aarne Hiili. 

Helsingin Yliopiston Kasvitieteellisessä puutarhassa esiintyy 
erä issä Statice-lajeissa (Statice altaica, St. coccinea, St. incana, St. 
latifolia, St. longifolia) ruostesieni, jota ei ole varhemmin Suomessa 
tavattu. Tauti esiintyy erikoisen voimakkaana Statice coccinea- ja 
St. Longifolia-lajeissa, kun sensijaan muut sen isäntäkasvit ovat vain 
vähemmässä mä~rässä saastuneet. 

Tarkastettaessa mikroskooppisesti sienen itiöitä selvisi, että ky
symyksessä on Statice-Iajeissa yleisesti tavattu ruostesieni, Uromyces 
limonii (DC.) LeV. 

Vanhin tätä sientä koskeva maininta esiintyy kirjallisuudessa jo 
v. 1805. Sitä pidettiin silloin ja kauan jälkeenpäinkin identtisenä 
erään Armeria-lajeissa tavatun ruostesienen, Uromyces armeriae · 
(S c h 1 e c h t.) L e V. kanssa. Vasta v. 1902 tsekkiläinen tutkija 
F r. B u b 3 k osoitti, että Uromyces anneriae ja Uromyces limonii 
ovat kaksi toisistaan selvästi eroavaa sientä, joiden pääeroavaisuu
det ovat siinä, että Uromyces armeriaen talvi-itiöt ovat lyhemmät 
ja leveämmät ja niiden varret lyhempiä, värittömämpiä ja helpom
min putoavia ku~n Uromyces limoniin vastaavat o.såt. 

Uromyces limonii-sienen isäntäkasveina mainitaan kirjallisuu
dessa seuraavat (toisintonimet suluissa) Statice-lajit: alpina, bellidi
folia G o u a n., caespitosa, elata F i s c h., Gmelini W i 11 d., limo
nium L. ( = St. bahusiensis F r., St. californica B o i s s., St. caroli
niana W a l t., St. scanica F r.), Longibracteata, maritima La m., 
sinuata L., speciosa L., Willdenoviana R ei c h b. (= St. Willdenovi-
ana N y m., St. duriusFula G i r., St. oleaefolia S c o p.). . 

Näihin isäntäkasveihin voidaan kysymyksessäolevan löydön 
jälkeen lisätä kirjoituksen alussa mainitut lajit (joiden lajimääräystä 
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ei kuitenkaan ole vielä voitu lopullisesti .tarkistaa): Statice altaica 
H o r t., coccinea, incana L. latifolia S m., longifolia T h u n e b. ( = 
S t. purpurata L.). · 

Lueteltujen isäntälajien lisäksi mainitaan vuotta 1902 aikai
semmassa kirjallisuudessa sienen isäntäkasveina .seuraavat Arme
ria-lajit: alpina W i 1 1 d., maritima La m., plantaginea W i II d. 
( = Statice plantaginea A II., St. Longearistata B o u r g.}, vulgaris 
W i 11 d., jotka kuitenkin lienevät .Uromyces armeriaen isäntäkasveja, 
sillä niinä aikoina ei tätä sientä vielä eroitettu Uromvces Limoniista. 

Uromyces Limonii kehittää kaikki itiömuotonsa samassa isäntä
kasvissa. Touko-kesäkuussa tavataan lehtien ala- ja yläpinnoissa 
jopa 5 mm läpimittaisia, Aecidium-muotoisia he 1 m i-itiöryhmiä, 
joissa syntyneet helmi-itiöt ovat suuruudeltaan 16- 25 f" pitkiä 
ja 15-20 f" paksuja. Kesä-heinäkuussa ilmestyy samoihin paik
koihin vaaleanruskeita itiöryhmiä, jotka sisältävät runsaasti 25 - 35 

- f" pituisia ja 25 - 30 f" paksuisia, keltaisia, hieno-okaisia k e s ä
itiöitä. Heinä-lokakuun välisenä aikana muodostuvat niinikään 
samoihin paikkoihin epäsäännölliset tai sirppimäiset, tummanrus
keat ta 1 v i-itiöryhmät. Talvi-itiöt ovat joko pyöreitä tai pitku
laisia ja on niillä pitkähkö varsi. Itiöt ovat 25 - 30 f" pitkät ja 
15 - 20 f" paksut, varren· pituus 30- 80 f"· 

Uromvces limonii-sientä on tavattu tähän asti isäntäkasveissaan 
kaikkialla· Europassa, lukuunottamatta Norjaa, Ruotsia ja Suo
mea. Lisäksi laji esiintyy Siperiassa, Pohjois-Afrikassa ja Ameri
kassa. Helsingin Yliopiston Kasvitieteelliseen puutarhaan se kai
kesta päättäen saapui n. l 0 vuotta sitten Erfurtista hankittyjen 
Statice-lajien siementen mukana. · 

Kysymyksessäolevassa saastumistapauksessa on huomatta
vissa eräs kiintoisa seikka. Kasvitieteellisessä puutarhassa kasvaa 
edellämainittujen saastuneitten Statice-lajien vieressä Statice com
pactaa ja St. tataricaa. Nämä lajit ovat täysin ruostevapaita, ja on 
niitä niinmuodoin pidettävä ruosteenkestävtnä eli immuneina. 

Lähellä Statice-ruosteen esiintymispaikkoja kasvaa eräitä Ar
meria-lajeja (A. alpina; A. plantaginea W i 1 1 d.), jotka kaikki 
ovat terveitä. Koska nämä Armeria-lajit eivät ole immuneja Uro
myces armeriae-ruosteelle, tukee tämä seikka sitä B u b a k i n 
väitettä, että Uromyces limonii ja Uromyces armeriae ovat kaksi 
eri sientä. 

Kirja •. lisuutta: B u b å k, F r. : Die Pilze Böhmens 1. Rostpilze (Urcdi
nales) (Archiv der naturw. Landesdurchforschung von Böhmen. X 111, 5, p. 24), 
1808; F r a g o s o, R. G.: Flora Iberica. Uredales. Tomo 11. enero Uro
myces. 1923; 0 u d e m a n s, C. A. J. A.: Revision des Champignons 1, p. 
489; 1892; P 1 o w r i g h t, C, B.: A Monograph of the British Uredineae and 
Ustilagineae, p. 122, 1889; S a c c a r d o, P. A.: Sylloge Fungorum, VII, 2, 
p. 532-533; S y d o w, H.: Annales Mycologici, p. 239-240, 19 3; S y d o w, 
H.: Monographia Uredinearum, II, Oenus Uromyces, p. 41 - 42, 1910; 
Winter, 0.: Die Pilze Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, 1, p. 
156-157. 1881. 
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Pieniä tietoja. 
Merkintöjä muuttolintujen saapumisesta KäpyJään 1926. 

Sturnus vulgaris (parvissa) 25. 111 Cuculus canorus 10. V 
Fringilla coelebs &- . 8. IV Budytes flavus 12. V 
Erithacus rubecula 15. IV Phylloscopus trochilus 12. V 
Alauda arvensis 15. IV Pratincola rubetra 12. V 
Turdus iliacus 15. IV Sylvia curruca 15. V 
Ampelis garrulus 15. IV Hirundo rustica 15. V 
Numenius arcuatus 15. IV Sylvia cinerea 16. V 
Fringilla coelebs ~ 17. IV Luscinia phoenicurus 17. V 
Alauda arborea 18. IV Phylloscopus sibilator 17. V 
Motacilla alba 18. IV Iynx torquilla 17. V 
Grus cinerea 21. IV Sylvia salicaria 18. V 
Saxicola oe·nanthe 22. IV Hypolais philomela (6 kpl) 19. V 
Phylloscopus rufus 23. IV Muscicapa atricapilla 19. V 
Anthus trivialis 1. V Jussi Seppä. 

K ottaraiset marjoja syömässä. Oriveden aseman läheisyydessä, jossa asun, 
on kesäisin ollut runsaasti kottaraisia. Viime kesänä (1 926) huomasin, kun linnut 
rupesivat parveilemaan, hämmästyksekseni, että ne mielellään antautuivat jou 
kottain terttuheisien (Sambucus racemosa) kimppuun, syödäkseen lyhyessä ajassa 
kaikki marjat mitä suurimmalla ahneudella. Samoihin aikoihin katosivat miltei 
kaikki punaiset viinimarjat, kuten silloin luulin, varkaan käden kautta. Nyt on 
kottaraisia parisen viikkoa näkynyt suuren männyn Jatvassa aivan mustanaan 
laulaen yhteisesti tunnettua konserttia, joka on vetänyt huomioni puoleensa. 
Silloin näin kuinka linnut - aina muutamia kerrallaan - laskeutuivat läheisiin 
pihlajapuihin, herkuteilen kovasti näitten marjoilla. Naapurit kertovat nyt, 
että kottaraiset ovat tänä kesänä syöneet heidän viinimarjansa, jotka ennem
min joutuivat rastaitten suuhun. Siis voidaan todeta, ttä maamiehen entinen 
hyödyllisin siivellinen ystävä pelkästä toukkien ja matojen muonasta tänä 
poikkeuksellisen kuivana •kesänä on siirtynyt kasvisruuan nauttijaksi, aikaan
saaden rastaitten asemesta vahinkoa maamiesten puutarhoissa. Totuttuaan 
tähän lihapuutteen aiheuttamaan uuteen ruokalajiin eivät kottaraiset ole teh
neet lähtökiirettä, vaan kilpailevat rastaitten ja punatulkkujen Kanss~ pihlaja
puissa, jääden todennäköisesti vielä kau~an vanhoille pesäpaikoilleen, joissa 
viime kesäisiä pesäpönttöjä kovasti tutkivat. Herman Palmgren. 

Pakastiafnen pesfmässä postilaatikkoon. Kesällä 1926 on pakastiainen 
(Parus major) pesinyt Tapanilassa (Mosabacka) lähellä asemaa postilaatikkoon. 
Postilaatikko sijaitsee n. 5 m asuinrakennuksesta kuusessa n. 1 m:n korkeudessa. 
Pesässä oli 7 poikasta, jotka kesäkuun 25 päivänä Jentokykyisinä jättivät 
pesänsä. Ilmari Hilden. 

Tikka rastaan pesää verottamassa. Kun 13. VI. 1926 olin kävelyllä Vii
purin Monrepon metsässä, huomasin ison tikan verottamassa räkättirastaan 
pesää, särkien ja syöden siinä olevat 3 munaa. V. Berkdn. 
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Harmaapäinen tikka (Picus canus). Linnun näin Kerttusalossa Padasjoella 
27. X ja 29. X. 1926. A. Th. Böök. 

Troopilllsten målden llntujå vapaana metsässä Helsingin lähistöllä. Ret
keillessäni viime toukokuun 25 p:nä Vanhankaupungin lähellä, herätti huo
miotani vahva kirkuna läheisessä männikössä. Otaksuin ensinnä siellä ldrku
van haukan, mutta kun ääni oli hiukan outo haukan ä~neksi, päätin tarkastaa 

· nuutajaa tai huutajia lähemmin. Äänen opastamana keksin pian tiheästä män
nystä vihreäselkäisen ja harmaavatsaisen koukkunokan. Mutta en ollut ensin 
uskoa siimiän i, sillä lintu oli ilmeinen papukaija. Kun koetin valokuvata sitä, 
pyrähti puusta lentoon 2 kpl. lintuja, tehden komeita kaarroksia kirkuen met
sänreunassa ja istuen pian leppä pensaaseen. Siinä sain niitä . tarkastella vielä 
noin 3 m päästä, sillä linnu t eivät vielä olleet arkoja. Oksilla liikkuessaan ne 
käyttivät tunnettuun tapaan ahkerasti nokkaansa apuna. Olivatko linnut vain 
tilapäisellä retkeilyllä vai olivatko ne karkureita, olisi hauska tietää. Kesä me-

·nee ehkä ulkosalla hyvinkin näiltä lämpimien maiden lapsilta, mutta talvi t~kec 
epäilemättä surkean lopun lintujen vapaudesta, ell eivät ne pyri takaisin ihmis-
hoiviin. Jussi Seppä. 

Maakotka (Aquila chrysai/tus) Uuraan saaren Niemelässä. Maakotka am
muttiin 26. 12. 1925 yllämainitussa paikassa Johanneksen pit. Linnun, joka 
ei ole varsin suuri (siipien väli kärjestä kärkeen 150 cm.), omistaa yhteiskoulu-
lainen Airi Stirkkinen. Eero Hiili. 

Turturlkyyhkynen (Streptopelia turtur) ammuttu Oulussa. Oululainen sano
malehti Kaleva sisälsi 27. X.-1926 seuraavan uutisen: »Sää 1 i mä t ö n teko : 
Noin kuukauden päivät on toisella puolen jokea Alasiirtolan alueella asustanut 
harvinainen lintu, jota jonkun talon pihalla on jyviä heittämällä ruokittukin. 
Lintu on ollut niin pelkäämätön, että on tullut aivan pihoihin ja sallinut melkein 
käden ulottuvilta itseään tarkastella. Linnulle koitui kuitenkin julma tuho . 
Eräs pyssyä käsittelevä, täällä kaupungissa Kirjolassa työssä käypä nuori mies , 
piti uratyönä ampua linnun. Keskikoululle tuodusta siivestä ja jalasta totesi 
eläintieteen opettaja linnun meillä ja koko maassa hyvin harvinaiseksi turturi
kyyhkysekst. Kuuleman mukaan on sama nuorukainen ampunu~ toisen saman
laisen varemmin syksyllä Alasiirtolan alueelta. Kun linnun tappaminen oli 
aivan tarkoitukseton, raaka teko, sekä rikos Iuonnonsuojelulakiamme vastaan, 
olisi paikallaan, että poliisi tarttuisi asiaan. Nuorukaisen nimi on tiedos
samme.• 

Nokikana (Fulica atra) RovanlemeJiä. Rovaniemen Muurolankylässä , n. 10 
km Ke-mijoesta länteen, sijaitsevan Pisajärven rannalta saatiin nokikana hauki 
rysän aidasta viime toukok. 18 p:nä. järvi oli vielä jäässä, vain rantamat sieltä 
täältä sulat. Lintua ei varhemmin ole näillä seuduin nähty, joten se herätti an
saittua huomiota, varsinkin valkean otsakilpensä vuoksi. Suom1n pohjoisosissa 
nokikanaa on tavattu ~>Suomen Luuranl<oistem mukaan kerran Torniossa, kol-
masti Etelä-Varangissa. Rova,niemcllä 8. X 1. 1926. Seth Nordber~. 
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Sudenkorento-fåuna RuskeaJan pitäjän Kumurinkylässä kesäiiä 1924. 

Calopteryx virgo L. Alkoi esiintyä kesäkuun loppupuoliskolla. · jo.ks. yleinen. 
C. splendens Harr. Ilmestyi jokseenkin samoihin aikoihin edell. kanssa, 

mutta oli vähän yleisempi. · 

Lesies sponsa Haus. Loppukesällä yleinen. 
Platycnemis pennipes Pall. Alkoi esiintyä 16. VI. jälkeen yleisenä. Loppu· 

kesällä ainakin yhtä yleinen kuin ede llinenkin laji. 

Agrion naias Haus. Harvinainen. 
A. nymplzula Sulz. 18. V 1. sain ensimmäisen yksilön. Harvinaisena heinä-

kuun loppuun. 

A. armatum .Charp. Sain 1 !f. 18. VI. 
A. pulclzellum Lind . . Muutamia yksilöjä heinäkuun lopulla. 
A. cyatlzigerum Charp. Hyv. yleinen. 
A. hastulatum Charp. S:n kuin edellinen. 
Gomphus vulgatissimus L. Ensimmäisen yksilön sain 16. VI. joks. yleinen . 
G. forcipatus L. Heinäkuus.sa, etenkin loppupuolella. Edellistä paljon 

yleisempi. 

Cordulegaster annulatus Latr. joks. yleinen. 
Aeschna coerulea Ström. Ensimmäisen yksilön sain 16. V 1. Esiintyi juncean 

seurassa joks. yl. 

Ae. juncea L. Hyvin yleinen. 
Ae. I!Tandis L. Edellistä vähän harvinaisempi. 
Epitfzeca bimaculata Charp. 23. V 1. sain 1 d'-yksilön. 
Cordulia metallica Lind. Yleinen. 
C. aenea L. S:n kuin edellinen laji. 
Libellula .JUadrimaculata L. Hyvin yleinen koko kesän. 
L. depressa L. Muutamia yksilöjä, m. m. 1 \f 23. VI. 
L. julva Mi.ill. 29. V 1 1. sain 1 d'-yksilön aivan Siesman kasken partaalta 

lentelemästä. 

Sympetrum flaveolum L. Yleinen heinäkuun lopulla, ilmestyi alkupuo-
lella ja puolivälissä oli jo joks. yl. • 

S. danae Sulz. Melkein yhtä yleinen kuin edellinenkin. 
Leucorrllinia triedra Miill. 19. VI. 1 ~-
L. albifrons Burm. 18 VI. 1 !f. 
L. parvula Miill. Seuraavaa lajia vähän harvinaisempi. · 
L. rubicunda L. Aivan yleinen. 

Mieltä kiinnittävä on ehken se seikka, että näitä kaikkia laj eja esiinty i 
vain noin 300 m:n pituisella joenranta-alueella, jonka puolivälissä on .. Siesman 
koski. 

Tässä yhteydessä voinen myöskin mainita, että kesällä 1925 tapasin Rus
kealassa Otrakkalan kylässä 4-6. VI 11. Aesclma cyanea'a muutåmia yksi
läjä erään mutahaudan partaalta. 

E. Rantalainen. 

. . . \ ... 
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Vilukala 1. rasvakala (Cyclo
pterus lumpus). Elokuussa 1 926sai
Tat Kalajoen Vasankarin kalastajat 
vilukalan. Se lienee harvinainen 
näin pohjoisessa, koskapa kala oli 
paikkakunnalla tuntematon. 

A. A. Parvela. 

Ohkolan rnonfhaarainen kuusi. 
Se komea kuusi, joka tässä on 
kuvattuna op. j. Laurikaisen lähet
tämän valokuvan mukaan, kasvaa 
Mäntsälän pitäjän Ohkolan kylässä 
maanviljelijä j. Säijälän maalla, 
n. 400 m kaakkoon päin nuoriso
seuran talosta, likellä järvenpäästä 
Mäntsälän kirkolle johtavaa maan
tietä. Kuten kuvasta näkyy, on 
kuusi tyvestä kaksihaarainen. Pak
sumpi runko on, op. Laurikaisen 
mittauksen mukaan, rinnan korkeu
delta ympärimitattuna 3 m 10 cm 
ja siinä on 16 haaraa. Ohkasempi 

runko on rinnan korkeudelta 2 m. 38 cm 
ja siinä on 5 haaraa. Kuusen korkeus. on 
20 m. U. Saalas. 

jåuhosavfkka (Chenopodium album) 
epifyyttinä Heinolassa. Heinolan suoje
luskuntatalon pihamaalla olevan suuren 
koivun rungolla kasvaa kookas jauho
savikka n. 7 m korkeudessa. Kasvupaik
kana on kolo, jossa kottarainen on pesi
nyt. Syvemmällä katossa on toinen kitu
kasvuinen savikka. Todennäköise'sti on 
sinne siemeniä kulkeutunut lintujen mu
kana. Kuvan otin 1. X. t 926. 

V. L. Luotola. 

Suomyrttf (Myrica gale) Pudasjär
vellä. Kesäk. t 2 p:nä 1926 löysin 4-5 
suomyrttipensasta Pudasjärven kirkon
kylän luota. Löytöpaikka on n. 1/ km 
päässä Riekin talosta länteen, lähellä 
Kari Jan torppaa. Pensaat, jotka ovat 
melko kookkaita, kasvavat yhdessä paju
icn _kanssa rantaniityllä, n. 5 m päässl:i 
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Pudasjärven rannan vesirajasta. Rahvas timtee kasvin, kutsuen sitä, kuten Poh
janlahden rannikollakin, pursuksi (Ledum on suopursu). Kasvista tehdään sprii
ekstraktia, >> pursuviinaa>>, jota käytetään hieromalääkkeenä. - Aikaisemmin ei 
suomyrttiä ole Pohjanmaalla tavattu sisämaassa muualla kuin Sievissä ja Toho
lammilla, n. 65 km päässä rannikosta, 130m kork. yli merenpinnan (A. L. Back
man, Meddel. 44, 1918, siv. 106-114). Pudasjärven löytöpaikka on 75-80 km 
rannikosta, n. 99 m yli merenpinnan. Setlz Nordberg. 

Kaksi tähkää samassa vehnänkorressa. Viime 
. kesänä kasvoi Maatalouskoelaitoksen Kasvinjalostus

osaston koekentällä Tikkurilassa kevätvehnäyksitö, 
jonka tähkävarsi oli haaraantunut ja jossa siten oli 
kaksi tähkää samassa korressa. Tämä vehnäyksilö 
oli eräässä Hankkijan ruskean- ja· Marquis-kevätveh
näin keskeisen risteytyksen Fs-polven kasvustossa. 
Tällaisia tapauksia maastamme on mainittu paitsi 
vehnästä myös rukiistakin (vert. H i n t i k k a, Kasvi
teratologiset tiedonannot Suomessa, Ann. Soc. Zool.
bot. Fennicae Vanamo, 3, siv. 152, 160). Ensi kesänä 
voidaan nähdä, onko tämä tähkävarren haarautumi
nen modifikaattio - kuten esim. rukiista on todettu 
- vai onko se ehkä perinnöllinen. Viimemainitussa 
tapauksessa sillä voisi olla käytännöllistä arvoa. 

V. A. P esola. 

SanicuJa europaea Suursaarelta. Viime heinä
kuussa tapasin Suursaarella Haukkavuoren ja Tervas
mäen välillä, 1/ 2 km Liivalahden rannasta länteen, 
kuusikassa 3 yksilöä Sanicula europaea-kasvia, joka 
tietämäni mukaan on Suomessa tunnettu vain Ahve-
nanmaalta. G. .Vi/berg (Eest i, Kunda). 

Tämän kiintoisan uutisen johdosta mainittakoon, 
että Herbarium musei fennici-kokoelmassa on ole

massa Saniculasta näyte, jonka kesällä 1922 on ottanut Suursaarelta maist . 
c. G. T i g e r s t e d t. Kasvi on löydetty Lounatkorkialta, kasvae.n siellä 
yhdessä Galium trijlorumin kanssa. - Sanicula on ilmeisestikin vaeltanut 
Suursaarelle Virosta, jossa sitä on tavattu, paitsi useissa paikoin ltämeren 
äärillä, hyvin harvinaisena myös pohjoisrannikolla. Toimitus. 

Astrantia major L. villiytyneenä Hämeenlinnan lähistöllä. Täydessä ku 
kassa olevia komeita Astrantioita kasvoi kesällä 1922 Katumajärven rannalla 
lähellä Hämeenlinnaa. Kasvin, joka on keskieurooppalainen vuoristokasvi~ 

löysi heinäk. 1 p:nä lyseolainen Erkki Valli. Astrantiat olivat kaikesta päättäen 
metsistyneitä , ollen peräisin joistakin järven rannalla sijaitsevista huviloista. 

A. Th: Böök. 
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Satunnaiskasveja Oulusta v. 1926. Aikaisemmin olen L. Y:ssä (N:o 3, 1926) 
julkaissut yksityiskohtaisempia tietoja Oulussa vv. 1917-1925 tavatuista 
satunnaiskasveista. Seuraavassa mainittakoon muutamia tietoja v. 1.926 ta
vatuista lajeista, joita olen syyskesällä keräillyt tai joita eräät oppilaani ovat 
löytäneet. Huomattavimmat viime kesäiset löydöt ovat seuraavat: 

Bromus inermis. (2 kpl.) Lyötty, raut. rad. varr. 
Cynosurus echinatus. (us) Kunnalliskodin pelto. 
Papaver dubium. (1) Toppila, keto (Eero Seppänen). 
Oenothera biennis. (1) Toppila, Vaasan myllyn luona. 
Nepeta sibirica. (2) Hupisaari, rantapensaik. (H. Alikoski). 
Dracocephalus thymiflorus. (2) Osuuskaupan · myllyn luona. 
Erucastrum Pollichii. (1) Lyötty, myllyn 1. 
Cochlearia armoracia. (3) Lyötty, rad. varr. (Orvo ~yykkö ja H. Koukkari). 
Vicia villosa. (us.) Toppila, myllyn 1. ja Lyötty rad. varr. 
Ornithopus sativus. (3) Lyötty, myllyn 1. rikkakasalla. 
Pastinaca sativa. (2) Toppila, Vaasan myi!. 1. (Orvo Pyykkö). 
Carthamus tinctoria. (1) Lyötty, rikkakasalla. 

Näistä ovat Cynosurus echinatus ja Carthamus linetoria maallemme u u s i a 
1 a j e j a. Kasvit on toht. H. Li n d b e r g määrännyt. 

Ansainnee mainita, että myöskin seuraavia lajeja, joita aikaisemminkin 
(1924, 1925) on tavattu, on esiintynyt vielä v. 1926. · 

Setaria viridis (us. kpl.) 
Lolium perenne (us.) 
L. multiflorum (3) 
Phalaris canariensis (us.) 
Bromus mollis 
B. squarrosus (?) (us.) 
Hordeum murinum (us.) 
Rumex mexicanus (2) 
Chenopodium hybridum (1) 
Axyris amarantoides (us.) 
Vaccaria segetalis (us.) 
Lychnis alba (2) 
Delphinium consolida (1) 
Turritis glabra (us.) 
Conringia orientalis (us.) 
Stenophragma Thalianum 
Sisymbrium sinapistrum (runs.) 
S. Loeselii (2) 

Sinapis alba (2) 
Lepidium densiflorum (runs.) 
Chorispora tenella (1) (Orvo Pyykkö) 
Trifolium arvense (3) 
T. procumbens (1) (Eero Seppänen) 
T. incarnatum (us.) 
Vicia hirsuta (3) 
V. tetrasperma (1) 
Lotus corniculatus (2) (H. Koukkari) 
Anthyllis vulneraria (2) (s:a ja 0. Pyykkö) 
Erodium cicutarium (vakiintunut!) 
Lamium amplexicaule (us.) 
Galeopsis *intermedia (2) 
Hyoscyamus niger (2) (ennen 1918 ja 1920) 
Linaria bipartita (us.) 
L. striata (1) (Orvo Pyykkö) 
Erigeron canadensis (1) 
Ambrosia trifida (2). 

K. Metsävainio. 
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, · Kirjallisuutta. 
C. A. M. Lindman: Svensk f a nero g a m f 1 o r a. Tukholma 1918. 

Toinen painos 1926. Hinta 15 kr. 
Kun Lindmanin kasvion ensimmäinen painos ilmoitettiin ilmestyneek~i· 

(v. 1918), oli se omansa herättämään jo etukäteen melkoista kiintoa kasvien
keräilyn harrastajissa.. Tiedettiinhän nimittäin, että k~svien systemaa~tinen 
ja floristinen tuntemus oli ·naapurimaassamme edistynyt suuren askeleen siitär 
kuin siellä viimeksi (v. 1901) oli ilmestynyt uudenaikaisempi kasvio (L. M. 
Neumanin Sveriges flora), ja olihah kirjan tekijäkin tullut jo aikaisemminkin 
tunnetuksi meilläkin erinäisten sukujen (Poa, Polygonum) kriitillisiä lajiryhmiä 
koskevista tutkimuksistaan. Nyt saataisiin siis pätevän miehen tekemä (tai oi
keastaan toimittama, sillä hänellä on ollut apunaan Ruotsin etevimmät erikois
tuntijat) lyhykäinen yhteenveto Ruotsin viimeaikaisen systemaattiskasvistollisen 
tutkimuksen tuloksista', josta sitä ennen oli tullut tietoomme· vain hajanaisia 
rippeitä sikäläisissä ja meikäläisissäkin (Medd.) botaanisissa aikakausjulkaisuissa. 

Ensimmäinen seikka, joka allekirjoittaneen silmään pisti kirjaa uteliaasti 
selatessa, oli sen rikas k u v i ·1: u s. Lähemmin tarkastettaessa kuvitus osoittau
tui kerrassaan erinomaiseksi. Niinpä esim. Linnen siitinjärjestelmän sel.ostuk
seen kuuluvat kuvat eiv~t ole 1>persoonattomia1>, jäy~kiä kaavoja, v~an eläviep ~ 
kotimaisten kasvien m~kaan piirrettyjä ja lisäksi vielä mahdollisimman selviä. 
Siinä saamme nähdä mitä _havairynollisimmassa muodossa kuvia semmoisistakin. 
kasveista, jotka kyllä ovat olleet meille tuttuja nimiitään ja ehken ulkoasu!~ 
taankin, mutta joiden kukkia ja siitinosia joko emme ole koskaan nähneet tai. 
ainoastaan hyvin sekavina ja epäselvinä. Ne ovat siis oivallisia apuneuvoja kas
vien tutkimisessa ja tämän tutkimisen opettamisessa kouluissa. Tämä osa· kuvi
tuksesta onkin tarkoitettu etupäässä alotteleville. Mutta teoksessa ' on suuri 
määrä sellaisiakin kuvia, jotka valaisevat vaikeampiakio kasviryhmiä ja ovat 
siis hyvänä apuna näiden määräämisessä. 

Pari huomautusta saakoon kuitenkin sijansa kasvien kuvituksesta. En
siksikin olisi ollut suotavaa, että erinäisiä kriitillisiä lähisukuisia lajeja koskevat 
kuvat olisi asetettu kaikki vieretysten tai muuten Jl.kitysten, eikä niinkttin nyt, 
hajalleen kirjan eri osiin. Tämä asiaintila saa nimittäin aikaan kiusallista· selaa
mista ja tekee vertailun hankalammaksi. - Toinen seikka on se, että kuvia -sit
tenkin, tekijän alkulauseessaan mainitsemista syistä huolimatta, on liian vähän. 
Varsinkin nyt toiseen painokseen olisi niitä ollut lisättävä, kun kerran tuli mu ... 
kaan niinkin paljon uusia kriitillisiä lajeja ja muita muotoja. Sillä l'yllä asian 
laita on todellakin niin, kuin tekijä molempien kasviansa painosten yhteisessä 
alkulauseen osassa huomauttaa, että · nimittäin hyvät kuvat puhuvat lyhyem
pää, selvempää ja täsmällisempääl kieltä kuin · parhaitenkaan sepitetyt sanal
liset selitykset ja ettei ilman niitä kriitillisten lajien ja muotojen (v~rmasta tun
temis.esta · ja määräämisestä tottuneemmiltakaan tutkijoilta tahdo tulla mitään 
- jos kaikistellen niidenkään avulla, puhumattakaan alottelevista ja n. s. har
rastelijoista (joita muuten Ruotsissa on verrattomasti enemmän kuin meillä). 
Uuden painoksen kuvitus on nimittäin pääasiallisesti sama kuin alkupainok
senkin muutamia verrattain harvoja poikkeustapauksia (niinkuin esim. suvuissa 
Betula, Callitriche, Myriophyllum) lukuunottamatta. 
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Ensimmäisen painoksen varsinaiset lajiselitykset oliv·at yleensä ' silmiinpistä
vän suppeat, paitsi erinäisissä - ei kaikissa - kriitillisissä ryhmissä. Tämä 
johtuu kyllä osaksi siitä, että näiden edellä käyvässä tavanmukaisessa n. s. 
ttttkimuskaava-osastossa (clavis) on jo mainittu osa tärkeimmistä, kullekin 
lajille ominaisista tuntomerkeistä, joita toistamalla kirjan kokoa ei ole tahdöttu 
paisuttaa. Samasta seikasta näyttävät, ainakin osittain, aiheutuvan myös sel
laiset merkinnät kuin >>lik föregående» t. >>mest lik nr 10>>, jotka eivät paljoa
kaan selitä siinä tapauksessa, että - niinkuin usein saattaakin olla laita - tuo
kin esikuvaksi tai vertailuobjektiksi asetettu laji on tutkijalle outo. - Toinen 

·painos on tässä suhteessa (suppeudessa) yleensä edellisen kaltainen. Mutta jos 
vertaillaan tarkemmin, niin huomataan, että lajituntomerkkejä (tärkeitäkin) on 
fähän uuteen painokseen pitkän matkaa lisäilty ja entisiä tarkistettu. M. m. 
saa tehdä sen havainnon, että monien lajien (esim. meillekin tutuissa suvuissa 
Sagittaria, LuLula, Nymplzaea, Bidens) sieme.nistä on entistä en mmän haettu 
tuntomerkkejä. Se onkin paikallaan, sillä näillä on usein varsin ratkaiseva mer-

. kitys tajimääräykses!'ä. Antakoon tämä aihetta meikäläisillekin lajiharrasta.lille 
jatkamaan vertailevaa siementutkimusta. - Kasvien levenemistietoja on uu
teen painokseen myös huomattavasti lisätty Ja alkuun pantu -kaiketi harras
telijain varalta - selitys tärkeimmistä kasvistollisista termeistä. 

:jo ·ensimmäisessä painoksessa kiinnittyi · huomio erinäisiin sukujen nimiin, joi~ta 
osa on kyllä ollut tunnettu jo aikaisemmista julkaisuista, mutta toinen osa oli 
melko uusia. Sellaisia olivat m. m. Typlloides (meidän Baldingera), Puccinellia 
{= Atropis), Zerna (= Bromus, osaksi) Agropyrum (= Triticum, os.), Helleborine 
( = Epipactis), Radicula ( = Nasturtium), Centaurium ( = Erythraea), Trimorplta 
( = Erigeron os.) ja Aracium (= Crepis paludosa). Tietysti oli ·muitakin suku
nimien muutoksia (m. m. olivat useat meikäl. (Mela- aj.) alasuvut tehty pää
suvuiks.i) jå lajien. siirtelemisiä toisiin sukuihin, esim. Pllippsia-lajit sukuun Ca
tabrosa, Triticum caninum sukuun Bracllypodium, Erioplwrum alpinum sukuun 
Scirpus,: molemmat Walllbergella-lajit sukuun Melandrium, P/zaca frigida suk. 
Astragalus j. n. e. - Varsin huomattavia olivat muutkin muutokset ja uudis
ti.tkset. Niinpä oli, paitsi paria kolmea edellä mainituista, useita muHakin 
kriitillisiä sukuja, kuten esim. Potamogeton, Poa, Bromus, Scirpus, juncu ' , 
Betula, Polygonum, Cerastium, Draba, Crataegus, Potentilla, Rosa, Rubus, Alcll'e
milla, Menta, Erigeron ja Taraxacum saatettu entiseen nähden kerrassaan 

·uuteen asuun, toiset tietysti vain osittain, toiset melkein kokonaan. Olipa esim. 
Rosa'in asu jo niin >>hypermodernh>, että sai hakea hyvän aikaa, ennen kuin ·löysi 
meidän tutuimpainkin lajien nimet. Lisäksi oli tullut vielä koko joukko uusia 
lajeja ja nimiä muihinkin sukulhin. 

Nyt ilmestyneessä uudessa painoksessa on tietysti pääosa näistä uudistuksista 
säilytetty. Niinpä esim. suurin osa luetelluista kriitillisistä suvuista on saanut 
jäädä joko melkein tai aivan ennalleen, jota vastoin toiset niinkuin esim. Poa, 
Betula, Rubus ja Rosa ovat olleet tuntuvarumin jatkuvan uusimiskäsittelyn 
alaisina. Suurin muutos on tapahtunut taaskin suvus a Rosa, joka nUsen cri
koistutkijan kuoltua on saanut uuden sittäjän. Sen nykyinen asu on edellistä 
paljon lyhyempi ja yksinkertaisempi ja niin ollen kai tutkijoillekin edullisempi. 
Suku Poa on saanut yhä uusia lajeja, alalajeja ja nimiä, ja·k o i v ui s ta sano
taan, että niistä' - Ruotsi sa eroitet<tan nyk. kokonaista 6 lajia + 1 epävarma 
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(B. lwmilis) - on tavattu ja tavataan luonnossa kaikkia mahdollisia; usein le
viämiskykyisiä .. sekamuotoja, ja että näitä on paljon enemmän kuin puhtaita 

· lajeja. Kuvaavana esimerkkinä saanen mainita, että Kuopi·on museon Ruotsissa 
määrättävänä käyneessä melkoisessa koivunäytekokoelmassa oli ollut yksi ainoa 
näyte puhdasta Belula verrucosaa! Niitä · koivusekamuotoja onkin uuteen 
painokseen otettu useampia kymmeniä, kuitenkin, niinkuin muutkin hybridit, 
joita tässä painoksessa mainitaan yleensäkin enemmän kuin · ennen, ilman seli
tyksiä. - Muita sukuja, jotka tässä painoksessa esitetään tuntuvammin uusit
turna, ovat ·Alisma; Festuca, 'Agropyron, Rumex, Atriplex, Salix ja Ribes. Mutta 
pienempiä muutoksia on havaittavissa yli kirjan. Kun kävisi liian pitkälliseksi 
luetella ne kaikki yksityiskohtaisesti, esitettäköön niistä vain pääpiirteet. 

Uusia itsenäisiä lajeja, joita joko ei mainita edellisessä painoksessa tai esi
tetään siinä toisin arvioituina, on tässä painoksessa kiireisen vertailevan laskel
mani mukaan puoliväliin neljättäkymmentä no-40). Niistä on osa joko var
mennettuja tai kokonaan Ruotsin kasvistolle uusia löytölajeja, toinen muoto
selvittelyn kautta entisistä lajeista eroitettuja tai muuten itsenäisiksi havaittuja, 

. usein nimiltäänkin uusia lajeja ja kolmas osa entisiä suurimmaksi osaksi meille
kin tuttuja alalajeja tai muita muotoja, niink. Festuca duriuscula, Salix cine
rascens, S. rosmarinij., Stellaria neglecta, Chrysospl. tetrandrum, Geranium 
deprehensum (ennen G. bolzemicum'in alalaji) ja Cuscuta trifolii, jotka nyt on siis 
arvossa ylennetty ja itsenäistytetty. Näihin on ·ka i luettava sellainenkin ,>Uu
tuus,> kuin Rumex jennicus, jota ei mainita ensim. ·pait1oksessa, mutta kyllä 
Neumanin kasviossa, vaikka toisella nimellä. - Sitäpaitsi on kirjaan lisätty 
joukko satunnaiskasveja, joita jo ennenkin oli varsin runsaasti, · ja muutamia 
puutarhakarkureita liitetty vakinaiseen kasvistoon, mutta nämä eivät sisälly 
yllämainittuun uusien lajien lukumäärään. 

Uusia alalajeja on tietysti tehty myös tukkukaupalla. Niitä olen laskenut 
lähemmäs 20 sellaista, joita ei mainita ensimm. painoksessa. joukossa on pari 
meikäläisenkin tutkijan, toht. A. Palmgren'in ansiosta. - Lukuisia vähempi
arvoisiakin muotoja ja, kuten sanottu, sekamuotoja on lisätty. 

'Toiselta puolen on uudesta painoksesta jätetty pois joitakin alkupainoksen 
lajeja, joko siitä syystä, että niitä ei ole saatu alueelta varmennetuksi· (kuten 
Thalictrum angustifolium ja Crepis multzcaulis) tai siitä, että entinen laji on ha
joitettu uusiksi (niinkuin esim. Triticum violaceum), tai on poisto johtunut siitä, 
että entisen ,>väliaikaisen>> lajin (esim. Alchemilla acutidens) sijalle on palautettu 
toisia · ennen eroitettuja. Osa poisjääneitä lajeja mainitaan taas uudessa kas
viossa toisen- (eli alempi)-arvoisina muotoina kuin ennen. Niinpä esim. Chaero

phyllum Prescottii on nyt vain C!z. bulbosum'in muunnos.- Myöskin osa vähempi
arvoisia muotoja, kuten esim. Montia lamprosperma'n muodot, on poistettu. 

Suurempaa kummastusta kuin edellä esitetty uusien lajien määrä ja muoto
jen arviointi herätti tämän kirjoittajassa kuitenkin se muutettujen lajinimien 
pa ljous, mikä esiintyy Lindman'in kasvion toisessa painoksessa edelliseen ver
rattuna. Niitä on todellakin odottamattoman paljon, sillä onhan Ruotsissa ollut 
kasvien nimistä pohdinnan ja uudistusten alaisena jo pitemmän aikaa, joten 
olisi luullut sen vakiintuneen jo enemmän, kuin mitä eroavaisuus näiden painos
ten nimistön välillä osoittaa. Olen nimittäin laskenut, että n. 70 edellisessä 
painoksessa mainittua vakinaista, omin varoinsa toimeen tulevaa lajia esiintyy 
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uudessa painoksessa toisella nimellä. (Enemmän tai vähemmän satunnais
lttontoisia kasveja ei ole nytkään otettu lukuun.) Näistä on ainoastaan pari kolme 
sellaista, joiden nimi on uusit:tunut sukunimen muuttuessa, muille on laji
nimi muutettu. ja kaikkein hupaisinta on se, että noin kymmenkunta kasvia 
on saanut jälleen saman lajinimen, mikä niillä on esim. meidän Mela-Cajander'in 
kasviossa, oltuaan sitä ennen eri julkaisuissa milloin minkin nimisinä, ja pari 
kolme vielä aikaisemmankin (esim. Spergularia rubra, Camelina sativa ja Carex 
stellulata). jokin sukunimikin (esim. Phyllodoce) on palautettu. 

Niiden varalta, joilla ei ole Lindman'in kasvian uutta painosta, esitettä
köön muutamia muitakin esimerkkejä siinä tapahtuneesta lajinimien uudis
tuksesta. 

Meidän kasvioittemme Poa cenisia, jonka liettualainen botanisti K. Rege 1 
tuonnottain oikaisi P. arctica'ksi, ja joka tällä uudella nimellä esiintyy myös 
Lindman'in kasvian alkupainoksessa, on nyt saanut nimen P. rigens, joka näh
tävästi jää pysyväksi. Meidän Agrostis vulgaris on nyt A. capillaris pidettyään 
sitä ennen nimeä A. tenuis. Toht. Harald Lindbergin exsikkaattiteoksessaan 
eräälle Festuca-muodolle esittämä nimi F. sabulosa ei ole kelvannut tähän enem
män kuin ensimmäiseenkään painokseen, vaan on sen nimi nyt F. polesica, 
oltuaan sitä ennen F. glauca. Toinen hänen samassa teoksessaan esittämänsä 
erään pohjoisen luikkamuodon nimi Eriophorum intercedens oli sen sijaan kat
sottu käyttökelpoiseksi ensimm. painoksessa, mutta tarkistettu toisessa E. me
dium'iksi. Erioph. alpinum, joka ensimm. painoksessa oli samalla lajinimellä viety 
sukuun Scirpus, on nyt Se. trichopfzorum (sekin nähtävästi pysyvä nimi). Mai
nittakoon myös seuraavat nimen muutokset: Carex rosrata ( 1 painos) - C. inflata, 
( 11 painos), C. Hudsonii - C. elata ( =--= meidän C. stricta), C. salina - C. lcatte
gatensis, }uncus alpinus t. nodulosus- ). nodulosus ja Silene latifolia - S. vul 
garis (meidän S. inflata.) - Oikeata Papaver nudicaule'a ei - ·tarkistetun tut
ikimuksen mukaan - ole enää Ruotsissakaan luonnonlajina, vaan ainoastaan 
istutettuna. (Vrt. Mela-Caj.). Ensimm. painoksen punamarjainen Ribes vulgare 
on nyt R. rubrum, joka esiintyy vain viljeltynä. Meidän ja Ruotsinkin luonnon
varaisen punaherukan nimi, joka edellisessä painoksessa oli R. pubescens, on nyt 
- R. Schlechtendalii(!), nimi, jonka oikeutusta ei liene ratkaissut sen. prioriteetti
arvo; vaan vertaileva lajiselvittely. - Kuten jo mainittiin, on toht. Lindbergin 
selventämä laji, Alclzemilla acutidens, poistettu uudesta painoksesta ja sijalle 
pantu kolme muuta, nimitt. A. Wichurae, A. oxyodonta ja A. murbeclciana, 
kaikki Buser'in eroittamia ,>lajeja,>. Keskimmäisestä huomautetaan kyllä, että 
se mitättömän vähän eroaa ensinmainitusta; mutta kun lukee toht. Lindbergin 
väitöskirjasta (sivv. 1 13- 116,), mitä havaintoja hän on tehnyt näistä lajeista, 
niin jääpipä edelleenkin epävarmaksi niiden oikeutuksesta. - Nimi Myosotis 
laxa Lehm. on nähtävästi sittenkin tarkoittanut jotakin ulkolaista lajia, koskapa 
meikäläinen muoto o saanut kokonaan uuden nimen M. baltica Samuelsson. 
Mainittakoon vielä, että suku Antlzriscus on nyt Chaerefolium. 

Edellä on esitetty vain harvalukuisia poimintoja uuden painoksen muute
tusta nimistöstä, si llä, kuten sanottu, on uusittuja nimiä monta kymmentä. 
Sitäpaitsi oli ensimmäisen painoksen, Lundin botan. yhdistyksen toimittaman 
Skandinavian kasvien luettelon pohjalla uudistettu ja toiseen painokseen enim
mältä osalta semmoisenaan siirretty nimistö jo kovin paljon meikäläisten kas-
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vioiden nimistöstä poikkeava. Näiden uusien nimien - enemmän kuin muiden
kaan tämän kirjan Iukuisain uudistusten - oikeutusta ei tämän kirjoittaja ole 
pätevä arvostelemaan. Oudoilta ne kyllä aluksi tuntuvat. Mutta kun on sangen 
todennäköistä, että verrattomasti suurin osa niistä jää pysyväiseksi ja tulee 
epäilemättä ennen pitkää käytäntöön meikäläisissäkin kasvioissa ja muissa 
kasvitieteellisissä teoksissa ja julkaisuissa - niinkuin osittain on jo käynytkin, 
niin olisi kai syytä tutustua niihin. Eikä niihin perehtyminen ·kovin hankalaa 
olekaan, sillä synonyymi-mainintoja on kirjassa riittävästi. 

Lopulliseksi vaikutelmaksi Lindman'in kasviosta jää, että se ylipäänsä 
täyttää sangen korkeat vaatimukset; eli että se on kaikin puolin mitä huolellisim
min toimitettu - esim. painovirheitä ei tämän kirjoittaja ole uudessa painok
sessa sattunut havaitsemaan ainoatakaan - , että se suppeudestaan huolimatta 
sisältää sangen paljon asioita ja että se todellakin esittää meille oleellisimman 
osan pohjoismaisen kukkakasveja koskevan lajiselvittelyn tuloksista tarkasti 
punnittuna ja seulottuna. Kun teos sen lisäksi, kuten Ruotsin luontoa käsitte
levät teokset yleensäkin, soveltuu varsin hyvin meilläkin käytettäväksi ja kun 
meillä oman, uudenaikaisen kasvion saannista ei ole vielä tietoakaan, hankki
nee moni luonnonhistorian opettaja, opiskelija ja muukin kasvienkeräilyn harras-
taja sen itselleen. 0. Kyyllkynen. 

8 ö ö k, A. T h.: M a i 1 ta j a v e s i 1 t ä. Kuvittanut Kerttu 8 ö ö k. 
Porvoo 1926, 162 sivua. Hinta nid. 30: - , sid. 40: -. 

V i r k k u 1 a, E i n o: V a 1 k o i n e n e r ä m a a. Metsänkävijän tari
noita. Porvoo 1926, 173 sivua, runsaasti kuvitettu. Hinta nid. 30: -, sid. 40: - . 

Repo ne n, K a 1 e r v o: K y y ne 1 k o r v en kana haukat. Por
voo 1926, 163 sivua. Hinta nid. 20: - . 

Werner Söderström 0. Y:n >>Metsän runoutta>> käsittelevä kirjallisuus on jou
luksi rikastunut kolmella yllämainitulla kotimaisella uutuudella. 

Lehtori 8 ö ö k i n kirja sisältää innokkaan erämiehen muistelmia retkistään 
ja elämyksistään. Osa niistä on jo aikaisemmin julkaistu eri aikakauslehdissä, 
varsinkin Suomen Urheilulehdessä. Siitä johtunee, että ne sävyltään ja aiheil
taan ovat mitä ·erilaisimpi.a. Niiden joukossa on tunnelmallisia luonnonkuvauk
sia, metsästysseikkailuja, kertomuksia kalastusretkistä ja purjehdusmatkoista, 
pikkupiirteitä erilaisten riistaeläinten elämästä, kuvauksia koirista ja kissoista 
sekä niiden viisaudesta, havaintoja hyönteisten elintavoista, pikapiirtoja erilai
sista metsästäjätyypeistä j. n. e. · Useat kuvaukset ovat verraten vaatimattomia, 

. mutta joukossa on eräitä, jotka ovat piirretyt sangen suurella reippaudella ja 
tarkkanäköisyydellä, joten niitä lukee todellisella nautinnolla. Sellaisina tahdon 
mainita esim. luvut: >>Pomppe-valiokoira>>, >>Hieta-ampiainen metsästäjänä>> ja 
>>Vähän metsästäjäkavereista>>. Suurin osa kuvattuja tapahumia liikkuu Etelä
Hämeessä, Päijänteen rantamilla, jotkut Pohjanmaan lakeuksilla. - Kirjaa 
koristaa joukko tekijän tyttären, taiteilija Kerttu 8öökin piirtämiä hauskoja 
kuvia ja vignettejä. 

Kirkkoherra V i r k k u 1 a n teos ei ole aiheeltaan niin vaihtelevainen kuin 
edellinen, mutta tyyliltään se on eheämpi ja sopusuhtaisempi. Se on kirjoitettu 
miltei pyhällä hartaudella, ja kuvaukset ovat leveästi maalailevia, paikotellen 
ehkä hieman väsyttävän yksitoikkoisia. Niiden tunnesävystä saamme jonkun
laisen käsityksen jo aivan ensi lauseista. Näin ftlkaa kirja: 
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)>Valkoinen erämaa -sinä hankien peittämä, tietön, laduton, suuri valkea 
maa, missä vain yksinäinen ketun jälki suon sivua kaartaa ja umpeen tuiskuun
tunut, jäätynyt poron polku joskus suksen pohjaan karahtaa - sinun yksinäi
syyttäsi rakastan, valkoinen erämaa. 

Valkoinen erämaa, - sinä suuren hiljaisuuden maa, sinun rauhas i on niin 
suuri ja syvä, että sen keskelle joutuneena alkaa minun korvissani soida kuin 
iäisyyden kellojen katkeamaton soitto, siksi kunnes haaskalle lentävän korpin 
kumea ääni palauttaa hiihtäjän )>tähän maailmaan)> tai korvaan kantautuu kor
ven pöllön papattava huuto, joka on kuin suuren komohongan kylkeen reväistyn 
sälön värinä, - sinun hiljaisuuttasi haluan, valkoinen _erämaa.)> 

Aluksi kuvaa tekijä laajasti ja innostukse lla talvisia eräretkiään ja l>huurre
metsojem ammuntaa osaksi entisillä kotiseuduillaan Iijoen varsilla, osaksi Hai
luodolla, jonne hän myöhemmin on muuttanut, ja jossa hän suureksi yllätyksek
seen ja riemukseen on löytänyt )>keskellä Pohjanlahtea valkoisen erämaan ja sen 
kuninkaalliset ritarit.)> Sitten hän antaa värikkäitä kuvauksia vesilintujen kevät
ja syysmuutoista sekä kertoo vaiherikkaista hanhi- ja sorsametsästyks istään. 
Lopuksi hän päiväkirjan muodossa kertoilee hylkeenpyyntiretkistään Pohjan
lahden jäällä. - Teosta somistaa melkoinen määrä kauniita valokuvajäljennöksiä. 

Reposen kirja, joka ulkoasultaan on edellisiä vaatimattomampi, tuo 
meille tervetulleen lisän suhteellisen vähälukuiseen kotimaiseen eläinnovellistiik
kaamme. Kuvausten näyttämönä on Kyynelkorpi )>e räässä Etelä-Karjalan syrjäi
simmässä, asukkaista ja rahasta köyhimmässä pitäjässä.)> Tekijä kuvaa siinä · 
koruttomasti mutta luontevalla ja miellyttävällä tavalla eräiden metsäeläinten 
(kanahaukkaparin, toiss ilmäisen vanhan viisaan variksen, vinokorva-jäniksen, 
metson, teiriparven ja mäyräperheen) elämää, ja varsinkin sitä uhkaa, jonka 
)>kaksijalka)> ja hänen l>hauhau'nsa)> niille tuottaa tunkeutuessaan yhä kauem
maksi niiden ennen rauhoitetuifle ja yksinäisille asuinsijoille sekä sitä taitoa ja 
,älyä, jolla ne puolustavat henkeään ja vapauttaan. Miltei säännöllisesti päätty-
vät tarinat kuitenkin samalla traagillise lla tavalla: )>S ieni-juhanam haulikko 
tekee ennemmin tai myöhemmin kuvauksen sankarista lopun. ./ 

' Mielihyvin voimme suositella näitä kirjoja luonnonystäväin luettaviksi. 
U. Saalas. 

Thomp s on Se t on, E r n e s t: Se v a n h a Hopean h a r maa, 
tekijän kuvitfama. Suomentanut 1. K. 1 n h a. Werner Söderström 0. Y:n 
Koulukirjasto N:o 20. Porvoo 1926. 192 sivua. Hinta nid. 16: - , sid. 25: - . 
Kirjaan sisältyy seitsemän . mitä viehättävintä jutelmaa kuuluisan eläin tenku
vaajan Thompson Setonin tunnetusta teoksesta )) Villejä eläimiä kotonaan.)> -
)>Se vanha Hopeanharmaal>, kirjan ensimmäinen kertomus, on kuvaus mäyristä , 
niiden elintavoista, omituisuuksista ja seuranhaJuisista taipumuksista. Miltei 
uskomattomalta tuntuu juttu mäyräemosta, joka kadotettuaan kaikki poika
sensa, oudon sattuman kautta saa uuden holhokin, pienen eksyneen pojan, jota 
se lämmittää ja ruokkii kolossaan pari viikkoa, kunnes pojan omaiset kauan tur
haan etsittyään vihdoin löytävät hänet villiintyneenä, ihmisiä kaihtavana. Us
kollinen mäyräemo seuraa )>poikastaam ja elää uudessa kodissaan poj n vuode
toverina ja eroittamattomana ystävänä kunnes julma metsästäjä sen ampuu . 
~oiset l<ertomukset kuten )>Orava ja sen veljet, häntänsä leiskuttajat«, Karhuja» 
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ylempiä ja alempia•>, •>Preeria-koira ja sen heimo>> y. m. antavat meille hauskassa 
muodossa tietoja eri eläinlajien elämästä ja tavoista sekä niistä ominaisuuksista, 
jotka tekevät ne pystyviksi suoriutumaan ankarassa taistelussa olemassaolonsa 
puolesta. Yellowstonen kuuluisa kansallispuisto on..~ näiden eläinten >>koti>>. Ker
tomusten luoja on terävä-älyinen luonnontutkija, mestarikertoja. Kuvaukset 
ovat kauttaaltaan mielenkiintoisia, huumorintajun ja lämpimän myötätunnon 
läpitunkemi~. Koulunuoriso saa kirjasta todella >>elävää>> luonnontietoa, ja van-
hemmatkin lukevat sen varmaan suurella mielihyvällä. A.-L. Saalas. 

Li n d b e r g, V i v i: v. W r i g h ta r n a p å Haminan 1 a k s. 101 s. 
6 Jiitup. kuvalehteä. Söderström & Co, Helsinki 1926. Hinta Smk. 50: - . 
jännityksellä - syyllä uskaltanee niin sanoa- odottaessamme suuren, maamme 
lintuja käsittelevän teoksen ilmestymistä, on mieluinen tehtävä myös tutus
tua otsakkeessa mainittuun teokseen, joka tarkemmin kuin ainoakaan 
aikaisempi kirjoitelma tekee selkoa >>haminalatelaisista>>. Alkupuolella teosta 
(ss. 13-44) selostetaan v. Wright-suvun alkuperää ja yleensä elämää Hamina
lahdessa. Loppupuolen (ss. 45- 101) muodostaa osa >>Konstnärsbröderna von 
Wright>>. Ferdinand v. W:n kuvaamiselle ovat erikoisesti omistetut sivut 65-
101. Tekijä koskettelee aika laveasti ja yksityiskohtaisesti maalariveljesten sisa
rusparven nuoruusaikaa monine erikoisuuksineen. Tämä hartaudella suoritettu 
kuvaus on sangen arvokas niille, jotka mielellään tahtovat niin tarkoin kuin 
mahdollista perehtyä lintumaalariemme vaiheisiin. Tekijä on kirjassaan tuonut 
julkisuuteen paljon - ainakin allekirjoittaneelle - uutta ja mielenkiintoista. 
Hän tutustuttaa lukijansa koko v. Wrightlen laajaan perheeseen, eivätkä meille 
niinmuodoin taiteilijaveljeksetkään jää irrallisiksi erikoisuuksiksi. Missä määrin 
tekijän vertailut ja viittaukset yleisiin olosuhteisiin ovat historiallisesti tarkkoja, 
siihen en ole ehtinyt tutustua. Kuten sanottu käsitellään jotenkin tarkasti 1800-
luvun ensipuoliskoa, viimeisiä vuosikymmeniä, Ferdinand v. W:n yhteydessä, 
hieman hajanaisemmin. Ikävä on, että teos juuri suomalaisille lukijoi lle kiintoi
simmassa loppuasassaan on vähimmän tarkka, suorastaan puutteellinenkin. 
Toivottavasti kuitenkin tämäkin ajanjakso piakkoin saa puolue~ttoman kuvaa
jansa. Hinnasta huolimatta voi kirjaa suositella jokaiselle lintumaailmamme 
havainnoimisen historiaan kiinnostuneelle. P. Kontkanen . 

• 
V a 1 1 e, K. j.: T u r u n y m p ä r i s t ö j e n s u d e n k or e n n o i s e t 

ynnä havaintoja niiden esiintymisestä muualla Varsinais-Suomessa. Turun 
Suomat. Yliopiston julkaisuja. Sarja A. Osa 11. N:o 5. 35 siv. - Turun lähim
mästä ympäristöstä tuntee tekijä 29 Odonatilajia (Varsinais-Suomesta 35, koko 
maasta 47). Huomio on kiiinnitetty vain täysimuotoisiin korentoihin. Havain
toja on tehty lajien yleisyydestä, runsaudesta, esiintymispaikoista ja ajoista y.m. 
Lajien yleisyyden ja runsauden selvittämiseksi on tekijä laatinut erikoiset ylei
syys- ja runsausasteikot, jotka kumpikin jakautuvat 7:ään asteeseen. Edelli
sessä on otettu huomioon havaintopaikkojen Jukumäärä lO km2:n alueella, jäl
kimmäisessä yksilöiden runsaus n. 50- 100 m2:n alalla. - Huomattavimmat 
alueella tavatut yksityiset lajit ovat Aesclma Elisabethae ja Ae. serrata. 

U. Saalas. 



Kokousstlostuksia . 77 

Hei 1m a n n, G. og M a n n i c h e, A. L. V.: Dan m a r k s F u g 1 e
I i v 1. Hefte, Hage & Clausens Forlag. Kööpenhamina 1926. Hinta Akat. kirj a
kaupan kautta tilattuna Smk. 22: - . -,>Suomen lintuja)> suunnilleen vastaavan 
tanskalaisen ornitologisen teoksen ensimmäinen vihko on äskettäin ilmestynyt. 
Esitettävänä oleva teos tulee 3-osaiseksi ja sisältää useita satoja tekstikuvia, 61 
väritaulua sekä 29 yksiväristä taulua parhaalle liitupaperille painettuna. Koko 
23 X 29 1 .' cm. kaksipalstaisine sivuineen, typografiselta asultaan huomatta
vasti mainitsemaani suomalaista lintuteosta parempi. A. L. V. Manniche, teks
tin kirjoittaja, on kokenut tiedemies ja tutkimusmatkailija. Hänen pääteoksensa, 
)> The terrestrial mammals and birds of North-East Greenland•> on herättänyt an
saittua huomiota asiantuntijain keskuudessa. Ger.hard Heilmann, joka kirjoittaa 
yleisen osan sekä huolehtii todella ensiluokkaiselta näyttävästä kuvituksesta, on 
erittäin monipuolinen taiteilija, tullut tunnetuksi varsinkin keramiikkiteollisuu 
den alalla. Mutta lintujen tutkijana hän on myöskin arvossapidetty. Hänen 
viime vuonna ilmestynyt pääteoksensa )>The Origin of BirdS·' on amerikkalaisten 
arvostelujen mukaan klassillinen. Harvoin on etevä tiedemies samalla myöskin 
taitava siveltimenkäyttäjä. Mutta kun nämä ominaisuudet yhtyvät samassa 
miehessä, ovat hänen aikaansaannoksensa ihailtavia. Maisema ehkä saa vähem
män huolta osakseen kuin esim. Wright 'in lintutauluissa, mutta itse linnun 
käs ittely on yhtä mestarillinen. Ilmestymässä oleva teos ansaitsee meikäläisten 
ornitologien täyden huomion osakseen. Heikki Väänänen. 

Kokousselostuksia. 

Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteelllsen Seuran Vanamon kokous29.1.1927. 
Yliopp. A. H i 1 1 i piti es itelmän perunasyövästä ja sen levenemisestä valaisten 
esitystään lukuisin varjokuvin. Kun Luonnon Ystävän tämän vuoden ensi nu
merossa on julkaistuna herra Hillin perunasyöpää koskeva kirjoitus, emme pidä 
tarpee llisena se ikkaperäisesti selostaa tätä es ite lmää. 

Toisen es itelmän piti yliopp. E. M i k k o 1 a. Se käsitteli Ivalon Lapin lu on
toa ja kasvillisuutta. Esitelmöitsij ä oli mainitulla alu eella liikkunut nelj än kesän 
aikana, samalla suorittaen kvartäärigeologisia tutkimuksia ja kohdistanut kas
villisuudessa huomiota sen riippuvaisuuteen sekä suurissa puitteissa topografian 
suurmuodoista, kallioperustasta, vesityssu hteista ja maalajien levenemisen suu
rista piirteistä, että yksityiskohdissa maanpinnan yksityisistä muodoista mikro
topogratiaan saakka ja kosteussuhteitten ja maalajien es iintymisen pienistä 
yksityispiirteistä. Ivalojoki virtaa yläjuoksullaan 250- 300 m korkeudessa 
sijaitsevan, vanhaa' geologista kulutuspintaa olevan lakeuden kautta, murtaa 
keskijuoksullaan osan samasta lakeud esta ja Inarin Lapin suuren granuliit titun
turil<aaren syvässä, jo preglas iaa liaikana syntyneessä laaksossa, ja alajuoksu l
laan virtaa laajassa, epämääräisessä laaksossa In arin altaan louna isreunalla ole
van vuorimaan halki ja laskee Inarinjärveen 1 14 m korkeudella. Yläjuoksun 
alueella ovat kosteat maat ja siitä johtuen hygrofiiliset kasviyhdyskunnat levin
neet jopa yli 1/ l kaikesta maa-alasta käsittäviksi, kcskijuoksulla seuraavat jokea 
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kangasmaat leveällä kaistalla, alajuoksun vuorimaassa ovat kuivat kankaat mo
nin kerroin voitolla soista, kaikki riippuen topografian ja maalajipeitteen laa
dusta. Tuoreet ja kosteat maat ja sen mukaan korpisuot ovat yleisiä myös Ivalo
joen keskijuoksulta pohjoiseen olevilla tunturi- ja vaaramailla yläjuoksun lakeu
den tason korkeudessa ja sen yläpuolella. Kasviyhdyskuntien suhde kosteussuh
teisiin suurissa piirteissä ilmenee erittäin havainnollisesti kt.Jusen yleisestä leve
nemisrajasta, joka kulkee alueen kautta ja joka pääasiassa on riippuvainen, ku
ten maist. T. 1. Haataja on ·todistanut, maaperän kosteustekijöistä. Männyn 
korkeusraja Ivalon alueella on n. 375 m, subsilvaattisen vyöhykkeen alaraja n. 
325m, alpiinivyöhykkeen alaraja 450-500 m seuduilla. - Kasvillisuuden maa
alustana ovat kallio, moreeni (ja rapautumasora), harjusora etenkin jokilaakso
jen penkcreinä ja' hiekka, jokilaaksojen alemmat alluvionipenkereet ja sekun
däärinen maalaji turve. Kallioilla esiintyy kalliokasvillisuutta, jonka parissa 
sekä ksero- että hygrofiiliset kasvilajit tulevat toimeen. Moreenimailla kosteus
aste vaihtelee kuivasta kosteaan, kuivalla moreenilla viihtyy MClT- tai EMT
kangasmetsä, tuoreelia HMT-tuore kangasmetsä, erikoistapauksissa myös lehto, 
kostealla, mitä on aivan vähän, koska kosteat maat ovat pääasiassa soistuneet, 
lehtokorvet ja lähdereunojen ja puronvarsien kasviyhdyskuntamuodot. Harju
maa on säännönmukaan kuivaa, ja kasvaa sillä laiha ClT-mäntymetsä, ylem
millä korke.vstasoilla kasvaa mänty hyvin vaikeasti harjumaalla, missä se vielä 
moreenimaalla menestyy hyvin. Alluvionimaa on aina vähintään tuoretta, 
ja on sen luonnonvarainen kasvillisuusmuoto lehto. Turvemaat ovat nevoja, 
rämeitä ja korpia. Hyvin levintieitä ovat määrätyt välimuodot mineraalimaihin , 
nim. kangasrämeet ja kangaskorvet. jälkimmäiseen lajiin kuuluvat myös par
haiten tunturien subsilvatica- ja subalpiinivyöhykkeissä esiintyvät uhkumaiden 
kasvillisuusmuodot Erikoisen lajirikas, erikoisten suhteiden määräämä on kas
villisuus suurien jokien aukeilla, avoimen kasvillisuuden vallassa olevilla tulva
rannoilla. Kokonaisuutena on kasvilli.suuden riippuvaisuus pinnanmuodostuk
sen päätyypeistä ja -geologisista seikoista ilmeisen selvä. - Esitystä valaisi 80 
_varjokuvaa. 

Sen johdosta, että linturikkaudestaan kuulun Äyräpäänjärven rannoilla 
asuvat maanomistajat ovat aikeessa ryhtyä järven kuivattamiseen ja on niin
muodoin peljättävissä, että lintumaailma siellä tuhoutuu, ehdotti yliopp. P. 
S u o m a 1 a i n e n herra Åke von Schoultz'in kehoituksesta, että seura ryhtyisi 
yhdessä eräitten muitten tieteellisten seurojen kanssa toimenpiteisiin koettaak
sensa estää tätä aijetta sekä valitsisi jonkun jäsenensä sitä varten asetettavaan 
seurojen väliseen yhteiseen komiteaan. Seura valitsi puolestaan edustajakseen 
suunniteltuun komiteaan maist. E. Merikallion. 

julkaistaviksi jätettiin seuraavat tutkimukset: 0. E k m a n: Ober einem 
Fall von Extrauteringravidität bei der Kreuzotter, Pelias t•erus L. sekä Ein Fall 
von asymmetrischer Lage verwachsener Nieren bei einem Kater; H. j ä r n e
f e 1 t: Zur Limnologie einiger Gewässer Finnlands I 11. Pyhäjärvi (St.); A. j. 
Ra i n i o: 'Ober die Intersexualität bei den Coniferen (Vorläufige Mittei
lung). 

Seuran arkistoon jätettiin seuraavat kokoelmat kansanomaisia kasvien
nimiä: K. Metsävai n i o: Utajärveltä (Ob), listä (Ob) ja Oulaisista (Om); 

lvi P a k å r i ne n: Rautalammilta ja K. Linko 1 a: Enontekiöstä. 
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Seuran jäseniksi valittiin konsuli Emil V e s t e r i n e n sekä ylioppilaat 
Leo Eino ·En g m a n, Carl Erik Olavi j ä r ne f e 1 t, Kalervo Ilmari Lahti
v i r t a, Eino Valio M e t s i k k ö ja Aarre Ilmari W e g e 1 i u s. 

Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran kokouksessa 25. 1 X. 1926 
maist. K. J. V a II e kertoili sudenkorentojemme esiintymispaikoista ja elin
tavoista sekä kuvaili niitten jännittävää pyyntiä. Nähtävänä olivat mel
kein kaikki maamme sudenkorennoislajit järjestettyinä esiintymispaikkojensa 
mukaan. Esittäjä kehoitti keräilemään näitä mielenkiintoisia hyönteisiä. 
- Toht. E. A. V a i n i o näytti maallemme uuden jäkälän Stereocaulon 
Kotiluotoense Vain., Sortavalan ulkosaaristoon . kuuluvalta, pohjoisista itiö
kasveistaan tunnetulta Kotiluodolta. - Hammaslääk. I. .j u v e 1 i u s esitti 
Yliopiston kokoelmakappaleiden avulla meikäläiset suohaukka- (Circus-) la
jimme, m. m. ampumansa harvinaisen vaalean suohaukary (Circus macrourus), 
vanhand', Kiuruvedeltä (ammuttu toukokuussa 1 926). Esittäjä selosti suo- , 
haukkalajien ominaisuuksia, elintapoja ja levenemistä. - Prof. W. M. Li n
n a niemi näytti maallemme uuden lyhytsiipisen kuoriaisen Habrocerus 
capillaricornis, jonka oli saanut Karjalohjalta, sekä huonekaluja tuhoavan Ano
bium striatumin tuhonäytteitä Raahesta (läh. leht. Lyyli Miettineu).- Leht. D. 
A. W i k s t r ö m kertoi kuoriaisen Ernobius mollis syöneen Turun biologisessa 
museossa lintujen istumapetäjiä sekä mainitsi sen hävittämiskeinoista. - Yli-

. opp. L e a j a h n s s o n esitti kuriositeettina Saxijraga caespitosan, jonka hän 
oli löyUinyt viime kesänä Kyröskosken kalliosaaresta, jossa kasvoi myös Sedum 
album. Kävi selville, että mainitut kasvit, mahd. myös lähistöllä kasvavan 
Allium ursinumin, oli tänne tuonut kaiken todennäköisyyden mukaan insin. 
H. A. P r i n t z-vainaja. - Yliopp. D o n W i k s t r ö m näytti komean jalo
kuoriaisen Chaleoplwra mariana, jonka oli saanut Rymä~tylän Hangasta. -
Leht. D. A. W i k s t r ö m näytti faskioituneen Myosotis intermedian Rymätty
lästä, minkä johdosta assist. L. K a r i demonstroi muitakin faskioituneita kas
vinosict Yliopiston kokoelmista sekä kertoili ilmiöiden synnystä ja syistä. -
Uudeksi jäseneksi valittiin johtaja 0 s k a r i L i n t a n e n Mellilästä. 

Kokouksessa 28. X. toht. H. W a r en teki selkoa Micrasterias rotata-levää 
koskevista ravintofysiologisista kokeistaan. Mainittu levä on, samoinkuin monet 
Desmidiaceae-heimon lajit, siinä suhteessa sopiva fysiologinen koekasvi, että sen 
kasvu voidaan objektiivisesti ja tarkasti mitata laskemalla so lujen lukumäärä. 
Levä saat iin lisääntymään orgaanisessa ravintoliuoksessa, jonka reaktio oli ha
pan. Orgaaniset ravintoaineet eivät edistäneet kasvua. Erityistä huomiota kiin
nitettiin kalsiumin ja manganin merkitykseen. Kalsium on levän lisääntymistä 
varten välttämätön; jos sen saanti on vain ajoittainklo (joka toinen päivä) 
keskeytettynä, eivät leväsolut jakaudu. Kuitenkin pysyy levä kauan elossa 
ilman kalsiumia, jos ravintoliuos sisältää mangania, joten tämä siis voi huomat
tavassa määrässä korvata kalsiumin >>Suojelevan>> vaikutuksen. Kalsiumin mer
kityksen selittämiseksi ei riitä sen vaikutuksen huomioonottaminen, mikä kal
siumilla on korkeampien kasvien solukettojen normaaliseen muodostumiseen, 
vaan täytyy otaksua, että kalsium on myös elävälle protoplastille jollakin tavoin 
välttämätön. Manganilla osoittautui olevan myös kalsiumpitoisissa liuoksissa 
huomattava osuojeleva)> vaikutus, mutta sen lisäksi tuntuu uskottavalta, että se 
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vaikuttaa sama lla yhteytykseen ja mahdpllisesti hengitykseenkin. - Yliopp. 
E. Kane r v o kertoi laulukaskaista, niiden ominaisuuksista ja elintavoista 
sekä näytti useita ulkomaisia lajeja ja ainoan kotimaisen lajimme Melampsalta 
(Cicadetta) montanan, jonka hän oli saanut Sortavalan Kirjavalahdesta. - Yli
opp. H e 1 1 i n N u r m i näytti harvinaiset sammalet Leucobryum glaucumin ja 
Mastigobryum trilobatumin Velkuan Mustaluodolta. Tämän johdosta toht. E. A. 
V a i n i o ilmoitti, että Mustaluodolle tehdyllä Yliopiston retkellä ei saarelta löy
detty toivottuja kalkkikasveja eikä edes kalkkikiveäkään, ja arveli , että Suomen 
Geologisen Toimiston karttalehteen N:o 10 oli erehdyttävästi merkitty kalkki
esiintymiä. Saarella oli kyllä kvartsiesiintymiä, jotka matkan päähän ehkä 
näyttivät kalkkiki.veltä. - Apt. E. Nyman-Lähde kivi kertoi kasviret
kestä Kitkajoen, Oulankajoen ja Paanajärven tienoille sekä havaintoja kasvien 
esiintymisestä siel~ä, mainiten m. m. Capsellun esi intyvän siellä yleisesti piha
kasvina. Näytteillä oli kokoelma seudu lta kerättyjä kasveja. - Yliopp. 0. 
H u 1 k k on e n näytti Sortavalasta saraheinien lehtien alapinnalta kokoa
miaan loispistiäisen Apantheles globatus koteloryhmiä ja niistä kehittyneitä 
p'istiäisiä. - Prepar. V. P e k k o 1 a esitti n. s. krokotiilinvartijalintuja (Plu
vianus aegyptius ja Haplopterus spinosus) ja pyhän ibiksen (lbis aethiopica) sekä 
kertoili hauskasti niiden elintavoista. - Luettiin t ilanomistaja E e 1 i s K e
s ä 1 ä 1 t ä Koskelta T. 1. saapunut kirje, joka sisälsi huomattavia . lintu- ja · 
hyönteistieteellisiä havainnoita sekä kiintoisia tietoja hillerin lukuisasta es iinty
misestä mainitulla paikkakunnalla. - Uusiksi jäseniksi valittiin yliopp:t 
Antti H o s s o 1 a, T u o v i Kosk i ne n, Erkki K u u s i ne n ja 
Tauno Vaaramäki. 

Uutisia. 
Helsingin Yliopiston kasvlfysllogian kurssit. Helsingin Yliopisto toi

meenpanee tulevana kesänä ja syksynä kaksi kasvifysiologian kurssia kasvi
tieteen laudatur-arvosanaa varten. Toinen pidetään Tvärminnen eläint ieteel
lisellä asemalla elokuun 1-20 päivänä, toinen Helsingissä elokuun 23 päi
västä noin syyskuun 13 päivään. Molempien kurssien johtajana toimii tri. 
R. Co 11 a n d e r. Henkilöiltä, jotka eivät aikaisemmin ole suorittaneet tut
kintoa kasvitieteen cum Jaude-arvosanaa var1 en, vaaditaan erikoinen kasvi
fysilogian kuulustelu, joka pidetään toukokuussa myöhemmin määrättävänä päi
vänä. Ilmoitukset osanotosta jompaankumpaan kurssiin ovat tehtävät kurssien 
johtajalle (osoite: Helsinki, Aurorankatu 13) viimeistään huhtikuun 20 päivänä. 

Virkoja haettavana. Seuraavat luonnonhistorian ja maantieteen lehtorin 
virat ovat hacttavina: S o r ta v a 1 a n 1 y se on vanhemman lehtorin virka. 
Hakuaika menee umpeen 14. II 1. 27. - Porin 1 y se on vanhemman lehto
rin virka. Hak. ump. 21. 111.27. - Rovaniemen ja Sa lmin keski
k o u 1 u j en nuoremman lehtorin virat. Hak. ump. 24. 111. 27. - Kaik
kiin näihin virkoihin on astuttattava 1. IX. 27. 

Väitöstilalsuus. 2. II 1. 1927 tarkastettiin julkisesti fil. maist. Vilho A. 
Peso 1 a n kirjoittama yli opistollinen väitöskirja: Kevätvehnän keltaruosteen
kestävyydestä. (Valtion Maatalouskoelaitoksen julkaisuja N:o 8). 176 + 22 siv. 
- Virallisena vastaväittäjänä oli prof. j. 1. Liro. 

Helsinki 1927, Raitllusltansan J(zrjapaino Oy. 
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J ui kaisija: Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
Toi m i t u s: Uunio Saalas (vastaava) ja K. Linkola 

Kansankielen kasvinnimiä keräämäänl 
K. Linkola·. 

Ensimmäisissä säännöissään, jotka vahvistettiin 30 vuotta 
sitten, Vanamo-seura määritteli tehtäväkseen m. m. luonnontie
teellisten sanojen •keräämisen suomalaisesta kansankielestä. Tätä 
tehtävää Vanamo vuosien varrella on hiljalleen suoritellut, etenkin 
siinä muodossa, että seuran jäsenet ovat kesäisillä retkillään mer
kinneet muistiin kansanomaisia kasvien ja eläinten nimiä, antaen 
sittemmin nimiluettelonsa seuran haltuun. ja vaikka Vanamon 
uusissa säännöissä v:lta 1919 ei erikseen mainitakaan Seuran teh
täväksi sanastollista keruuta, on kansankielen kasvi- ja eläintie
teellisten njmitysten keräily ollut viime vuosinakin vireill~. Tuon 
tuostakin Vanamo saa jäseniltään sanaluetteloita varsinkin kan
sankielen kasvinnimistä. 

Tuloksena 30 vuoden työstä kasvinnimien keruun alalla Vana
malia on huostassaan kokoelmat, jotka hyvin suuresti täydentävät 
H. A. R e i n h o 1 m i n laatimaa kasvinnimien luetteloa >>S uoma
laisia kasvu.: nimejäl> (julkaistu Suomi-sarjassa 1850). Osa Vana
mon kasvinnimikokoelmista on painettu Luonnon Ystävään, mutta 
melkoinen osa säilytetään käsikirjoituksina seuran arkistossa. Puut
teellisia keräelmät ovat monessa suhteessa. Lähinnä on merkintäin 
kielitieteellinen puoli useasti vajavainen. Mutta korvaamattoman 
~rvokkaat nämä nimikokoelmat joka tapauksessa ovat. .Sen tunnus
tuksen saa kuulla kielimiehiltämme. Vanam n nimikokoelmien 
suurena etuna on helposti ymmärrettävistä syistä se, että nimiä 
muistiinpannessa lajimää(äys on tehty hyvällä asiantuntemuksella 
tai ainakin varmemmin, kuin yleensä toisilla tahoilla suoritetussa 
sanankeruussa. 

Sekä kansankielen että kirjallisuuden käyttämät kasvinnimet 
o·vat kaikissa sivistysmaissa saaneet osakseen suurta huomiota. 
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Ovathan kasvinnimet useinkin main io ilmaus kansan suhteesta 
kasvimaailmaan. Sisältäväthän ne monasti herkkää runoutta ja 
kokemusperäistä viisautta aivan kuin sananlaskut tai kansanomai
set Iauseparret. ja kätkeytyyhän niihin paljon todisteita eri aikoina 
ja eri tahoilta saaduista kulttuurivaikutteista. Kielimiehillä on 
niihin suoranaista kielitieteellistä harrastusta. Asutushistorian sel
vittelijät voinevat kansankielen nimistä saada lisäselvitystä kysy
myksiinsä. Kasvitieteilijät tarvitsevat kansankielen kasvinnimiä 
saadakseen sopivat nimet yleiskielen tarpeiksi. 

Useimmilla sivistysmailla on laajoja yhdistelmäluetteloita ja 
suoranaisia tutkimuksiakin omakielisen kasvinnimistön alalta. Mai
nittakoon vain yhtenä esimerkkinä ruotsalaisten 1891-sivuinen 
)>Svenska växtnamn>>, jonka on toimittanut A. L y t t ken s (1 904 
- 191 5). Me suomalaiset olemme näissä asioissa kovasti toisista 
jäljessä. R e i n h o 1m i n luettelo v:lta 1850 on ainoa varsinainen 
yhdistelmä suon:alaisista kasvinnimistä. 

, Nyttemmin on toiveita siitä, että saadaan poistetuksi suurin 
puute tällä ala lla. Lehtori P en t t i S u h o ne n Tampereella 
on nimittäin ryhtynyt laatimaan luetteloteosta kaikista suomalai
sista kasvinnimistä. Hän tulee käyttämään kaikkiå Vanamon 
kokoelmia, helpoimmin saatavissa olevia kasvinnimilippuja Suo
malaisen Kirjallisuuden Seuran arkistosta ja mikäli mahdollista 
myös kaikkein tärkeimpiä kirjallisia lähteitä T i 1 1 a n d '- i n Cata
loguksesta (1 683) alkaen. Tarkoitus on saada m. m. kansanomaisten 
kasvinnimien maantieteelli nen leveneminen valaistuksi niin tarkoin 
kuin mahdollista. 

Lähi aikoi na on vielä mahdollista ottaa tekeillä olevassa sanas
tossa huomioon eri tahoilta kertyvät lisätiedot. Olisi senvuoksi 
tärkeää saada aikaan ensi kesänä eri osissa maata kasvinnimien 
keruita, joista saalis annettaisiin leht. Suhosen käytettäväksi. Kaikki 
aikaisemmat . keräykset ovat siksi vaillinaisia, että joka ikisellä 
paikkakunnalla on kasvinnimien muistiinpane hyödyllistä ja suo
tavaa, aivan riippumatta siitä, onko sieltä mahdollisesti joku jo 
aikaisemmin kerännyt tai ei. 

Mitä suotavinta olisi, että nimien merkintä tehtäisiin niin, että 
niistä on kielimiehillemme täysi hyöty. Ohjeita kielitieteellisesti 
pätevien merkintäin teossa antoi toht. E. A. T u n k e 1 o viime 
keväänä Luonnon Ystävän 4:ssä numerossa. Pyydän suositella 
sitä kaikkien asianharrastajien huomioon. Yksityiskohtaisempia 
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keräysteknillisiä ohjeita antaa maist. L. H a k u 1 i s e n kirjoit
tama >>Opas suomen kielen murteiden sanavarain kerääjille >>, jota 
saa ilmaiseksi Sanakirjasäätiöltä (os. Helsinki, Hallitusk. 1 ). 

Vanamon johtokunta on osoittanut puheena olevaa kasvinnimi
keruuta kohtaan niin suurta huomiota, että on julistanut haettavaksi 
erikoisia apurahoja niille, jotka ovat halukkaita ensi kesänä toimi
maan kasvinnimien kerääjinä kansan suusta. Toivottavasti apu
rahojen hakijoita tulee olemaan useita. Mutta toivottavaa myös 
on, että nimiä keräävät muutkin kuin stipendiaatit. Olisi epäile
mättä Vanamolie ja vanamotaisille suureksi kunniaksi, jos ensi 
kesänä saataisiin toimitetuksi oikea suursaalistus kansankielen kas· 
vinoimien tallettamiseksi. 

Mänty::yökön ja ytimennävertäjien yhteistuhosta 
Karjalan kannaksella. 

Uunio Saalas. 

(jatk.) 

Tuhoalueella liikkuessaan kiinnitti huomionsa siihen, että 
maa monin paikoin oli hyvin pahoin pengottua. Sammalmättäät 
olivat irrallaan maasta ja usein nurin käännetyt. Oppaani antoi 
heti selityksen tähän ilmiöön. Niihin aikoihin, jolloin toukat olivat 
tulleet maahan koteloitumaan, - hänen ilmoituksensa mukaan 
2.5 - 27 p. heinäkuuta, - oli tuhoalueelle, varsinkin sen rajoille lä
helle kyliä, kerääntynyt suuri määrä naapurikylien sikoja maata 
tonkimaan ja koteloita syömään. Ne olivat tulleet sinne aivan va
paasta tahdostaan ja pysyneet siellä kauan aikaa. - Ulkomailla 
on tapana varta vasten ajaa tuhoalueille sikolaumoja. On laskettu 
tarvittavan keskim. 1 sika 4 ha kohti! 

Paitsi sikojen tonkimia suuria, helposti tunnettavia sammal
mättäitä, näki metsässä runsaasti paljon pienempiä samantapaisia. 
Ne olivat eri lintujen penkomia. Oppaani ilmoituksen mukaan oli 
metsään, varsinkin niihin aikoihin, jolloin toukat olivat tulleet 
puista, myöskin kerääntynyt suuret määrät lintuja niitä ahdista
maan. ja vieläkin oli monin paikoin runsaasti lintuja nähtävissä. 
Vähintäin kolmessa eri paikassa näimme suhteellisen lähellä ympä
röiviä peltoja pahimmilla tuhoalueilla suuret varisparv·et, jotka 
par'aikaa olivat maata »ruoppaamassa>> ja kaikesta päättäen poi
mivat koteloita sam!1l&lten alta. Toisissa kohdissa näimme taas 
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harvinaisen runsaasti peipposia, rastaita, närhiä, tikkoja y. m., 
joten metsässä oli liikettä ja elämää. Tämä teki tavallansa sangen 
oudon vaikutuksen keskellä alastonta mäntypylvästöä. 

Samanlaisina >>ruoppaajina>> kertoi metsänvartija Koiranen ai
kaisemmin nähneensä myöskin metsoja ja teirejä. Sitäpaitsi hän 
oli huomannut metsässä tavallista runsaammin käkiä. 

Mutta on Panoliksella muitakin vihollisia. Ennestään tunnettua 
~ on, että sillä on runsaammin loisia kuin ehkä millään muilla metsän 

pahimmilla tuhoperhosilla; ja otaksutaankin, että suurtuhojen synty , 
aiheutuu niiden huomattavasta vähenemisestä tai häviäruisestä met
sästä. Kun loiset jälleen alkavat lisääntyä, loppuu tuho. Niinpä 
kestääkin Panoliksen varsinainen tuho tavallisesti vain vuoden ·tai 
kaksi, ellemme ota lukuun parina edellisenä vuonna tapahtunutta 
hiljaista lisääntymistä. 

Saadakseni selville, miten · runsaasti loisia oli, keräsin talteen 
suuren joukon eläviä koteloita määrätyn kokoisilta alueilta, jå prof. 
Heikinheimon toimesta sain niitä syksyllä lisää, joten minulla oli 
niitä kaikkiaan n. 3,000 kpl. Sitäpaitsi oli minulla muutamia satoja 
samoilta koeruuduilta kerättyjä loiskärpäs- ja loispistiäiskoteloita. 
Valitettavasti minulla ei ollut tilaisuutta näin suuren kotelopaljou
den kunnolliseen kasvattamiseen ja hoitoon sen johdosta, että maa
taloudellinen koelaitos on erotettu yliopistosta eikä vielä ole saatu 
mitään sen tilalle, joten minun täytyi säilyttää kotelot vain paperi
pusseissa, omassa' kellarissani. Siksi tuhoutui melkoinen . määrä 
niistä. Mutta silti pääsi suurin osa kehittymään. En ole vielä teh
nyt lopullisia laskelmia siitä, miten runsaasti eri hyönteislajeja 
kateloista kehittyi, ja mitä eroavaisuuksia oli eri metsissä (puhtaissa 
metsissä, sekametsissä, eri tyypeillä j. n. e.). Mutta sen huomi·on 
voin jo mainita, että perhosia tuli suhteellisen vähän verrattuna 
loisten yhteissummaan. Ensin valmistui enimmäkseen perhosia, 
jotka valitettavasti pääsivät epäedullisten olosuhteiden vuoksi v,ain 
vaillinaisesti kehittymään. Niitä tapasin kasvatuspusseissa (osaksi 
jo kuolleina) enimmäkseen 30. IV - 18. V välisenä aikana. Sitten 
kehittyivät loiskärpäset (Tachinidae), useimmat 6- 18. V välisenä 
aikana, jotkut kuitenkin myöhemminkin (vielä 30. V). Loiskärpäset 
eivät - kuten tunnettua - kehity suorastaan perhoskoteloista, vaan 
niiden toukat menevät, ryömittyään jo perhostoukasta esille, maa
han koteloitumaan. Kun kuitenkin kaikki loiskärpäs->>tynnörit'kin >> 
oli koeruuduilta otettu talteen, sai kehittyneiden kärpästen luvusta 
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hyvän käsityksen siitä, miten suuri prosenttimäärä toukkia oli ollut 
näiden ahdistamia. Lopuksi tuli esille suuri määrä erilaisia loispisti
äisiä (lchneumonidae). Useimmat näistä kehittyivät suoraan per
hoskoteloista, mutta jotkut erityisistä >>kotelokopista>>, jotka olivat 
kudotut välittömästi tyhjän, puolimädän, mustuneen perhostoukan 
viereen. Kaikkiaan sain kehittymään pyöreissä luvuissa n. 730 per
hosta, n. 540 loispistiäistä ja n .. 325 loiskärpästä. Kaikkia loisia en 
ole vielä lopullisesti voinut lajilleen määrätä. Loiskärpäset kuulu
nevat kaikki lajiin Ernestia rudis. Loispistiäisistä olivat Jchneumon
Jajit yleisimpiä (niitä lienee useampia lajeja). Muista lajeista mai
nittakoot: Meteorus albiditarsis, Aphanistes armatus, Enicospilus 
ramidulus, Tylocomnus scaber, Pimpla erxaminator ja P. arctica. 
Munaloisia en tutkinut, koska en päässyt metsään vielä siihen ai
kaan, jolloin tämä olisi voinut käydä päinsä. Mutta kirjallisuuden 
mukaan eräällä sellaisella, . Trichogramma piniperdae'llä, on muualla 

· erittäin suuri merkitys mänty-yökkö-munien hävittäjänä. 
Loishyönteisistä puhuttaessa en maita olla mainitsematta paria 

sanaa eräistä muista hyönteisvihollisista, joiden on todettu ahdis• 
tavan Panolis-toukkia: muurahaisista. Saksassa on paikotellen 
tuhoaloilla huomattu, että muurahaispesien läheisyydessä puut ovat 
säästyneet, vaikka kaikkialla muualla ympäristössä toukat ovat 
syöneet ne paljaiksi. - Veikkolan valtionpuistossa ei muurahaisilla 
oJe minkäänlaista osuutta, sillä siellä ovat muurahaispesät ylen 
harvinaisia. En niitä siellä laisinkaan nähnyt, ja kysyessärli ilmoitt~ 
metsänvartija, että koko puistossa niitä on vain aniharvoja. Muu~, 

tenkin sanoi hän niitä olevan lähitienoilla hyvin vähän. Ehkäpä 
tämäkin voi olla yhtenä syynä siihen, että näillä seuduin tuho silloin 
tällöin pääsee leviämään. 

Sienien joukossa on Panolis-toukilla myöskin vihollisensa, 
joista tunnetuimmat kuuluvat Entomophthora-sukuun. Samoin 
raivoaa usein toukkien keskuudessa n. s. polyederitauti, joka uusim
pien tutkimusten mukaan on bakteerejakin pienempien eliöiden 
Clamydozoien aiheuttama, ja joka on saanut >>latvataudin>>-nimen 
sen johdosta, että saastutetut toukat suurin joukoin kiipeevät pui· 
den latvoihin ja jäävät niihin kuolleina riippumaan. Prof. Heikin
heimo on jättänyt Maanviljelys- ja metsäzoologisen laitoksen ko
koelmiin Veikkolan tuhoalueelta otetun kuusenlatvan, johon on 
takertunut suuri määrä kuolleita toukkia. Mikä tauti on toukat 
tappanut, en saata varmuudella sanoa. Prof. Liro on näiden toukkien 
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ruumiista löytänyt Heterosporium-sieniä, mutta ei voi päätellä, 
ovatko nämä olleet primäärisenä kuolemansyynä. 

Vaikka siis Panoliksella on mitä erilaisimpia vihollisia, liene
vät kuitenkin loiset kaikkein tärkeimpiä. ja niiden harvinaisen 
runsas esiintyminen kerätyissä koteloissa saattoi jo viime keväänä 
aavistamaan, ettei tuho tulisi olemaan pitkäaikainen, varsinkin kun 
oli oletettavissa, että munaloiset seuraavana keväänä tekisivät lo
pun niistä munista, jotka jälelle jääneet toukat tulisivat laskemaan. 

Viime kesänä kävin jälleen 15- 17 p. kesäkuuta tuhoalueella. 
Vain pieni osa puista - ne jotka olivat kaikkein p_ahimmin pilaan
tuneet - oli talvella kaadettu ja kuljetettu metsästä. 1 Suurin 
osa puista oli vielä pystyssä. ·Ne näyttivät .nyt keskim'äärin hieman 
vihreämmiltä kuin syksyllä. Puoleksi syödyistä neuloista oli osa 
jälleen alkanut kasvaa pituutta. Sitäpaitsi oli puhjennut moniin 
kohtiin uusia neuloja. ja ilahduttavinta oli, ettei perhostoukkia enää 
näkynyt. Nyt olisi pitänyt olla se vuodenaika, jolloin esiintyy nuoria 
toukkia, ja edellisenä kesänä niitä oli näihin aikoihin metsässä aivan 
tulvimaHa tulvinut; mutta tänä kesänä sai niitä turhaan hakemal
la hakea. Pitkien etsiskelyjen jälkeen löysin toukan sieltä, toisen 
täältä. Mutta kuitenkin voimme sanoa, että varsinainen tuho oli 
loppup.ut. Ilmeisesti olivat siis loiset edellisenä kesänä saaneet 
niistä sellaisen vallan, että tuholaisten luku oli alentunut siihen mää
rään, mikä niillä normaalioloissa on. 

Ei siis tarvinnut ajatellakaan minkäänlaisiin toimenpiteisiin 
ryhtymistä toukkien hävittämiseksi. jos näitä vielä olisi esiintynyt, 
olisi ehkä yritetty kokeilla levittämällä lentokoneista arsenikki
myrkkyjä. Amerikassa on täten saavutettu suotuisia tuloksia tais-
_telussa muita tuholaisia vastaan, ja Keski-Euroopassakin on viime 
vuosina tehty samaa.n suuntaan meneviä kokeiluja munaperhosen, 
mänty-yökön, mäntykehrääjän y. m. torjumiseksi hyvällä menes
tyksellä. On lennetty matalalla yli tuhoalueen ja levitetty kuivat
taan esim. kalsiumarsenaattia, jota toukat sitten neulasia syödessän
sä ovat saaneet suolistoonsa ja sen johdosta kuolleet. Tällainen me
netelmä ei tuota niin suuria vaikeuksia kuin voisi olettaa, sillä tou
kat esiintyvät tavallisesti metsissä laikuittain, syöden määrätyillä 
aloilla puut paljaiksi tai melkein paljaiksi; ja tarkkasilmäinen ha
vainnontekijä voi niitä jo varhain keväällä huomata, joten hän 

1 Prof. Heikinheimon ilmoituksen mukaan oli myyty 5,758 tukkipuuta 
ja 1,310 m3 mäntypropsia. Niistä oli saatu yhteensä 319,000 mk. 
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Pystysuoraan pesivän ytimennävertäjän (Blastop/1agus piniperda} 
syömäkuvioita. Scheidterin ottaman valokuvan mukaan. 

pääsee selvyyteen siitä, mihin metsikköihin 
torjumistyö on kohdistettava. Myrkkyä siis ei 
tarvitse levittää umpimähkään laajoille aloille. 
- Mutta, - kuten sanottu, - koko tämä toi
menpide kävi meillä aivan tarpeettomaksi, syystä 
ettei perhostoukkia enää viime keväänä ollut 
metsässä laisinkaan. 

ja sittenkin oli eräs seikka, joka vieläkin 
herätti vakavaa huolestumista. Tarkastellessani , 
runkoja tuhoalueilla huomasin, että joukossa 
oli melkoinen määrä puita, joiden kaarnan alle 

Pystysuoraan 
pes ivä ytimcnnäver- · 
Uijä (Bl. piniperda) _ 
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Vaakasuoraan pesivän ytimennävertäjän (Bl. minor) syömä
kuvioita. Scheidterin ottaman valokuvan mukaan. 

Vaakasuoraan 
pesivä ytimennäver

täjä (Bl. minor). 

ytimennävertäjät olivat menneet pesimään. 
Kaadatin muutamia tällaisia ja tutkin niitä 
tarkemmin. Useimmissa oli tyvipuolella paksun . 
kaarnan alla n. s. pysty s u o r aan pesi
v ä n y t i m e n n ä v e r t ä j ä n (Blastophagus 
eli Myelophilus piniperda), Iatvapuolella, ohu~ 

emman kaarnan alla, v a a kas u o r a a n p e s i
v ä n y t i m e n n ä v e r t ä j ä n (Bl. minor) 
syömäkuvioita. 

Vaikka ytimennävertäjien elintavat ovat 
siksi tuttuja, että kaikki Luonnon Ystävän luki-
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jat ne pääpiirteiltään tuntevat, -
tai ainakin pitäisi tuntea! - tah
don ne kuitenkin aivan lyhyesti 
palauttaa mieliin. ·Hyönteiset par
veilevat varhain keväällä, huhti
kuussa tai toukokuun alussa. Sen
jälkeen ne tunkeutuvat männyn 
kaarnan alle syömäkuvioitaan pe
rustamaan: piniperda paksun, 
minor ohuen kaarnan alle. Ne 
sikiävät aina tu9reessa puussa: 
piniperda kannoissa, kaadettujen· 
kuorellisten runkojen tyviosissa, 
kuorellisissa hirsissä, kituvissa 
pystypuissa, .paksukuorisissa ha
loissa j. n. e., minor puitten lat
vaosissa, ohutkuorisiss& haloissa 
j. n. e. Kesäkuussa tavataan syö
mäkuvioissa parhaasta päästä 
toukkia. Koteloituminen tapahtuu 
tav. heinäkuussa. Kuoriuduttuaan 
lentävät täysimuotoiset hyönteiset 
kasvavien mäntyjen vuosikasvai
miin, joihin kaivavat pitkittäiset 

tt-vuotisen männyn oksa, jossa 
näkyy 3 ytimennävertäjäin tekemää 
reikää sekä näiden ympärillä run

saasti kerrostunutta pihkaa. 
Lagerbergin mukaan. 

käytävänsä, . ja jossa ovat koko loppukesän . . Vasta syysmyöhällä ne 
menevät talvehtimaan suurten elävien mäntyjen tyvikaarnaan. -
Runsaslukuisina esiintyessään tekevät ytimennävertäjät hyvin pahaa 
jälkeä. Kasvaimet taittuvat ja putoavat maahan. Latvukset käy
vät muodottomiksi. Puun kasvu hidastuu, usein se kokonaan pysäh
tyykin. Voipa puu joskus kuolla. Hyvin tavallista ·.on, että hyön
teiset menevät kaarnan alle sikiämään sellaisiin puihin, j tka edel
lisinä vuosina ovat heikontuneet sen johdosta, että latvukset yllä 
kuvaamallani tavalla ovat syödyt piloille. 

Kun nyt ytimennävertäjät olivat lisääntyneet mänty-yökön 
toukkien heikontamissa tai tappamissa puissa, oli suuri vaara tar
jolla, että muodostuisi muutenkin heikossa tilassa olevaan metsään. 
oikea ytimennävertäjien >>pesäpaikka>>, ja että kaarnakuoriaiset te
kisivät lopun niistä puista, jotka vielä olivat jälellä (ainakin heikoim
mista niistä). Ainoa keino tämän ehkäisemiseksi oli se, että kiireesti 
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Ytimennävertäjien pahoin turmelema 
männynlatva. Trägårdhin mukaan. 

kaadettiin kaikki ne pysty
puut, joiden kuorten alla oli 
ytimennävertäjiä, sekä .että 
puut kuorittiin ja kuoret pol
tettiin tai haudattiin maa
han. Mutta ehtona tämän 
onnistumiseen oli luonnolli
sesti se, että työ tehtäisiin 
kyllin ajoissa, kesäkuun lop-

. pupuolella. tai heinäkuun 
·alussa. jos se jäisi myö
häise'mpään, ei. siitä olisi odo
tettua tulosta, sillä silloin 
ehtisi.vät nuoret imogot val
mistua ja siirtyä vuosikas
vaimiin. Teinkin tällaisen 
ehdotuksen prof. Heikinhei-

~ 

molle, ja hän antoi siitä mää-
räyksen metsänvartijalle. 
Ryhdyttiin työhön - mutta 
valitettavasti, aivan liian 
hitaasti. Vain ptent osa 
puista kaadettiin ja kuorit
tiin kesäkuun lopussa tai 

heinäkuun alussa. Valtavin osa käsiteltiin tällä tavoin vasta paljon 
myöhemmin, silloin kuin ytimennävertäjät olivat jo poistuneet kaar
nan alta. Kaikkiaan tavattiin pahimmalta tuhoalueelta n. 700 pys
iypuuta, joiden kaarnan alla ytimennävertäjät pesivät. Ne kaa
dettiin ja kuorittiin kyllä. Mutta sitä ennen olivat hyönteiset 
jo ehtineet siirtyä kasvavien puitten latvuksiin niitä runtelemaan. 

Kun lokak. 6 päivänä kävimme prof. Heikinheimon kanssa 
metsässä, oli se entistään huonommassa kunnossa. Kaikkialla näkyi 
Blastoplzagusten tuhotöitä. Maan pinta oli täynnä vuosikasvai
mia~ jotka olivat tippuneet alas puista (useissa tarkastamissamme 
kohdissa keskim. n. 25 - 30 m2:1lä). - Manty-yökön jäljiltä oli -
kuten jo mainittiin - uloin latva tavallisesti tuorein, nyt oli tämä 
useimmissa puissa kaikkein pahimmin runneltu. Tällainen on muu
ten hyvin tyypillistä ytimennävertäjien pilaamille männyille . 
. Hyönteiset ovat keskellä kasvainta niin hyvässä suojassa, ettei tuuli 
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550 ytimennävertäj:iin katkaisemaa ja maahan pudonnutta 
männyn vuosikasvainta, kerät tyinä yhden ainoan siemen

puun alta sen juurelle. Trägårdhin mukaan. 

voi niitä maahan pudistaa, ellei - kuten usein tapahtuu - koko 
. kasvain katkea. Mutta helposti se katkeaakin, ja juuri täten latva 
käy muodottomaksi. - joka tapauksessa oli nyt paljon uusia kuol
leita tai kuolemaisillaan olevia puita. ja lisää näytti niitä tulevan. 
Ei ollut muuta neuvoa kuin mitä pikimmin muuttaa metsä rahaksi. 
Niinpä onkin leimattu 19,500 tukkipuuta, 3,000 ma mäntykaivos
pylväitä ja 2,500 m3 halkoja. Leimahtt puut ovat mitä komeimpia, 

·joten niistä kyllä saadaan hyvä hinta. Prof. Heikinheimon ilmoi
tuksen mukaan on niistä saatu, edellisenä talvena kaadettujen hin
nan lisäksi, 1,100,000 mk:n netto hinta. Mutta ikävintä on, ettei 
ole voitu noudattaa alkuperäisiä hakkuusuunnitelmia ja että metsään 
tulee arviolta 30 ha:n Iaajuinen paljaaksihakkuualue, johon ei jää 
taimistoa eikä edes siemenpuitakaan jälelle, vaan jota täytyy uu
distaa keinotekoisella tavalla. Prof. Heikinheimo on aikonut sinne 
istuttaa ainakin osaksi Pinus murrayana'a, koska koelaitoksella 
sattuu olemaan riittävästi tällaisia taimia. - Muu osa pahinta tuho
aluetta hakataan n. s. siemenpuuasentoon siinä toivossa, että sie
menpuiksi valittavat voimakkaimmat puut jaksavat pysyä hengissä. 
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Ensi keväänä on vain tarkoin pidettävä silmällä ·niitä puita, 
joita ytimennävertäjät ja muut kovakuoriaiset valitsevat sikiämis
puikseen, sekä kaadatettava ja kuoritettava ne ajoissa, jotta tuho 
ei edelleen jatkuisi ja yltyisi. ' 

·' 

Käpylän pysäkin ympäristön linnust~ 
. .. ,) . . Jussi Seppä . • " 

,. Tehdessäni viime 
·keväänä (1926) havain
toja lintujen asuin- ja 
oleskelupaikoista, las
kin ·myöskin eräiden 
pienempien alue.iden ' · 
linturunsauden. Erääs-
tä sellaisesta sallitta-
nee tässä lausua joku 
sana. 

Tässä nyt puheena 
oleva alue on Käpylän 

Osa Käpylän saniaslehtometsää. pysäkin ympärillä, Hel-
singin pohjoispuolella. 

Pinta-alaltaan se on lähes 1/ 4 km2, siis verrattain pieni. Paikl<a 
ei näytä sopivalta lintujen runsautta laskettaessa, sillä se on rau
haton. Alueen läpi kulkee rautatie ja muita teitä, ja polut risteile
vät joka puolella. lhmisliike on myös teillä suuri, sillä päivittäin . 
käyttää pysäkkiä useampi tuhat · henkilöä. Tahdoin kuitenkin 
todeta tällaisen kulttuurin käärimän alueen linnuston ja siksi valit
sin juuri myöskin tämän alueen tarkastettavakseni. 

Täytyy heti alussa sanoa, että tulos oli sellainen kuin odotinkin. 
Alueen linnusta oli köyhähkö, erikoisesti yksilörunsaudeltaan. Moni 

\ 
lintulaji koetti löytää asuinsijan alueen rauhattomilta nurkilta, 
mutta harvat uskalsivat runsaammin sitä kansoittaa. Vaikka lin
nuston vähyys ei ole juuri huutavan pieni, niin osoittaa se kuiten
kin, miten kulttuuri vaikuttaa monien lintujen leviämiseen .. 

Puheena oleva al~e on kahdelta puolelta, etelässä ja lännessä, 
peltojen ympäröimä, ja pohjoisessa se päättyy erääseen asutuskeskuk
seen. Ainoastaan idässä jatkuu metsä vielä kappaleen matkaa, 
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päättyen si~lläkin peltoaukeaan. Ohellisesta kartasta voi huomata·, 
että 1/ 3 alueesta on peltoq. tai muuten kulttuurin puhdistamaa 
aukeaa· kenttää. 

Alue kohoaa hiukan pohjoista kohti, päättyen koillis~ssa pie
neen kallioaukeaan, sen keskiosissa on pieniä laaksomuodostuksia 
ja rautatien ja poikittaisen maantien välissä on metsäinen vesihat..ta. 
Siellä täällä muuallakin esiin
tyy pieniä vetisiä laaksoja 
sarakasveineen. 

Alueen voi jakaa oike
astaan . kolmeen erilaiseen 
näkymätyyppiin. Huomatta
vin osa sitä kuuluu ymmär
tääkseni s a n i a i s 1 e h
t o o n, jossa kuusi on vai-

- takasvina, suuressa osassa 
yksinomaisena puulajina. 
Kuusialueen eteläisessä osas
sa ovat Iehtipuut, koivu ja 
haapa~ vallalla. Pensasto 
metsästä puuttuu, mutta 
alueen eteläosassa ·on sitä 
runsaastikin, pajukkona pel
tojen ojissa ja teiden varsilla. 
Metsän tiheys on 4-3, mutta 
paikoin ovat puut etäämpä
näkin. Alustalie antavat hei-
näkasvit yhtenäisen värin 

Leppä- ja pajuviidakkoa Käpylän 
lehtometsäalueelta. 

vaikka heinä ei ole kaikkialla varsin tiheä. ·Edustettuina olivat siinä 
. Aera, Poa, Agrostis, Luzula, Anthoxanflwm sekä erittäinkin Melica 
ja Calamagrostis. Keväällä kasvoi alueella runsaasti valkovuokkoa. 
Paikoin muodostaa Pteris aquilina runsaita ryhmiään, ja varjopai
koissa kasvaa Phegopteris dryopterista, jonka ohella mättäissä on 
mustikkaa. Eräissä kohdin esiintyy suuria Athyrium filix jemina 
ryhmiä, ja siellä täällä on Polysticlwm spinulosum pehkoja. Laakso
kohdissa ·lehtimetsäalueella kasvaa runsaasti myöskin Uimaria 
pentapetalaa ja Oeum rivalea. Pienemmistä ruohokasveista mai
nittakoon Oxalis, Majanthemum ja Stellaria holostea. Sammalkas- · 
villisuus on heikkoa. 
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-$- hömötiainen (1 pari) 

4 • peipponen (17paria) 
o punasiipirastas (7 , ) 
® kivitasku (3 , ) 
® harmaakerttu (3 , ) 
e keltasirkku (4 , ) 

o uunilintu (8 , ) 
(@) punatulkku (1 pari) 
® vihreäkerUu (1 , ) 
9 pensastasku (1 , ) 

<I> Iehtokerttu (3 paria) 
@ kultarinta (3 , ) 
a harmaasieppo (5 , ) 
c haarapääskynen (4 , ) 
~ västä räkki (1 pari) 
O punarintasatakieli (1 , ) 
0 pakkastiainen (2 paria) 
(@ hippiäinen ' (1 pari) 
0 vihreäpeipponeo (1 , ) 
~ hernekerUu (1 , ) 

1111 koivu ~PtntAit ... ~ Mänty @ metsäkirvinen (1 , ) 
i Atl.yriv111 : PhP~opftri~ ~~ Ltpp4 vesAkko 
• Raktnnus 

Keskiosaa hallitsee p e n s a s t o, pajut eri 1ajineen, muodos
taen tiheitä ja suuria yhtäjaksoisia ryhmiään. Paikoin esiintyy 
runsaasti 1epänvesakkoa. Vapaan alustan peittävät täälläkin eri
laiset heinät, Aera, Agrostis, Poa y. m. sekä erilaiset ruohokasvit 
ja kosteikoissa Carex-Iajit. 

P e 1 t o a u k e i 11 a ovat Aera-1ajit vaitiaina sekä eräät taval
liset ruohokasvit, ja paikoin muodostavat Anthriscus silvestris y. m. 
saarekkeita. 

Ohelliseen karttaan on merkitty alueella asustaneiden eri 
lintulajien esiintyminen. 

Kuten siitä pian huomaa, on peipponen (Fringilla coelebs) 
~lueelle leimaa-antava lintu. Sitä pesi täällä 17 paria. Keski
määrin olivat ne toisistaan 100· m etäisyydellä. Näin nousisi peip
posten luku noin 100 pariin km 2 kohti. Tämä olisi paljon enempi 
kuin Ilmari Hildenin Koree1an lehtometsälinnuston tutkimuksessa. 
Mutta peipposeen nähden sitä ei voi pitää suurena, sillä tämähän on 
lintu, jonka ääntä saa katkeamatta metsässä kuulla. Olenkin ta
vannut paikkoja, joissa peipposet ovat asustaneet keskimäärin 
noin 50 m etäisyydellä toisistaan. Mitä peipposen asuinpaikkaan 
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tulee, niin näkee lintu mielellään siinä havupuita, joten se ei ole 
erikoinen lehtimetsien asukas, vaikka sitä kaikkialta tapaakin
Saniaislehdot, joissa kuusi on vahvasti edustettuna, ovat tämän linun 
mieluisimmat asuinpaikat Tällainen saniaislehtometsä oli Käpy-· 
Iän pysäkin ympäristö, ja siksi oli sen luku 1/ 4 km2:Ilä melkein sama 
kuin Koreelan lehtimetsässä 1/ 2 km2:Ilä. Pensastosta ei peipponen 
välitä; sitä voi olla, mutta se . voi puuttuakin sen asuinpaikalta.: 
~aikki huomaamani peipposen pesät ovatkin olleet puissa, ainoas-· 
taan kerran olen tavannut sen pesän kata:japensaassa. Käpylän met
sikön 4 pesästä oli 2 lepän haarukassa, 2 kuusen oksilla, havustossa •. 

Muista peipposlinnuista asusti alueella ainakin 1 pari vihreäpeip
posia (Ligurinus chloris) ja 4 paria keltasirkkua (Emberiza citrinella),. 
jonka erään pesän lähellä oli 22. VI juuri pesästä lähteneitä poikasia .. 
Punatulkku (Pyrrhula rubicilla)- pari oli ottanut asuinpaikakseen 
metsäaukean reunassa kasvavan 'tiheän kuusiryhmän. Sen pesä~ 
en keksinyt, mutta linnut asustivat samalla paikalla koko kevät
ja kesäkauden, joten niillä täytyi olla pesä lähellä, jos niillä sitä yleen
sä lainkaan oli. Myöskin vihreävarpusen (Chrysomitris spinus) 
ääntä kuuli aina alueella, mutta en voi ·sanoa, pesikö se siellä, joten 
·en ole sitä tässä ottanut lukuun. 

)'ämän jälkeen mainittakoon uunilintu (Phylloscopus trochilus) ,. 
jota pesi alueella 8 paria. Kaikki ne olivat metsäalueella sekä kuusi
kassa että lehti- -ja sekametsäosissa. Parien keskimääräinen etäisyys. 
oli noin 150 m. Tarkkaamallani alueella oli tämäkin lintu siis ylei
sempi kuin Koreelan lehtometsässä. Syy tähän on ilmeisesti sama 
kuin peipposeen nähden. Tämäkään lintu ei ole pensasrikkaiden 
paikkojen erikoinen suosija ja puhtaiden lehtimetsien asukas. Tässä 
suhteessa on sillä hyvin samanlainen maku kuin peipposella, joten 
saniaislehdot tarjoavat tällekin mieluisimmat asuinpaikat Mai-· 
nittakoon vielä, että luin myöskin erään 1/ 2 ha suuruisen koivikon 
linnuston lähellä otsikossa mainittua aluetta. Täällä tapasin aikaisin 
keväällä 1 parin uunilintua, mutta se siirtyi pesimään lehdon vie
ressä olevalle sekametsä-alueelle, mikä vahvistaa mainitsemaani 
otetusta uunilinnun asuinpaikasta. Uunilintuparien etäisyydestä 
mainittakoon vielä, että usein olen tavanut niitä paljon lähempänä 
toisiaan. Niinpä samana kesänä tapasin eräässä toisessa kohdin 
Käpylässä 2 paria, jotka pesivät toisistaan vain 30 m etäisyydellä~. 
ja 50 m näistä pesi kolmas pari. Tämäkin paikka kuului lähinnä 
saniaislehtoon. 
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Muita kerttusia asusti alueella vihreäkerttu (Phylloscopus 
sibilator), joka. pesi lehtimetsässä alueen itäosassa. Pesä oli n·imit
täin mättään kupeessa mustikanvarpujen suojassa j~ oli siinä 17. V 1 
haudottuja munia. Erikoista oli pesän rakenteessa, että se oli 
kääritty runsaasti vanhoihin haavanlehtiin, jotka erinomaisesti 
suojasivai sitä kosteudelta. Keväällä oli tien toisella puolella ole
vassa lehtimetsässä toinen pari, mutta se katosi myöhemmin. 
Täiiä linnulla näkyi olevan erinomaisen tarkka ympäristön vaisto. 
Sillä vaikka lähestyin kuusien suojassa, tarkasti varoen ryskettä, sen 
oleskelupaikkaa, niin ilmestyi se pian piilopaikkana pitämäni kuusen 
oksille tuttua tjaa, tjaa, tjaa-ääntään huutamaan. Ahkera se oli 
laulajana. Tuon tuostakin kuului sen hauska säe sip, sip, sip, sipsipsip 
sisisisisisi. 

Kultarinta (Hypolais philomela) antoi juhla1lisellå. äänellään 
alueelle aivan erikoisen leiman. Liikkuipa missä tahansa, niin aina 
kantoi korvaan sen kaikuva soittelu. Niitä asusti alueell~ 3 paria. 
Kaksi oli Iehtimetsäalueella, mutta yksi asusti, merkillis'tä kyllä, 
puhtaassa kuusikossa. Lehtokerttua (Sylvia salicaria) eli myöskin 
3 paria. Ne asustivat osaksi lehtimetsässä, osaksi pensasviidakossa. 
Alueen eteläisellä osalla oli myöskin 3 harmaakerttu- (S. cinerea) 
paria. Ne oleskelivat pajupensaikossa. 25. V 1 löysin yhden tämän 
linnun pesän pajupensaan alaoksilta, mutta siinä ei ollut vielä 
tällöin munia. Metsikön koillisnurkassa, kallioalueella, asusti 1 pari 
hernekerttua (S. curruca), mutta pesää en onnistunut löytämään. 

Hyvin yleinen oli myöskin punasiipirastas (Turdus iliacus), · 
jota pesi alueella 7 paria. Useimmat löytämäni pesät olivat pie
nissä kuusissa, yksi vilkåsliikkeisestä tiestä vain 1 m etäisyydellä, 
ja yksi pysäkin laiturin reunasta noin 4 m. Pesiään ne rakensivat 
pitkin kevättä, mikä johtui siitä, että niistä monet rikottiin. -

Ratapenkereen kivikassa sekä kallioalueilla asusti kivitasku 
(Saxicola oenanthe). Näitäkin oli alueella 3 paria toisistaan. noin 100 
m etäisyydellä. Mutta sen sukulaista pensastaskua (S. rubetra) oli 
vain 1 pari peltoalueen ojapensaissa. 

Harmaasieppo (Muscicapa grisola) oli hajautunut pääasialli
sesti pohjoiselle alueosalle. Sitä oli ainakin 5 paria (mahdollisesti 
6). Se yritti pesiä milloin mihinkin. Yksi · oli keksinyt' mieleisen 
paikan rautatien yli vievän puusillan palkeilla, jonne päivittäin 
kymmenien veturien piipuista tuprusi kuuma sauhu. Siinä oli 24: 
V 1 isoja poikasia. 
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Alueen Iintuihin kuuluu myöskin haarapääskynen (H/rund() 
rustica), jota asusti täällä 4 paria. Ne pesivät pysäkin kattoiautojen 
suojassa. Västäräkki (Motacilla alba) pesi tänä vuonna, samoin · 
kuin viime vuonna, radan vieressä olevalla kiviseinällä, ratakiskoista 
noin 1 m päässä. Pesä oli aivan samassa kiven kolossa. Tiheä junien 
kulku ei näkynyt tätä lintua häiritsevän. 

Pakkastiainen (Parus major) edusti lajiaan 2 parilla ja hömö
tiainen (P. boreali~) vain 1 parilla. Kuusikon lintua, hippiäistä 
(Regulus cristatus), tapasin myöskin 1 parin aina samalla paikalla. 

Metsäkirviselle (Anthus trivialis) olisi täällä pitänyt olla useam-· 
pikin otollinen asuinpaikka, mutta sitä pesi alueella vain 1 pari 
itäisellä reunalla. 

Luultavasti puuttuvan alametsän tähden ei alueella pesinyt 
kuin 1 pari punarintasatakieltä (Erithacus rubecula). Se asusti 
ko illisessa nurkassa, jossa oli yleensä rauhallisin paikka alueella. 

Lopuksi mainittakoon vielä räkättirastas (Turdus pilaris}, 
joka ei tosin pesinyt suoranaisesti alueella, mutta oli siellä säännölli
sesti ruokailemassa, ja myöhemmin oleskeli siellä poikueina. Räys
täspääskysiä (Hirundo urbica) ja haarapääskysiä (H. rustica) Ientei 
runsaasti läntisellä peltoalueella, mutta niiden pesät olivat alueen 
ulkopuolel la olevien talojen suojissa. 

Kuten kartasta voi nähdä, asustivat" useimmat linnut metsä
alueella tai metsän läheisessä yhteydessä. Alueen Iinnuston yksilö
lukua kohottivat erikoisesti peipposet ja uunilintu sekä punasiipi
rastas. Mutta ne ovatkin lintuja, jotka kaikkiaiia esiintyvät run
saina. Niiden ääni antaa leiman metsiköille kevätkautena. Pelto
maat ovat sen sijaan köyhiä linnuista, sitä köyhempiä, mitä p~h
taampia ne ovat pensa~toista. 

Kuten edellä olevasta selostuksesta näkyy, pesi alueella ha
vaintojeni mukaan 21 lajia, 69 paria ja siis 138 lintuyksilöä. Tätä 
täytyy pitää pienenä näille seuduille. Ainoastaan peipponen ja 
uunilintu esiintyvät runsaampina, mutta muiden yksilöluku oli 
suhteellisesti pieni. joskus olivat lintujen asuinpaikat aivan lä
hellä toisiaan. Siitä huolimatta elivät ne sovussa keskenään. Ai
noastaan kultarinta ja Vihreäkerttu olivat joskus satasilla. 
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Ulkoisten tekijöitten vaikutuksesta ilmarakoj en 
tilaan. 

A. ]. Kopperi. 

Suuren merkityksen vuoksi, joka ilmaraoilla on kahdelle lehtien 
-tärkeimmistä tehtävistä, yhteyttämisE.l le ja haihtumiselle, on kauan 
koetettu keksiä keinoja, joiden avulla voisi osoittaa, missä määrin 
raot lehdissä kulloinkin ovat auki tai kiinni. . Vanhimmat näistä 
keinoista ovat mikroskooppinen ja n. s. kobolttimenetelmä. Edel
listä menetelmää käyttäessä voi kuitenkin mikroskooppista prepa
raattia valmistaessa rakojen tila muuttua, jälkimmäisen kautta taasen 
voidaan kobolttikloridipaperin avulla vain välillisesti haihtumisesta 
määrätä rakojen tila, jonka lisäksi se ei. sovellu kaikkiin olosuhtei
siin. Sen avulla ei esim. voi määrätä ilmarakojen tilaa kuivuneissa 
lehdissä, eikä se sovellu sateella tahi tuulella tehtyihin kokeisiin . . 
Mainittakoon vielä, että englantilainen kasvitieteilijä F r a n c i s 
D a r w i n on selittänyt kolme eri menetelmää, joiden arvoa kui
tenkin jälleen vähentää se seikka, että ilmarakojen tila määrätään 
välillisesti haihtumisesta eikä ole kaikissa olosuhteissa selville saa
tavissa. 

Huomattavan edistysaskeleen muodosti M o 1 i s c h i n selit
tämä n. s. infiltratiomenetelmä, joka ensinnäkin välittömästi il
maisee rakojen auki- tai kiinniolon ja lisäksi hyvin soveltuu vaih
televissa olosuhteissa ulkona luonnossa tehtäviin havaintoihin. 
Tiputtamalla lehden pinnalle nestettä, joka rakojen aukiollessa 
tunkeutuu lehden sisälle hohkaparenkyymin soluväleihin, jolloin 
lehti muuttuu ylhäältä katsoessa tummaksi tahi tumtnatäpläiseksi ja 
valoa vastaan tarkastettaessa läpikuultavaksi, voi nesteen tunkeu
tumisesta päätellä, missä määrin raot olivat auki. Kokeisiin sovel
tuvia nesteitä on useita, ja nämä voi valita siten, että ne osoittavat 
myös aukiolon määrän. Parina kesänä tällaisia kokeita syorittaes
·sani olen käyttänyt absol. alkoholia, sekä kun tämä ei tunkeutunut 
huokosista sisään, ksylolia ja lopulta petroolieetteriä osoittamaan 
kaikkein vähimmin aukiolevia rakoja. Täten saa kolme mittaa 
rakojen aukiololle; ja petroolieetterin jäädessä vaikutuksetta, voi 
rakoja pitää ainakin käytännössä sulkeutuneina. 

V a 1 o n merkitys haihtumiseen ja ilmarakojen aukioloon vai
kuttavana tekijänä on ilmeinen, onpa eräiden kasvifysiologien mu
kaan valo ainoa tekijä,. joka voi avata raot. Valon merkityksen voi 
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osoittaa esim. siten, että· kirkkaana, aurinkoisena päivänä, jolloin 
ilmaraot kaikilla kasveilla ovat mitä suurimmassa määrässä auki, 
peittää muutamia lehtiä ylä- ja alapuolelta mustalla, läpinäky
mättömällä paperilla. Kun sitten muutaman tunnin perästä, ta
hi poutailmojen jatkuessa seuraa~ana päivänä, vertaa ilmarakojen 
tilaa peitetyissä ja peittämättömissä lehdissä, huomaa rakojen pei
tetyissä lehdissä melkein kaikilla kasveilla olevan täydellisesti kiinni, 
muutamilla harvoilla vain sangen vähän. auki, niiden peittämättö
missä sitävastoin ollessa aivan auki. Sama pyrkimys su lkeutumi
seen, joka raoissa huomataan lehteä keinotekoisesti varjostettaessa, 
ilmenee myöskin pimeän seurauksena y·ön tullen. Usein olen myös 
tehnyt sen havainnon, ettei suinkaan tarvitse olla aivan pimeä, 
jotta ilmaraot su lkeutuvat, vaan ne ovat usein su lkeutuneita myös 
pilvisinä päivinä. Kaikilla kasveilla on rakojen tila varsin selvästi 
riippuvainen valon voimakkuudesta, mutta kaikki lajit eivät ole 
yhtä herkkiä vaihteluille tässä suhteessa. Helsingin puistoissa tar
kastamistani puista ja pensaista osoittautuivat seuraavat lajit eri
koisen herkiksi: Syringa vulgaris, Aesculus lzippocastanum, Corylus 
avellana ja Fagus silvatica. 

Sama eroitus rakojen tilassa, joka osoittautuu jonkun määrä
tyn yksilön lehdissä aurinkoisina ja pilvisinä päivinä, on kauniina 
kesäpäivänä havaittavissa myös saman lajin eri yksiJäissä sen mu
kaan, kasvavatko ne auringossa vai varjossa. Selvän eroituksen 
huomaa myös verratessa samasta yksilöstä varjon ja valon puolelta 
otettuja lehtiä keskenään. Kuitenkin on tällöin tarkattava, että 
lehdet, vaikkakin ne täll~ kertaa ovat erilaisessa suhteessa 'valoläh
teeseen, muuten ovat kehittyneet samanlaisissa olosuhteissa. Pysy
väisesti varjossa, esim. tuuhean Iatvuksen keskessä, kasvaneissa 
lehdissä on näet aina vähemmän ilmarakoja, kuin suoranaisesti au
ringon valaisemissa lehdissä. 

Useat kasvifysiologit ovat koettaneet selvittää kysymystä, onko 
tämä säännöllisesti toistuva rakojen sulkeutuminen yöksi, kuten 
niin mpnet muut kasvien >>tottumuksista~>, aiheuttanut jaksottaisuu
den, t. s. tapahtuvatko samat vaihtelut rakojen tilassa si lloinkin, 
jos kasvin osaksi lankeavan valon voimakkuus pysyy vuorokauden ai
kana muuttumattomana. Tulokset näistä tutkimuksista ovat kui
tenkin varsin ristiriitaisia. Eräänä kesänä olen tarkastanut rakojen 
tilaa Paatsjoella, jossa aurinko juhannuksen tienoissa selkeällä 
.säällä näkyy yhtämittaa 8 viikkoa. Kokeista ilmeni, että raot oli-
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vat pilvisellä säällä sekä päivällä että yöllä hiukan pienempiä; ehken 
lähinnä voisi sanoa niiden olleen noin puoleksi auki. jos taasen 
taivas oli pilvetön, olivat raot täydellisesti auki vuorokauden ajasta 
välittämättä. Tämä seikka onkin ymmärrettävissä, koska maa La
pissa alkukesällä on kaikkialla kostea, alempana olevilla paikoilla 
suorastaan veden a11a, ja siis edellytykset yhteyttämiselle kasvien 
varsinaisena kasvukautena ovat yötä päivää hyvät. Suuremmasta 
haihtumisesta ei silloin myöskään ole mitään haittaa, joten kasvit 
voivat tuon lyhyen edullisen ajan käyttää hyväkseen mahdollisim
man tarkasti. 

1 1 m a n k o s t e u d en merkityksen arvioivat useimmat 
kasvifysiologit aivan liian vähäiseksi. Olen kokeillessani huoman
nut, että' ilman kosteus erittäin suuresti vaikuttaa ilmarakojen auki
oloon, voipa se suorastaan kumota sulkeutumisen yöksi. Samaten 
kuin raot kokeissani kosteina päivinä olivat täysin auki, huomasin 
myös aina erittäin kosteina öinä rakojen pysyvän auki. Myös pi
meässä laatikossa säilytetyissä lehdissä .pysyvät raot auki, jos kos
tutetuilla imupapereilla pitää ilman laatikossa kosteana. 

Ilmarakojen tilaa k u i h t u v i s s a 1 e h d i s s ä on aikai
semmilla keinoilla · ollut mahdoton tarkastaa, infiltratiomenetelmä 
soveltuu sitävastoin tällaisiin kokeisiin aivan erikoisesti. Kokeet 
osoittavat, että lehden alkaessa näivettyä sulJ<eutuvat raot, avau
tuakseen jälleen lehden kuihduttua aivan kahisevan kuivaksi. Täl
laiset kokeet kumoavat vakuuttavasti 1 1 j i n i n väitteen, ettei 
lehden vesipitoisuudella ole mitään vaikutusta rakojen tilaan. 

F r: D a r w i n (I 898) on selittänyt lehden kuihtuessa havait- . 
semansa omituisuuden raoissa, jota hän kutsuu >>the temporary 
opening>>, ja joka hänen käsityksensä mukaan kuvaa · huulisolujen 
riippuvaisuutta ympäröivistä epidermissoluista. Hänen mukaansa 
raot irroitetussa lehdessä ensinnä avautuvat jonkun verran ja sitten 
vasta rupeavat sulkeutumaan. Campanulalla kesti rakojen aukea
mista 10 min., Poinsettialla 7 min., Tropaeolumilla 20 min., Acacialla 
10 min. j. n. e. Koska hänen havaintoaan oli epäilty, uudisti 
D a r w i n (1912) myöhemmin kokeensa Nicotiana glaucalla, jolla 
raot 5 min. lehden irroittamisen jälkeen rupesivat avautumaan; 
avautumista kesti sitten 28 min., jonk~jälkeen sulkeutuminen alkoi. 
Olen koettanut vahvistaa D a r w i nin havaintoja ja senvuoksi 
useampaan kertaan tarkastanut rakojen tilaa lehdissä 8- 20 min. 
näiden irroittamisen jälkeen seuraavilla kasveilla: Tilia cordata, 
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Ulmus montana, Fagus silvatica, Belula excelsa, B. alba, Corylus 
.avellana, Alnus incana x glutinosa, A. glutinosa, Salix triandra, S. 
caprea, S. hastata, Acer platanoides, Syringa vulgaris ja Quercus 
pedunculata. , Aukeamista en milloinkaan havainnut, päinvastoin 
olivat raot jo edellämainitun lyhyen ajan kuluttua selvästi pienen~ 
tyneet. Kokeissani tosin käytin infiltratiomenetelmää, joka ehkei voi 
osoittaa tilapäisiä ja sangen vähäpätöisiä vaihteluita rakojen tilassa, 
mutta kokeissani olikin 8-~0 min. kuluttua rakojen sulkeutuminen 
yksinpä infiltratiometodillakin osoitettuna huomattavasti alulla. 

Muista ulkoisista tekijöistä olen tehnyt havaintoja vain t u u~ 
1 e n vaikutukseen , nähden. Tätä onkin helppo infiltratiomenetel
män avulla tarkata; aikaisemmat menetelmät eivät tällaisiin kokei
siin soveltuneetkaan. Kokeistani huomasin, että raot tuulisina tahi 
myrskyisinä, mutta muuten kirkkaina päivinä olivat kiinni useim
milla kasveilla ja ainakin edellä erikoisen herkiksi mainituilla lajeilla. 

Lopuksi koskettelen lyhyesti kysymystä, josta paljon on väi
telty, nim. kysymystä siitä, onko haihtuminen ja sen yhteydessä rako
jen tehtävä fysiologinen vai puhtaasti fysikaalinen toiminta, t. s. 
onko tämä toiminta suoraan riippuvainen ulkonaisista olosuhteista 
vai itsemääräinen ärsytysliike. jo kohta kuusikymmentä vuotta 
sitten esiintyy asiaa koskevassa kirjallisuudessa se käsitys, että ra~ 
kojen avautuminen ja sulkeutuminen johtuu tarkkelyksen muo
dostumisesta ja häviäruisestä lehtivihreää sisältäviss·ä huulisoluissa 
ja näissä täten joko suurentuneesta tahi pienentyneestä turgorista. 
Tämä selitys, joka ensi 'vaikutukseltaan onkin luonnollinen ja us~ 
kattava, joutui kuitenkin pian ristiriitaan erilaisten havaintojen 
kanssa. Huomattiin, että haihtuminen lehtivihreättömissä leh
dissä, vaikka se aina onkin vähäisempi kuin vihreissä lehdis
sä, kuitenkin osoittaa aivan yhtä suuren eron valossa ja pi
meässä, kuin vihreissäkin lehdissä. Rakojen huomattiin myös voi
van pysyä auki, vaikka kasvi pidettiin täysin hiilihapottomassa 
ilmassa. Lisäksi tapahtuu rakojen sulkeutuminen useimmissa ta
pauksissa niin pian, ettei se voi johtua tärkkelyksen muodostuksesta. 
Minun kokeeni pimeässä, mutta kosteassa pidetyillä lehdillä osoitta
vat huulisolujen turgorin riippuvaisuuden ilman suhteellisesta kos~ 
teudesta. F r. Darwinin (1898) suorittamat kokeet kasveilla, 
joiden varsi on puristettu kokoon, valaisevat jälleen lehden veden
saannin merkitystä samassa suhteessa. Darwinin mukaan on ky
symys ilmarakojen mekaniikasta vielä ratkaisematta, mutta kaikki 
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havainnot viittaavat siihen suuntaan, että huulisolujen turgorin 
vaihtelut järjestyvät välillisesti muiden ärtyisyysilmiöiden tavoin. 

Myöhemmin on 1 1 j i n koettanut jälleen turvautua tärkke
Iyshypoteesiin. · Hänen käsityksensä mukaan johtuu ilmarakojen 
toiminta diastaattisten entsyymien vaikutuksesta, jotka haihtu
miseen vaikuttavien olosuhteiden vaihtuessa muuttavat tärkke
lystä sokeriksi tahi päinvastoin. Hän kuvittelee tämän vaikutuksen 
tapahtuvan siten, että kasvin yleisen vesipitoisuuden muuttuminen 
panee entsyymien toiminnan alulle huulisoluissa, jolloin entsyymit 
muuttavat tärkkelyksen liukenemattomasta muodosta liukenevaksi 
sokeriksi tahi päinvastoin. Tämän toiminnan seurauksena muuttu
vat solunesteen osmoottiset ominaisuudet ja turgorin voima, vii
meksimainittu vuorostaan aiheuttaa sulkusolujen avautumisen tahi 
sulkeutumisen. 

Iljin on siis taitavasti · uudistanut hypoteesin tärkkelyksen 
merkityksestä huokosten toiminnalle. Kun aikaisemmin tärkeim
pänä pidettiin tärkkelykset:t muodostumisen kautta kohonnutta 
turgoria, Iljin jälleen, hyljäten tuon selityksen mahdottomaksi 
havaittuna, johtaa turgorin vaihtelut tärkkelyksen muuttumisesta 
sokeriksi ja päinvastoin. Mikäli tämän muutoksen voi ajatella ta
pahtuvan niin nopeasti, että se voi aiheuttaa rakojen usein parissa 
minuutissa tapahtuvan avautumisen tahi sulkeutumisen, on Iljinin 
selitykse1le annettava määrätty arvo. 

Sitävastoin Iljin arvioi aivan liian vähäiseksi vesipitoisuu
den merkityksen huulisolujen turgorin määrääjänä. Hän otaksuu 
rakojen pimeässä sulkeutuvan, vaikka vettä olisi aivan ylenpaltti
sestikin. Olen kuitenkin huomannut kokeissani, että raot yöllä py
syvät auki ilman suhteellisen kosteuden huomattavampana ollessa, 
sekä samoin irroitetuissa lehdissä, jotka pidetään pimeässä, mutta 
kosteassa. Huulisolujen vesipitoisuus kykenee siis vähentämään 
tahi kokonaan tyhjäksi tekemään sen vaikutuksen, mikä pimeän 
aiheuttamaila vähennyksellä osmooitisesti vaikuttavien aineitten 
määrässä huulisoluissa muuten olisi. 
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Stomata. Proc. of the R. Soc., London; Ser. B, Voi. 84, 1912; 11 j i n, W. S.: 
Die Regulierung der Spa1töffnungen im Zusammenhang mit der Veränderung 
des osmotischen Druckes. Beihefte z. Botan. Centra1b1att, Bd. 32, 1915; 
M o 1 i s c h, Hans: Das Offen- und Gesch1ossensein der Spaltöffnungen, ver
anschaulicht durch eine neue Methode (lnfiltrationsmethode). Zeitschr. fiir Bo
tanik, jena, 1912. 
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/ 2 vuosikymmentä sitten. 

Uuni(l Saalas. 

A 1 k u sana n en. 

Muistan pienestä pojasta saakka nähneeni isäni kirjahyllyllä 
3 paksua nidosta käsin kirjoitettuja muistiinpanoja, joita aina kat
selin jonkinlaisella kunnioituksella ja joskus vähän selailinkin; mutta 
vasta aivan äsken olen alkanut niihin perinpohjaisemmin syventyä. 
Ne sisältävät isoisäni R e i n h o 1 d F e r d i n a n d S a h 1 q e r g'in 
matkamuistelmia, yhteensä n. 565 tiheästi kirjoitettua sivua. 

R. F. Sahlberg oli luonnonhistorian ja taloustieteen professorin 
ja Fauna-seuran perustajan Carl Reinhold Sahlbergin poika. Hän 
oli syntynyt Turussa v. 181 1, oli zoologi ja lääkäri ja toimi m.m. 
eläintieteen apulaisena ja museon inspehtorina Helsingin yliopis
tossa. jonkun aikaa hän myös väliaikaisena hoiti eläin- ja kasvi
tieteen professuuria. Hän teki, paitsi erästä Lapin matkaa, 2 pitkää 
matkaa vieraisiin maihin. Edellisen hän suoritt i vuosina 1839 - 43 
ja kiersi silloin koko maapallon; jälkimmäisen matkansa hän teki 
Brasiliaan v. 1849 - 51. 

Säilyneet muistiinpanot koskevat edellistä matkaa. 
Matkalle lähtiessään Sahlberg oli 27 vuoden ikäinen ja oli 

vast'ikään suorittanut lääketieteen lisensiaattitutkinnon. Hän Qli 
saanut >>Pohjois-Amerikkalaiselta Kompanialta>) luvan seurata mat
kustajana sen järjestämää retkikuntaa Sitkaan, Pohjois-Amerikan 
länsirannikon saarelle, joka siihen aikaan oli Venäjän hallussa. 
Matka sinne tehtiin >>Nicolai>>-nimisellä purjealuksella. Laivan yli
päällikkönä oli A. A. Etholen. Muista matkustajista mainittakoot 
Uno Cygmeus, joka oli nimitetty Sitkan luterilaisen seurakunnan 
kirkkoherraksi, Pietarin tiedeakatemian lähettämä preparaattori 
Wosnoisenski sekä meikäläinen museon vahtimestari Rosenberg, 
jonka Sahlberg oli ottanut preparaattorikseen mukaansa. Itse sanoo 
Sahlberg lähteneensä matkalle omalla kustannuksellaan >>tyydyt
tääkseen 15-vuotista haluansa kerran nähdä luontoa, j ka oli toi
sellainen kuin oman maamme luonto>>. 

Menomatkalla poikettiin Brasiliaan, kierrettiin Kap H rn ja 
käytiin Chilessä, jossa viivyttiin muutamia viikkoja. Sitkaan saa
vuttuaan otti Sahlberg, - kun matkarahat olivat käyneet vähiin, 
- vastaan hänelle tarjotun lääkärintoimen ja oleskeli siellä noin vuo
den ajan. Sitten palasi hän takaisin Pohjois-Aasian kautta, viipyen 
m.m. Dauriassa kauan aikaa. 

Kun arvelen, että Luonnon Ystävän lukijoita mahdollisesti 
huvittaa kuulla jotakin tästä matkasta, aijon esittää muutamia 
katkelmia kyseessä olevista muistiinpanoista. 
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1. Ensimmäinen retkeily Brasiliassa. 

Noin kolmisen viikkoa viipyi laiva Rio Janeiron satamassa. 
Tällöin teki Sahlberg ahkerasti retkeilyjä läheisille vuorille, enim
mäkseen C o r c o v a d o II e. Ensimmäisenä päivänä hän keräili 
hyönteisiä erään Rio Janeirossa asuvan saksalaisen Ridel'in puu
tarhassa, mutta jo seuraavana päivänä (16. XII. 1839) teki hän 
yhdessä Ridel'in ja eräiden matkatoveriensa kanssa varsinaisen 
vuoristoretken Corcovadolle . . Sii_tä on päiväkirjassa verraten laaja 
kuvaus, josta suomennan1 seuraavat kohdat: 

>>Seuraavana aamun.a lähdimme jälleen vaellukselle kasvavin 
toivein. Rosenberg jäi pyssyineen ja haaveineen Ridel'in puutar
haan, koska meidän tuli suorittaa kävelymatka, .jota hän luulta~ 
vasti ei olisi jaksanut kestää. M~ muut lähdimme hyvän aamiaisen 
syötyämme liikkeelle. Oli yöllä satanut, joten tiet olivat jotenkin 
märkiä ja liukkaita ja vaikeuttivat suuresti nousua. Toinen vuori 
noustiin toisensa jälkeen, ja joka mäen .päällä ]evättiin, mutta mi
nulla ei ollut siihen _aikaa. Tahdoin käyttää hyväkseni joka silmän
räpäyksen. Kuulin muitten kovasti kehuvan näköaloja, - ·minä 
en nähnyt pitemmälle kuin haavin pohjaan.· Vihdoin saavutimme 
vesijohdon. Tämä oli suurtyö, joka osoitti, että myöskin uusi Ame- . 
rikka saattoi kerskua rakennuksella, jonka kaltaista ei vanha maail
ma voinut esittää. - Kun vesijohto tulee Corcovado'lta, on se 
useissa paikoin rakennettu korkealle ilmaan, ja sielläkin missä tämä 
on ollut välttämätöntä, on yleensä koko alla oleva tila täytetty, 
joten nyt naisihminenkin voi vesijohtoa pitkin tehdä kävelyretken 
ylös ~orcovado'lle saakka, jonne tuskin olisi pälkähtänyt kenenkään 
päähän rakentaa polkuakaan. Tätä vesijohtoa pitkin mekin vael
simme, ja usein ei tie ollut enemp?ä kuin 6 tai 7 kyynärää leveä. - -

Tämän tien varrelta kerätään useimmat brasilialaiset hyöntei
set. Täällä tapasimme monta neekeriä, joilla oli hyvin pitkien var
sien päihin kiinnitetyt haavit sekä puulaatikot selässä. He olivat 
valkoihoisten lähettämiä ja keräsivät näitä varten. Sitäpaitsi ke
räsi jokainen neekeri töittensä ja kävelymatkojensa .aikana mitä 
.sattumalta tapasi, myydäksensä valkoihoisiqe tai ammattimaisesti 
kerääville neekereille. Heiltä saa usein ostaa hyönteisiä halvalla 
hinnalla, kun sitävastoin keräävät neekerit pyytävät jokseenkin , 
korkeita hintoja, tavallisesti 1/ 2- Jl/2 patack'ia kappaleeJta. jos 
kaupungista taas tahtoo ostaa hyönteisiä, saa niistä maksaa 10-
25,000 reis'iä laatikoita. Luulen, ettei missään maassa ole. paikka
kuntaa, jossa harjoitetaan niin vilkasta Iuonnonesinei.den kauppaa 
kuin täällä. Missä tahansa kulkeekaan hyönte_iskeräilyvehkeet mu
kanaan, tapaa neekereitä, . jotka puhuttelevat matkustajaa sanoilla: 
Tahdotteko ostaa hyönteisiä, perhosia? Se seikka, että. suurin osa 
hyönteisistä kerätään kyseessä olevasta paikasta, johtuu siitä, että 

1 Alkuperäiset muistiinpanot ovat kirjoitetut ruotsinkielellä. 
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niitä siellä on tavattoman paljon, sillä ne kerääntyvät veden par
taalle. Perhosia on seudulla erinomaisen runsaasti. Metsäläiset 
eivät, kuten me, kuljeta haaviaan edes takaisin ruohikossa, vaan 
he nauravat sellaiselle ja käyttävät hyväksensä vain tavattoman 
tarkkaa näköaistiaan. Haaveillaan he pyydystävät ainoastaan päivä
perhosia sekä joitakuita kovakuoriaisia, joita eivät uletu käsin 
ottamaan. joka kerta kun tutkin heidän saalistaan, huomasin monta 
lajia, joita en itse ollut löytänyt, mutta vain suuria hyönteisiä. Ri
del sanoi, että paras keino kerätä hyönteisiä on lähteä ulos kupari
raha-varasto mukanaan ja ostaa mitä m_ieli tekee; ja hän lisäsi, ettei 
hän tiennyt juuri kenenkään keränneen itse hyönteisiä· täältä. Tämä 
tieto antoi minulle toiveita löytää monta ennen tuntematonta lajia. 
Minä sain joka kerta n. 4- 500 hyönteistä, neekerit 50- 70. - -

Seurattuamme vesijohtoa 4- 5 virstaa, istuuduimme lepää
mään, mutta minä en suonut itselleni rauhaa, ja löysin täältäkin 
pari Pelecotoma-lajia. Täällä täytyy meidän kylliksemme Ievä~ä, 
sanoi oppaamme, sillä nyt seuraa rasittava vaellus ylös toiselle vesi
johdolle! jonkun ajan perästä alotimme toisen ·marssimme rinnettä 
ylös. Metsästä löysimme suuren joukon ·erästä Cicindela-lajia. Nyt 
jouduimme myöskin aarniometsään. Vaikk'ei se ollut verrattavissa 
Sisä-Brasiliassa tavattaviin metsiin, oli se kuitenkin · niin tiheä ja 
täynnä kiertokasveja, jotka suikertavat toisesta paksusta rungosta 
toiseen, että oli vaikea, ltJOnin paikoin aivan mahdotonta tunkeutua 
sen läpi. Perhosia mitä loistavimpia laatuja leijaili ympärillämme. 
Täällä näki Achilleksia taivaansinisine, hohtavine ja häikäisevine 
siipineen iloisesti lentelemässä palmunlatvojen ympärillä, täällä 
näki kokonaisia sotajoukkoja Kreikan sankareita\ ei tuimassa 
taistelurintamassa, vaan ilakoiden ja ikäänkuin tanssien meitä kier
telemässä tai taitavasti pujottelemassa itseänsä tiheitten viidakkojen 
läpi. jokseenkin vaivaloisen kävelyn jälkeen saavutimme toisen 
vesijohdon, jonne kahvipuukuja johti. Metsässä vilisi hepokatteja 
ja sirkkoja, ja monin paikoin täytyi huutaa saadaksensa äänensä 
yli niiden laulun kuuluviin. Toisinaan surisi jokin Tettigonia-kaskas 
kevyesti ohitsemme, mutta vaikea oli sitä pyydystää. Usein löysi 
haavinsa pohjasta kahvipapuja tai näki siinä sitruunan vierivän 
edes takaisin. Lintuja näimme joukottain, mutta ne näyttivät kuu
luvan hyvin harvoihin lajeihin: Tanagora ruficollis, Episcopus y.m. 
sekä muutamia Muscicapa-lajeja. Vain harvoin kuuli Psittacus
papukaijan huudahtelevan. 

Heti saavuttuamme toiselle vesijohdolle, näimme neekeri
kolonian, jossa neekerit meidät ympäröivät, osaksi myydäksensä 
meille hyönteisiä, osaksi seuratakseen kauppoja. Pitkien tinkimis
ten jälkeen ostin kaikki heidän hyönteisensä 1,000 reis'illä ja sain 
vain vaivoin niille tilaa. Minun täytyi irroittaa ne neuloistaan ja 

1 Useat Papilio-lajit ovat saaneet nimensä Kreikan sotasankarien mukaan. 
Suomentajan muist. 
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panna ne irralleen 1aatikkooni paperisuppiloihin käärittyinä. Prio
nus Pallasii-nimisiä hapsenkakkiaisia oli niiden joukossa paljon. 
Näköala täällä oli laaja ja lisäksi jokseenkin kaunis. Lepäsimme 
täällä 1/? tuntia. - -

Vaellettuamme alamäkeä tunnin ajan jouduimme äkkiä tiheästä 
viileästä metsästä avonaisemmalle paikalle, jossa tuhannet ananasit 
koristivat maata. Vihdoin saavuimme alas kentälle ja menimme 
ravintolaan, jossa päätimme tarjota Ridel'ille päivällisen. Itsekin 
olimme kovin nälissämme.>> 

Useina seuråavina päivinä retkeili Sahlberg .vielä Corcovadon 
rinteillä ja muualla ympäristössä ahkerasti keräten hyönteisiä, lin
tuja y.m. Saalis oli erittäin runsas, ja ennen Rio Janeirasta lähtöään 
hän saattoi lähettää kotimaahan >>n. 8,000 hyönteistä, 30 lintua, 
yhden kilpikonnan sekä sitäpaitsi yhtä ja toista muuta pikku-
tavaraa>>. (Jatk.) 

Pieniä tietoja. 

H~omioita lintujen äänistä. Seuraava on vain hajanaisten, muutaman 
vuoden kuluessa t ekemieni äänimerkintöjen esitys. Mitä niihin ääniin tulee, 
joita tässä yritän kirjaimin kuvata, huomautan tässä, että äänen muistiin
kirjoittaminen kirjaimin on ainoa keino, jolla voin estää itse kuulemaani ääntä 
unohtumasta mielestäni. On aivan mahdoton jäiestäpäin ruveta muistele
maan kuulemaansa ääntä oikein, ellei apuna ole kirjaimin esitelty muistiin
pane. Henkilö, jolle kirjaimin kuvaamani ääni on tuttu, vo i use immassa 
tapauksessa tästä merkinnästä pää ttää , mitä ääntä milloinkin tarkoitan, siitä 
huolimatta että tämä toinen henkilö voi saman äänen itse merkitä aivan toisin 
kirjaimin muistiin. 

Te 1 k k ä (Bucep hala clangula), Kirkkonummi, Medvastö, 18. IV. 1926. 
Yhdessä yliopp. P. Palmgrenin ·kanssa kuulin uivasta telkkäparvesta rasah
t elevaa ääntä, joka ihmeellisest i muistutti järripeipon (Fringilla montifringilla) 
hyrräävä, tasaista >>Chryyy>>-huutoa. 

Te i r i n (Lyrurus tetrix) kukerrus.ta ensikerran: 1. IV. 1923 Sääminki. -
1. IV: 1924 j aakkima, jo viikon päivät, A. W. Kuusisto.- 10. IV. 1925 Sää
minki. - 29. 1 II. 1926 Espoo. - Poikkeustapauksessa kukerrusta läpi vuoden: 
6. X. 1923 k: lo 16,40, Sääminki. - 28. IX. 1924 k:lo 6,45, Sääminki. - 21. X. 
1926, keskipä ivä llä, Helsin ginpitäjä. - 18. XI 1. 1926 k:lo 10,00, Vihti. 

Käki (Cuculus canorus) . . Kuulin v iimeisen kukunnan: 15. VI 1. 1922 Sää
minki. - 6. VII. 1923, k: lo 23,00 Sääminki. - 19. VII. 1925 k:lo 4,00, Sääminki. 

1 s o t i k a n (Dendrocopus major) ja v a 1 k o se lk ät ik an (D. leuco
notus) samoin merkitsemäni tjek ta i tjik-äänten välillä olen todennut selvän 
eron. Valkoselkätikan t jek-äänen sävelkorkeus on (tosin vain 3:n havainnon 
mukaan) f-fiss ta i g, kun taas isotikan tjek-ääni on selvästi korkeampi. · 

N ä r h i (Garrulus glandarius) matki Säämlngin Pihlajanniemellä 4. II 1. 

1924 erehdyttävästi lampaankaritsan pehmeää määintää. Merkitsin~ me-ä-ä-ä .. 
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K u h a n k e i t t ä j ä (Oriolus Oriolus) o- naukui 22. V. 1926 useast i 
Säämingin Pullinlahden hovin puutarhassa . Prismakii arilla totesin ö--linnun 
nokan liikkeet joka kerta, kun tuo ruma naukaisu kuului, joten en epäile, että 
joku lähettyvillä oleva 5j? olisi ollut ääntäjä. 

Punavarpu ne n (Carpodacus erythrina). • Kolmasti olen tavannut 
laulavan linnun , joka on ollu t täydelleen naaraslinnun värinen. Nimlttä in : 
·2. VI. 1926 Sääl)linki, Laukansaari. - 29. VI. 1926 Sortavalan kaupunki. -
30. V 1. 1926 Sortavala, Anjala, Saikkosen huvila, yllätin linnun pesäitä hauto
masta, jolloin se lensi noin 10 m. päähän aidalle viheltäen tutun punavarpusen 
laulun ja varoitteli välillä rumasti voihkien. - .Maisteri E. Merikallio on ilmoit
tanut tohtori K. E. Kivirikolie ampuneensa laulavan, naaraanvärisen linnun, 
jolla hän totesi olevan testikset. Onko siis nuori, jo sukukypsä Ö' naaraan 
värinen? Vähemmän otaksuttavaa lienee, että 5j?-lintu osaisi myös tuon vihel
lyksen. 

V i h r e ä peippo (Chloris chloris). Aina olen todennut tyypillisen v.
peipon äänen >>S hoyiii>> ääntäjän olevan d'-linnun. Sensijaan olen ~-linnun 

todennut ääntävän hillitympää, helpommin merkittävää >> djuu-h>-ääntä, joka 
kyllä saattaa esiintyä o-:n laulussa, mutta milloin olen kuullut vain tuota 
yksinkertaista >> djuu-h>-ääntä, on huutaja ollut ~-lintu. 

K u 1 t a r i n t a (Hippolais icterina). Kesällä 1925 havaitsin, että kulta
rinta saattaa laulaa myös illalla, jo hämärtäessä. Kesäk. 26 p. k:lo 22,45 tein 
pitkän aikaa hauskoja merkintöjä tuosta mestarillisesta soitosta. Samanlaisia 
>>iltakonsertteja>> oli 27. ja 28. V 1. sekä 1. ja 2. VI J. 

R ä k ä t t i r a s t a a 1 1 a ( Turdus pilaris), p u n a r i n n a ll a ( Erithacus 
rubecula) ja p e i p o 11 a (Fringil/a coele/ls) on eräs hyvin· yhdenkaltainen ääni: 
>>fiih. Lainaan havaintokirjastani otteet: 10. VI. 1924 Punkaharju, räkä tti
rastas, iso lintu, äänsi terävää fiii, fiii, fiii. - 30. IV. 1925 Sääminki, puun 
latvassa räkättirastas viheltäen lyhyin väliajoin haikeaa fiii, fiii, fiii -huutoa. 
Mahdol1isest i kiimaääni. - P u n a r i n ta-emo yhden pojan kanssa 28. V II I. 
1923, jompikumpi ääntää fiii-ääntä, ehkä terävämpää kuin räkättirastas. - 11 . 
IV. 1924, Sääminki, taas punarinta ääntää fiii-huutoa, vanha lintu . Kiima
ääntäkö? - Peippo ääntää fiii-ääntä 31. V. 1925, Sääminki. 11. VI. 1925 
Anjalan kartanon puistossa, peippo ääntää samaa tiii-huutoa. Kiimaääntäkö? 

Edellä mainitut ovat havaintoina kyllä päteviä. Mutta toisin voi olla nii
den perustalla Jaatimieni otaksumien laita. jos maamme lintutieteilij ät ovat 
samoista seikoista tehneet havaintoja, kehoitan heitä kirjoittamaan sii tä L. Y:n 
palstoille. Silloin paremmin tofeamme, ovatko dellämainitut pikkuotaksumat 
oikeita vaiko vääräänosuneita. A. Päiviö Kuusisto. 

Käkisalmen ja sen ympäristön talvillnnuista. Retkeilyjä olen Ui nä ta lvena 
t~hnyt osapuilleen joka päivä, joten laj ien yleisyysmerkintä pitänee suunnil
leen paikkansa. Suurin osa havaintoja, jollei toisin ole merki tty, on tehty 
Suotniemen kylässä tai Käldsalmen kaupungissa. - Sekä Käkisalm ssa että 
Suotniemessä ovat seuraavat laj it olleet yleisiä: varis (Corvus c. cornix), 
p u n a t u 1 k k u (Pyrrhula p. pyrrlzula), v a r p u n en (Passer d. domestica), . 
k e 1 ta s i r k k u (Emberi za c. citrine/la}, · ta 1 i tiainen (Parus major}, 
t l 1 h 1 (Bombycilla g. garrulus) (viimeinen parvi Suotniemessä 13. XII, saa· 
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pui syksyllä 15. X), puu k i i p i j ä (Certhia f. familiaris), joka, omituista 
kyllä, on tänä talvena ollut harvinainen, päinvastoin siis kufn 'edellisinä talvina. 
Harakkaa (Pica p. pica) en ole sattunut huomaamaan keskikaupungilla 
mutta kaupungin laidoilla kyllä. Edelliset ovat yhtei'set lajit kqupungille ja· 
Suotniemelle, mutta yhteisiä lajeja olisin varmasti tavannut enemmänkin, jos 
minulla olisi ollut tilaisuutta tarkemmin ja useammin tutkia kaupungin lin-· 
nustoa. Yksinomaan Käkisa lmessa tapasin m e t s ä v a r p u s e n (Passer' 
montana) 27. X II. Yleinen ei metsävarpuneo Käkisalmessa ole, sillä jo useana 
vuonna olen pitänyt erikoisesti silmällä Käkisalmen varpuskantaa, ja tämä 
on ensimmäinen havainto; nytkin näin ainoastaan yhden yksilön. S i n i s o r s a 
(Anas p. platyrhyncha) ja koski k a r a (Cinclus c. cinclus) talvehtivat Tenka
rahden virrassa. Seuraavat lajit näin yksinomaan Suotniemessä: närhi (Gar
lulus glandarius) yleisenä; k o r p p i (Corvus c. corax) yleisenä vielä marras
kuun loppuun, mutta sen jälkeen hävisi; t a v i o k u u r n a (Pinicola enuclea
tor) , lokakuussa kolme kertaa ja 14. 1 i. n. 10 kpl. käsittävä parvi ~uusessa; 
p i k k u k ä p y 1 i n t u (Loxia c. curvirostra)-parven tapasin 6. XI 1, siis har
vinainen tänä talvena; t i k 1 i (Carduelis carduelis) yleinen; tapasin noin 20 
parvea pitkin talvea (muinakin talvina yleinen, pesän löysin Suotniemestä 
1921); vihreä v a r p U·n en (Carduelis spinus); viimeiset parvet 3., 4 .. ja 6. 
XII; peippo (Fringilla c. coelebs) tapasin 3. XII yksinäisen c)'; m u s
t a t i a i n e n (Parus a. ater) jokseenkin yleisenä; t ö y h t ö t i a i n e n (Parus c. 
cristatus) ja m e t s ä t i a i n e n (Parus atricapillus borealis) ovat kumpikin olleet 
yleisiä, samoin kuin h i p p i ä i ne n (Regulus regulus). Tikoista ovat olleet 
yleisiä isotikka (Dryobates major) ja p a 1 o kärki (Dryocopus martius); 
p i k k u t i k k a (Dryobates minor), joka läpi vuoden on edellisinä vuosina 
ollut harvinainen, oli syksytalvella yleinen; tapasin viimeksi 1. XI 1; k o 1 m i
v a r v asti k a n . (Picoides tridactylus) tapasin 22. XI ja v a 1 k o se 1 k ä
t i k a n (Dryobates leucotos) tapasin helmikuun alusta 18:teen päivään saakka. 
Viimemainitun äänen panin merkille; se oli venähtävää ja hiljaista l>kje, kjel> , 
tai foneettisesti merkittynä l>kjd, kjd•> . Tätä pikku puhetta se piteli aina, yksin 
ruokaillessaankin. En saanut sitä edes hätistämällä tai yllättämällä äkkiä 
ääntämään tikoille ominaista kimeämpää huutoa. Kanahaukka (Acci
piter g. gentilis) Käkisalmen Sanomain mukaan varasti kanan helmikuussa 
Vuohensalolla. V a r p u s h a u k a n (Accipiter nisus) tapasin 9. XI l. Kana-
1innuista olivat yleisiä pyy (Tetrastes b. bonasia), metso (Tetrao u. urogallus) 
ja tee r i (Lyrurus t. tetrix). T u r k i n p y y t ä (Perdix perdix) talvehti luul
tavasti yksi parvi. Tapasin sen kaksi kertaa. Syksypuolella tapasivat metsä
miehet pari r i e k k o a (Lagopus l. lagopus), jota ei moneen. vuoteen oltu 
paikkakunnalla tavattu. Omituisuutena mainitsen, etten u r p i a i s i a (Car
duelis l. linaria) tavannut yhtään koko syysmuuttoaikana, vaikka retkeilin 
joka päivä. Sulo Räsänen. 

Havaintoja talvllinnuistamme. Keravan kauppalan lähistöllä olen talven 
kuluessa nähnyt m.m. seuraavat linnut: puu k i i p i j ä n (Certhia familiaris) 
1 kpl. 22. XI 1. 26, h i p p i ä i sen (Regulus eri status) 1 kpl. .22. XI 1. 26, u r
p i a i sen (Fringi/la linaria) 10- 12 kpl. pellolla, horsman kukinnoissa 26. XII. 
26 ja 10 kpl. pellon reunalla, pajupensaissa 4. 1. 27, h a r maat i k a n (Picus 
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canus) 1. c1 joen rannalla, kuivassa koivun kyljessä 27. XII. 26 ja 1 c1 3. 1. 27, 
p e u k a 1 o i s e n (Anortlzura troglodytes) 2 kpl. joen rannalla , kuusen oksalla 

· 29.' XII. 26 ja 2 kpl. metsässä, pienen kuusen juurella 7. 1. 27 sekä r ä k ä t t i-
r a s ta a n (Turdus pilaris) 3 kpl. 5. 1. 27. Tapio Kytömaa. 

Talvehtiva pikkukoskelo (Mergus serrator). Pikkukoskelon huomasimme 
15. 11. 1927 avovedessä Vantaankosken alla, Helsingin Vanhassakaupungissa. 
Lintu , joka oli c1, uiskenteli edestakaisin niin pitkälle kuin vapaata vettä riitti 
ja sukelsi silloin tällöin. 0. Hytönen ja 0. L efltonen. 

Luvatta ammuttu joutsen takavarikoitu Punkalaitumella. joulu}<. 21 p:nä 
iltahämärässä ammuttiin jo u t s.e n Punkalaitumen pitäji:jn Oriniemen ky
lässä PoutaJan tilan maalla. Viranomaisten onnistui takavarikoida se - jout
senhan on meillä tätä nykyä koko vuoden rauhoitettu -, ja lintu myytiin lo
puksi tammik. 8 p:nä .J 927 julkisella huutokaupalla. Opettaja K a a r 1 o W. 
K i n n u n e n lunasti sen tällöin hyväntahtoisest i Helsingin Yliopiston eläin
tieteelliselle museolle. - Herra K:n ilmoituksen mukaan ammuttiin lintu suu
resta parvesta, joka muuttomatka llaan pohjois-eteläiseen suuntaan l entäe~ 

oli iltahämärissä, 25 asteen pakkasessa, laskeutunut useiden neliökilometrien 
suuruiselle viljelyslakeudelle, minkä halki virtaa Punkalaitumen joen Oriniemen
LiittoJan haara. Ammutun linnun luona viipyi jonkun aikaa toinen yksilö, 
kai saman pesyeen jäsen, poistuen lopuksi muun parven luo, joka oli uudelleen 
laskeutunut maahan noin kilometrin päähän samalle lakeudelle. - Lintu on 
täysi-ikäinen, harvinaisen isokokoinen naaras. Sen paino oli 9.78 kg, siiven 
pituus 60 cm ja si ivenkärkien väli 2.30 m. Mahalaukku sisälsi ainoastaan hiek-
kaa. Ilmari Välikangas. 

Pähkinänakkeli (Sitta europaea) (uralensis Glog?) kävi apteekkari E. Lin
deman'in lintujen syöttölaudalla Konnevedellä viime keväänä säännöllisesti 
joka päivä tammikuun 20 p:stä huhtikuun 7 p:ään, paitsi 9 p:nä maaliskuuta, 
jolloin oli poissa. Alpi Pynnönen. 

Valkoinen keJtavästäräkki (Motacilla flava L). Keltavästäräkin, joka oli 
valkoinen väriltään, näin viime heinäkuun lopulla Konneveden Tupaniemessä. 
Talon isäntä sanoi sen lennelleen koko kesän muitten keltavästäräkkien kanssa 
pellollaan. Alpi Pynnönen. 

Pikkusieppo (Muscicapa parva Beckstein) Elisen vaarassa. 1. V 1. 1925 
näin kirjuri E. A. Pynnösen kanssa pikkusiepon laulelcmassa ja hyönteisiä 
sieppailemassa tiheässä metsässä · parin kilometrin päässä Elisenvaaran ase-
malta. A lpi Pynnönen. 

Muutamia havaintoja kyykäärmeistä. Viime keväänä sai Helsingin yli
opiston eläintieteellinen laitos eri tahoilta Etelä- ja Keski~Suomesta suuren 
määrän kyykäärmeitä. Vaikka sanomalehdissä julaistussa kehoituksessa, jonka 
johdosta lähetykset saapuivat, oli pyydetty tapettuja käärmeitä, sisälsivät 
kuitenkin useimmat postissa tulleet paketit eläviä kyitä - postineitien suu-
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reksi kauhuksi. Näin kerätyn runsaan ainehiston perusteella vaietaan esittää 
muutamia yleisiä piirteitä kyykäärmeistä Suomessa. 

Ruumiin pituus cm:ssä (mittaukset on tehty 0,5 cm tarkkuudella) on 
seuraava: 

1 ~ 0 1 1 1 3 .1 3 10 1 4 0 1 1 23 kpl. 

1 
~ . 11 11 ~j 25 1 11 g 1 3 2 1 2 92 kpl. 

cm - 44- 44-47 150-53~3-56 56-59j59- 62 62-651 65-

Kuten ylläolevasta taulukosta käy ilmi, on urosten keskipituus 50-53, 
naarasten 56- 59 cm. C o 1 1 e t'in mukaan ovat vastaavat luvut Norjassa 53 
ja ?5 cm. Suurin yksilö ylläolevassa materiaalissa oli 72 cm pitkä uros. Nor
jasta on tavattu 76,5 ja Venäjältä 90 cm pitkä kyykäärme (S c h r ei b e r). 
Me 1 a- K i v i riko n mainitsema pituus, 60-70 cm, on ylläolevista mit
tauksista päättäen tuntuvasti yli keskimäärän. 

Väriltään ovat keväällä pyydystetyt eläimet hyvin eri laiset. Selkäpuolen 
pohjaväri vaihtelee vaalean harmaasta aina mustaan. Oitista tulleesta 25 kpl. 
on 4 aivan mustaa (~) ja lisäksi vielä 12 hyvin tumman harmaata. Muilta 
paikkakunnilta saapui yhteensä vain yksi aivan musta naaras. - Sukupuolien 
välinen suhde on huhtikuussa, siis heti talvehtimispaikoistaan esiin.tulleiden 
kyykäärmeiden parissa yllättävä. 94 yksilöstä on 87 ttrosta ja vain 7 naarasta. 
Vielä suuremmaksi käy epäsuhde jos ottaa huomioon vain erään Oitista tulleen 
lähetyksen, jossa on 24 urasta ja yksi naaras. Näyttää siis siltä, kuin urokset 
tulisivat ensin esiin, sillä myöhemmin kesällä on molempia sukupuolia yhtä 
paljon. Niinpä esim. on kesällä 1926 tapetuista 35 kyykäärmeestä 1R urasta 
ja 17 naarasta. - Urosten aikaisempi esiintulo viittaa taas siihen, ettei parit
telu, kuten yleisesti on otaksuttu, tapahdukaan heti talviunesta heräämisen ' 
jälkeen, vaan kulunee siihen joku aika. On toiveita, että tämä seikka lähi-
tulevaisuudessa saadaan tarkemmin tutkituksi. Gunnar Ekman. 

Aikainen tuomen kukinta Petsamossa. Ke~oituksen saaneena ilmoitan 
tässä pikku tietojen osastossa, että palatessani Petsamosta kesäkuun 1 p:nä 
1921, jolloin oli harvinaisen varhainen ja lämmin kevät, tapasin tuomia, jotka 
aloittivat kukintaansa, jakolan lähistöllä Höyhenjärvellä Paatsjokilaaksossa . 

. Näkemäni yksilöt olivat matalia, pensasmatsia, ja ainoastaan puolet terttujen 
kukista olivat silloin avautuneina. Kukkimisajan tavaton varhaisuus käy se l
ville, kun silmäilee Kairamon Omassa maassa (II pain., s. 631) julkaise
maa 1 h n e n karttaa .tuomen kukkimisajasta eri osissa Suomea. Sen mukaan 
on keskimääräinen kukkimisen alkamisaika Inarissa 25 p. kesäk. ja Utsjoella 
15 p. heinäk. Turun seudulla tuomi kukki keväällä 1921 Linko 1 a n julkai
semien tietojen mukaan (Kesien aikaisuudesta Lounais-Suomessa vuosina 
1750- 1923, Talonpoika 1, s. 63, Turku 1 924) jo toukok. 8 p:nä eli 22 . päivää 
keskimääräistä aikaisemmin. 

Mainittakoon tässä yhteydessä, että Petsamon Heinäsaarilla kukki keväällä 
1921 m. m. Adoxa moschatellina ja Ranunculus auricomus ynnä jokuneo Allium 
sclzoenoprasum toukokuun 20- 22 p:nä ja Trollius europaeus oli nupulla, ja että 
saapuessani sieltä Petsamon kylään 24-25 p:nä toukokuuta olivat koivut 
Petsamon vuonon varsilla kauttaaltaan puhjenneet lehteen. 

H. Roivainen. 
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Potentilla bifurca Kemissä. Viime kesänä ovat yhteiskoululaiset Aino ja 
Kaino Liakka tallettaneet herbariumeihinsa Kemin Karihaarasta oudon kas-

. vin, joka Helsingin yliopiston kasvimuseossa on määrätty Potentilla bifurca'ksi. 
Kasvia oli kasvanut toistakymmentä kukkivaa yksilöä ja joitakuita pieniä kuk
kimattomia, kaikki Karihaaran radan varrella erään myllyn lähellä. Aikai
semmin on tätä harvinaista satunnaiskasvia tavattu maassamme Bromarvissa 
(1 920, Kerstin Söderholm) ja Oulun Lyötyssä (1924, Kyllikki Nauha; ks. L. Y . 
1926, s. 83). M. E. Huumonen. 

Sinivuokko Teuvalla. Saamani tiedon m~kaan kasvaa sinivuokkoa Teu
valla (Oa.) melko runsaasti eräällä metsäalueella, joka kuuluu kirkonkylään. 
Se puoli pitäjää, jossa sinivuokkoa on tavattu, on muutenkin kasvistoltaan 
rikkaampaa kuin pitäjän muut osat. Siellä on kasvanut aikoinaan m.m. näsiää 
(Daphne), joka kuitenkin nyt on hävitetty, ja n. 90 m merenpinnan yläpuolella 
runsaasti tervaleppää, n. 20-25 cm paksuisina runkoina, jotka kuitenkin lie-
nee hakattu haloiksi. · Jussi Seppä. 

Sanicula europaea Suursaarella. L. Y:n edell. nr:ssa kerrotun Sanicula
tiedon johdosta mainittakoon, että minäkin tapasin kasvin Suursaarella viime 
kesänä, yhdessä leht. M. Boxströmin kanssa. Näimme sanikulaa yhden kuk
kivan yksiJ.ön sen polun varrella, joka Haukkavuorelta vie etelään Liivalahden
ärven länsipuolitse, arviolta jotenkin järven keskipaikan kohdalla. Kasvi 
kasvoi polusta järveen päin n. 2-3 m päässä tiestä. Kasvupaikka oli, outoa 
kyllä, tuoretta mäntymetsää. K. H. Hällström. 

Kirjallisuutta. 

Holm b e r g, 0 t t o R.: S k a n d i n a vien s F 1 o r a. Tukholma. 
vihko v. 1922, 2 vihko v. 1926. 

jokseenkin samoihin aikoihin kuin Lindman 'in kasvion ensimmäinen pai
nos ilmestyi, kuului kuihketta siitä, että Ruotsissa oltaisiin hankkeissa saada 
uusi, laaja, ajanmukainen kasvio, jonka toimittajaksi tulisi eräs itseoppinut, 
mutta erittäin terävä ja etevä kasvien tuntija, ja että tätä teosta saataisiin 
tilata vihkoittain. Sittemmin ei ole asiasta kuulunut minun syrjäiselle asuin
seudulleni juuri mitään. Mutta kuten nyt näkyy, on aikeesta tullut tosi, ja teos 
on jo hyvällä alulla. 

Sen nimi oli alkuaan (niin vielä 1 :sessä vihkossakin) hankkeen kannat
tajien toivomuksesta: >>Hartmans Handbok i Skandinaviens Flora>>, mutta kun 
nähtiin, että teoksesta tulee kaikin puolin aivan uusi ja itsenäinen, muutettiin 
nimeä sen mukaiseksi. 

Nomenklatoorisen ja deskriptiivisen puolen toimittajana on, niinkuin otsi
kosta näkyy, Lundin kasvitieteellisen museon konservaattori Otto R. Holm
berg. Kasvimaantieteellistä puolta taas toimittavat yhdessä prof. G. Samuclsson 
ja maist. E. Almqvist sekä, kun teos on suunniteltu kaikkien s k a n d i
n a a v i s te n maiden (Suomi ja itä-Karjalakin niihin luettuna) kasvistoa 
käc; ittäväksi, ulkomaalaiset avustajat toht. H. Lindberg Suomen, prof. J. Holm
boe ja konservaattori j. Lid Norjan, ja prof. C. H. Ostenfeld Tanskan kasviston 
se lostajina. Systemaattisen puolen avustajina toimivat teoksessa Ruotsin kas
viston eri ryhmien etevimmät erikoistuntijat. Toimitus on siis mahdollic;imman 
hyvä ja pätevä. 
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Teosta oli suunniteltu ilmestyväksi · vihko vuodessa, mutta niinkuin näkyy, 
on ensimmäisten vihkojen ilmestymisväliä ollut alun viidettä vuotta. Syyksi 
selitetään, että useiden vaikeiden heinäkasviryhmien perinpohjainen uusinta
käsittely on vienyt aikaa enemmän kuin oli laskettu. Lähinnä seuraavien ·vih
kojen toivotaan kuitenkin voivan ilmestyä lyhemmin väliajoin. Vihkojen koko 
luku on arvioitu etukäteen 8- 9:ksi, mutta voi nousta suuremmaksikin, sillä 
tähän asti ilmestyneissä vihkoissa on sivuja jo yhteensä 320, ja on niissä ehditty 
:vasta. saroihi~. - Hintaa karttuu teokselle tietysti meidän rahassa lujasti, s:llä 
I:n vthkon hmta on 6: 50 kr. ja 1 I:n 5: 50 kr. 

Kasvimuotojen nimistö on teoksessa erittäin tarkasti perusteltu. Niinpä 
on, kai varokeinoksi nimiriitoja vastaan, kaikki suku- ja lajinimet sekä lukui
sat synonyymit, vieläpä muunnosten ja alalajienkin nimet perusteltu aukto
rien sekä heidän teostensa (lyhennetyin) nimin ja ilmestymisvuoslluvuin, onpa 
mainittu kirjojen sivutkin, joilla asianomaiset nimet ensi kerran .esiintyvät. 
Samassa kappaleessa luetellaan myös, missä teoksessa kasvi on kuvattu, ja 
mikä numero sen näytteillä on kokoelmissa. Nimiosaston lopussa on tavallisest 
myös kasvin ruotsalainen nimi, siKäli kuin semmoista on. 

Tutkimiskaavaa ei yleensä ole käytetty muissa kuin lajirikkaimmissa su
vuissa, eikä kaikistellen niissäkään, ja joissakin heimoissa. Sen sijaan on kunkin 
lajin ominaisimmat tuntomerkit esitetty kursivoituina lajiselityskappaleen 
alussa. Nämä lajiselitykset ovat muutoin niin laajat ja yksityiskohtaisen perus
teelliset kuin ajate lla saattaa. Sanallisia selityksiä ei ainakaan tämmöisessä 
teoksessa voi juuri sen täydellisemmiksi toivoa. Hyvänä puolena niissä voi 
mainita senkin, että kasvien eri osain nimet on kursivoitu, että niitä ei ole liiaksi 
lyhennetty, ja että ne esitetään aina samassa järjestyksessä. Tämä tekee ne 
jokseenkin havainnollisiksi ja heipolttaa huomattavasti eri lajien vastaavien 
ominaisuuksien vertailua. 

Tämän jälkeen esitetään- eri kappaleissa - lajien muodot (/.), muunnok
set (var.) ja alalajit (subsp.). Ensinmainittuja on teokseen otettu varsin runsaasti. 
Ne, samoin kuin vähempiarvoiset muunnoksetkin, on painettu, niinkuin tulee
kin, verratt. vaatimattomasti: nimet pienoiskursiivilla ja selitykset petiitillä. 
Tärkeämmät muunnol<set ja alalajit on sen sijaan merkitty varsin silmiinpistä
västi eli yhtä lihavalla kuin lajinimetkin, mutta selitykset ovat suppeammat. 

Seuraavassa kappaleessa esitetään lyhyesti kasvien kasvupaikat ja levene
minen eri maissa, ensin päälajien, sitten huomattavampien muunnosten ja ala
lajien. Onpa vielä erikseen mainittu muutamien kasvien leveneminen ranni
kolla ja sisämaassa sekä saman lajin vakinainen ja satunnainen esiintyminen. 
Suomea koskevissa levenemisluetteloissa on havaittavissa joitakin aukkoja. -
Kappaleen lopussa [hakasten välissä] on esitetty lyhyesti vielä kasvin Ievene
minen eri maano!:issa. 

Viimeksi esitetään -taaskin eri kappaleissa- ja, samoin kuin muunnok
set ja alalajitkin, varsin huomattavasti, sekamuodot Iyhyehköine se lityksineen 
ja levenemistietoineen. - Asianomaisilla kohdilla esitetään myös verratt. 
suppeine kuvauksineen ja esiintymistietoineen tärkeimmät viljellyt kasvit sekä 
muut ulkoa tulleet enemmän tai vähemmän satunnaisluontoiset lajit. Tässäkin 
suhteessa näytään tavoiteltavan täydellisyyttä, sillä niin tarkkaan on tulo
kaskasvit lueteltu ja kuvattu. 

Mitä teoksen nimistöön ja muotojen arviointi in tulee, niin johtuu lähinnä 
mieleen vertailu Lindman'in kasvian uudemman painoksen kanssa. ja silloin 
saadaan kyllä taaskin tehdä se havainto, että nimistöasia ei ole vielä täydel
leen vakiintunut Ruotsin kasvitieteilijöiden keskuudessa, mutta että pääasiassa 
kuitenkin varsinkin lajinimistö on jo molemmissa näissä kasvioissa hyvin sa
mankaltainen, Holmbergilla sentään ehken jonkinverran vanhoillisempaa kan~ 
taa edustava. Erilaism.atta on huomattavissa etupäässä vain lajien sijoittami
sessa eri sukuihin ja erinäisten systemaattisten muotojen arvioinnissa. Muo
tojen arvioinnissa näyttää Holmberg niinikään olevan yleensä jonkinverran 
konservatiivisempi. Niinpä on esim. itsenäisten, uusien lajien määrä hänellä 
vähäisempi, sillä useat L:n kasvian uudet laj it esitetään hänen kasviossaan 
vain alemplarvoisina muotoina, muun~oksina ja alalajeina. 
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Muunlainen näiden kasvioiden vertailu kallistaa mielestäni vaa'an turtu
vasti Holmbergin kasvian puolelle. Ensinnäkin siitä syystä, että se käsittää 
useampien maiden kasviston, toisek~ i sen vuoksi, että siinä on esitetty sanikkal
setkin ja kolmanneksi sen nojalla, että siinä ovat lajien - ja alempienkin muo
tojen - kuvaukset paljon laajemmat kuin Lindmanissa . Yksi suuri etu kasvien 
tutkijoille Lindman'in kasviolla kuitenkin on, nimittäin kuvat, joita Holm
bergilla ei ole ainoatakaan. Ne kai on pidetty sopimattomina tämänluontoiseen 
teokseen. Voisi myös otaksua, että teoksen hinnan olisi katsottu voivan kuvi-
tettuna nousta tavattomiin. 0. Kyylzkynen. 

Kertomus Suomalaisen Eläin== -ja Kasvitieteellisen 
Seuran Vanamon toiminnasta v. 1926 1

• 

Seuran toiminnassa on kuluneena vuonna ollut havaittavissa suurta vil
kastumista: Uusia jäseniä on seuraan valittu lähes yhtä paljon kuin 5 edelli
senä vuonna yhteensä, kokouksissa on käynyt paljon runsaammin jäseniä 
kuin aikaisempina vuosina, tieteellinen julkaisutoiminta on ollut laajempi kuin 
koskaan ennen ja vihdoin on seura ensi kerran tehnyt yhteisen retkeilyn maamme 
rajojen ulkopuolelle. 

Varsinaisia kokouksia on pidetty 6, nim. 3 kevät- ja 3 syyslukukaudella. 
Keskimäärin on kokouksissa ollut saapuvilla 47 jäsentä. Kokoontumispaik
kana on ollut Yliopiston Maantieteellinen laitos. Esitelmiä ovat pitäneet seu
raavat vanamolaiset: dos. 0. Ekman, senaattori A. 0. Kairamo, maist. V. Kor
venkontio, toht. M. j. Kotilainen, toht. V. Krohn, prof. K. Linkola, maist. 
E. Merikallio, yliopp. T. Rautavaara, prof. U. Saalas, yliopp. P. Suomalainen 
ja prof. K. Teräsvuori. Esiteimien lukumäärä on ollut 11, nim. 5 eläintiet., 2 
kasvitiet., 4 yleisaiheista. Stipendiaattikertomuksen on jättänyt metsänhoit. 
1. Hilden, kokoelman suomal. kasviennimiä Haapavedeltä leht. K. Metsä
vamJO. Pienempiä esityksiä ovat suorittaneet" tai ottaneet osaa esiteimien 
johdosta syntyneisiin keskusteluihin seuraavat 14 jäsentä: A. Hiili, K. E. Kivi
rikko, M. J. Kotilainen, V. Krohn, J. I. Liro, E. Mikkola, V. Pesola, M. Puo
lanne, U. Saalas, P. Suomalainen, K: Teräsvuori, E. Vesterinen, 1. Välikangas 
ja H. Väänänen. Yhteensä on näitä esityksiä ollut 20. 

Prof. K. Linkolan ehdotuksesta ja johdolla teki seura 22- 27. V. retkeilyn 
Viroon. (Kun tästä retkestä on aikaisemmin ollut L. Y:ssä laajahko kertomus, 
jätämme sen tässä yhteydessä tarkemmin selostamatta.) 

Vuoden kuluessa on valmistunut Julkaisujen (Annales) 3:s ja 4:s osa. 
Edellinen on 349 sivun laajainen ja sisältää 8 kasvitieteellistä tutkimusta, joiden 
tekijöinä ovat: V. Krohn, T. J. Hintikka (3 tutkimusta), K. Metsävainio, 0. H. 
Porkka, A. J. Rainio ja V. Räsänen. 4:s osa on 244 sivun laajuinen ja sisältää 
6 eläintieteellistä tutkimusta. Niiden tekijöinä· ovat: j. Sahlberg (2 tutkimusta), 
H. Järnefelt, 0. Ekman (2 tutkimusta) ja H. Kopperl. - Julkaistavaksi on 
vuoden kuluessa ilmoitettu 13 tieteellistä tutkimusta. 

»Luonnon Ystävä)) on ilmestynyt 208 sivun laajuisena, runsaasti kuv\
tettuna. Sen toimituksen ovat muodostaneet professorit K. Linkola ja U. 

1 Vähän laajempi vuosikertomus säilytetään käsin kirjoitettuna Vana
mo-seuran arkistossa. 
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Saalas, jälkimmäinen vastaavana, sekä maist. T. i Hintikka, joka on huo
lehtinut lehden taloudesta. Lehti on painettu Raittiuskansan kirjapaino 0. Y:n 
kirjapainossa Helsingissä. 0. Y. Valistus on huolehtinut t ilausten keräyksestä 
ja lehden jakelusta. Tilaajamäärä on ollut 670, jota paitsi on jaettu 77 vapaa
kappaletta. Seuralle on lehti tu~ttanut ka ikkiaan 7,010: 70 mk:n tappion. 

Tutkimusmatkoja varten on jaettu seuraavat stipendit: yliopp. 1. Hiden'ille 
2,500: - , dos. H. järnefelt'ille 1,000: - , yliopp. E. Mikkola'lle 800: -, leht. 
V. Räsäselle 700: - ja opettaja j. Sepälle J ,500: -. Yhteensä on siis myön
netty Smk. 6,500: - , niistä 2,500: - eläintieteellisiin ja 4,000: - kasvitieteel
lisiin tarkoituksiin. Viron ma,t~aa varten sai seura opetusministeriöltä 5,000 
mk. jaettavaksi apurahoina retken nuoremmille osanottajille. 

Seuran kasvitieteelliset kokoelmat ovat lisääntyneet vain 11 arkillisella 
fanerogameja; eläintieteellisiin ei ole tullut mitään lahjoituksia. 

Kirjastonhoitajan dos. 0. Ekman'in vuosikertomuksen mukaan on seura 
kuluneena vuonna saanut vaihtojulkaisuja 73 seuralta ja laitokselta. Vana
mon Annaies-sarjaa on jaettu seuraava määrä: 2. nidettä 104 kpl., 3. nidettä 
102 kp l. ja 4. nidettä 161 kpl. Aikaisemmin on 1. nidettä jaettu 231 kpl. -
Kirjastossa on 168 sidottua kirjaa ja 709 nidosta. Kaikki vuoden kuluessa 
tapahtuneet muutokset ovat merkityt lippuluetteloon. - Lukuunottamatta 
vanhempaa zootomiseen laboratorioon sijoitettua kirjallisuutta, on kirjastoa 
säilytetty yliopiston kasvipatologisessa laitoksessa, ja on siitä käytännössä 
huolehtinut seuran puheenjohtaja. 

Seuran johtok\tnta on kokoontunut 9 kertaa, nim. 5 kertaa kevät- ja 4: 
kertaa syyslukukaudella. Kokoontumispaikkana on yleensä ollut Yliopiston 
Kasvipatologinen laitos. Kokouksissa on keskim. ollut saapuvilla 6 johto
kunnan jäsentä. 

Seuran virkailijoina ovat olleet: puh.-joht. prof. j. 1. Liro, v.-puh.-joht. 
toht. 1. Välikangas, siht. prof. U. Saalas, rahastonhait toht. V. Krohn, kir-. 
jastonhoit. dos. G. Ekman, johtok. muina jäs. prof. K. Linkola ja toht. M. j .. 
Kotilainen, eläintiet. kokoelmien hoit. yliopp. P. Suomalainen, kasvitiet. ko
koelmien hoit. maist. 0. H. Porkka, tilintark. kalastusneuvos P. Brofeldt ja 
maist. V. Korvenkontio sekä v.-tilintark. kalastusneuvos E. Hellevaara ja 
maist. A. j. Rainio. Suomal. kirjall. edistämisrahaston toimikunnassa ovat 
seuraa edustaneet dos. G. Ekman (vakinaisena) ja maist. j. A. Wecksell (vara
jäsenenä). Määräaikaisten Tutkijainkokousten edustajain komiteassa on seu
raa edustanut prof. j. 1. Liro. 

Vuoden kuluessa seura on menettänyt yhden jäsenensä: yliopp. Ilmar 
Fredrik Mikael Krohn'in, joka kuoli Helsingissä 31. VII 1. edellisenä päivänä 
sattuneen tapaturman johdosta. Ilmari Krohn, joka oli musiikkitieteen pro
fessori Ilmari H. R. Krohn'in ja hänen puolisonsa Emilie'n (o. s. von Dittlt}ann} 
poika, oli syntynyt Parolassa 3. XI 1. 1903 ja oli siis kuollessaan 22 vuoden 
ikäirten. Ylioppilaaksi tuli Krohn v. 1922 päästötodistuksella Helsingin Suo
malaisesta Normaalilyseosta, mutta vasta syksyllä v. 1923 hän, suoritettuaan 
sitä ennen sotapalveluksensa, aloitti yliopistolliset opintonsa, liittyen Hämä
läis-osakuntaan ja Matemaattis-luonnontieteelliseen osastoon. Pääaineekseen 
hän valitsi kemian ja antautui erikoisesti tutkimaan vitaalisia kysymyksiä. 
Hän ennättikin jo julkaista yhdessä prof. 0. Aschanin kanssa tutkimustensa · 
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tuloksena erään tutkielman: )>On diprenets konstitutiom, ja kesällä ennen 
kuolemaansa hän sai .valmiiksi laudatur-kirjoituksensa. . Paitsi kemiaa hän 
opiskeli myöskin biologisia tieteitä. Vanamo-seuran jäseneksi hänet valittiin . 
15. XI. 1924. Hänen monipuolisista harrastuksistaan saamme jonkinlaisen 
käsityksen kun kuulemme, että hän oli jäsenenä Ylioppilaiden Kristillisessä 
Yhdistyksessä, Ylioppilaskunnan Soittajat-nimisessä yhdistyksessä, Helsingin 
Toverit-nimisessä voimisteluseurassa, Akateemisessa Karjala-Seurassa ja Hel
singin Suojeluskunnassa. )>Reippaan ja aina iloisen ulkomuodon alla~, -sano
taan Ylioppilaslehdessä olleessa muistokirjoituksessa, - )>oli Ilmari Krohn'illa 
syvä ja vakava uskonnollinen luonne)>. )>Hän jätti kaikkiin, jotka hänet tunsi
vat, unohtumattoman muiston harvinaisen eheäluonteisesta ja monipuolisesta 
miehestä, joka tälle maalle olisi paljon voinut antaa ja on jo antanutkim. 

Vuoden kuluessa on seuraan liittynyt 56 uutta jäsentä nim.: yliopp. 0. 
(Andersin) Anttinen, E. A. jamataineo ja M. j. Salminen (20. 1 1); yliopp. 
A. Auterinen, Hertta Ingman, V. Kanerva, E. W. Lindeberg, Saara Saasta
moinen ja Katri Tolvanen (20. 11 1); yliopp. Veera Aro, S. 1. Miettinen ja Tel
lervo Yrjö-Koskinen (24. IV); yliopp. E. 0. Kivinen, K. A. Pohjakallio ja N. 
T. Salo (9. X); leht. H. Lagström, maist. E. Bruun ja U. W. Lunden sekä yli
opp. Irja Ahonen, Marjatta Hakkarainen, Hanna Huotari, K. K. E. Hyyppä, 
L. 1. Häkkinen, Signe jokinen, Esteri Katila, Elma Kirkkomäki, V. Klemola, 
P. Kontkanen, V. B. Lehtola, H. 0. Leivo, T. 0. V. Lyytinen, Elsa Montin, 
A. 0. Ojala, T. P. 1. Paasio, Anna-Liisa Paunonen, H. Peltola, Laila Seppänen, 
H. V. Söderlund, Helvi Veijola, Helmi Vesterinen ja N. G. Wikman (29. X); 
maat.- ja metsätiet. kand. j. A. Mustonen sekä yliopp. V. H. Auramo, A. A. 
Cajander, E. A. 0. Cajander, Salli Harsti, A. S. Huttunen, R. U. Kanerva, 0. 
J. Koskinen, Heiiin Kurenniemi, Aili Ryselin, S. S. Siiri, A. E. Silvola, P. V. 
Sipilä, Hilkka Suolahti ja Irma Vartiainen (26. X 1). 

Vuoden lopussa oli seuran jäsenmäärä 303. 
Helsingissä tammikuun 19 p. 1927. Uunio Saalas, 

sihteeri. 

Vanamo=seuran tiliasema 31. XII. 1926. 

Menoja: 
Stipenditili .... .. .... .. .. ... . . ... ... ........... .. . ....... . . 
Annaies-tili ............... .. ...... .. .............. .. ...... . 
Luonnon Ystävän tili . ... .. ............ ... .. . ............ . . 
Sekalaisten menojen tili 

Tuloja: 

10,900: -
73,608: '65 
23,006: 70 
11,056: 85 

118,572: 20 

Avustustili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,000:-
jäsenmaksutili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,800:-
Annaies-tili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515:-
Luonnon Y~tävän tili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,996: -
Korkotili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,717: 61 

---
92,028: 61 

Tulot menoja pienemmät .... . . .. ......... ........ ..... . .. . 26,543:59 

118.572: 20 
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Omaisuus: 
Kassatili 
Me lan rahasto ............................................. . 
Hirnin rahasto ........................................... . 
Topelius-rahasto ........................................... . 

10,276: 78 
49,738: 81 

1,456: 44 
7,110: 59 

68,582: 62 
Helsingissä tammikuun 15 p. 192i. 

Väinö Krolm, 
rahastonhoitaja. 

Kokousselostuksia. 
SumaJaisen Eläin-~ ja KasvltleteeiUsen Seuran Vanamon vuosikokous 25. 

11. 1927. Seuran puheenjohtajan, prof. J. 1. Li r on lausuttua muutamin 
sanoin seuran jäsenet tervetulleiksi vuosikokoukseen piti fil. maist: N i i 1 o A. 
V a p p u 1 a juhlaesitelmän k ä y t ä n n ö 1 1 i s e s t ä e n t o m o 1 o g i a s t a 
P o h"j o i s-A meri k a n Yhdy s v a II o i s s a, jossa hän oli viime vuo
den aikana tutkimassa tuhohyönteisten torjuntaa ja kasvinsuojelua maata
lousministeriön stipendiaattina. Tuskin missään maassa koko maapallolla on · 
käytännöllisellä entomologialla niin suurta merkitystä kuin Yhdysvalloissa, 
missä maanviljelys ja sen ohella hedelmäviljelys on näihin a~ti ollut joh~oase
massa muihin elinkeinoihin nähden. Sillä laajoilla viljelysaluei lla saattavat tuho-. 
hyönteiset valtaan päästyään tehdä arvaamatoota hävitystä ja järkyttää koko 
maan talouselämän perusteita. Yleensä arvioidaan vahinkojen nousevan vuo
sittain vähintään 10 prosenttiin tuotteiden kokonaisarvosta ja esim. v. 1915 
laskettiin hyönteisten aiheuttamat tappiot 1,1 82 milj. dollariksi. }(un monet 
kaikkein vaarallisimmista tuhohyönteisistä ovat muualta maahan kulkeutu
neet, suoritetaan ulkomailta saapuvien kasvituotteiden tarkastus mahdollisim
man perinpohjaisesti. Kasvintarkastusta valvomassa on erikoi ~n virasto, 
Federal Horticultural Board, jolla on 23 tarkastusasemaa satama- ja rajakau
pungeissa. - Yhdysvaltain liittohallituksen ylläpitämän tuhohyönteistutki
muksen keskusvirasto, Bureau of Entomology, sijaitsee Washingtonissa ja kuu
luu osana maatalousdepartementtiin. Laitos on jaettu 12 eri osastoon, joilla 
kullakin on määrättyyn viljelyskasviryhmään kohdistuvien hyönteistuhojen 
tutkiminen ja torjumiskeinojen suunnittelu valvontaosa alaisena. Varsinainen 
tutkimustyö ja torjumiskokeet suoritetaan tuhoalueilla n. s. kenttälaboratori
oissC\, joita on useita kymmeniä (tätä nykyä n. 80) maan eri osissa, ja ovat mo~ 
net niistä enemmän tai vähemmän tilapäisiä. Kun tutkimukset jostakin mää~ 
rätystä hyönteisestä ovat loppuun suoritetut ja tehokkaat torjumiskeinot 
keksitty, voidaan laboratorion toiminta lopettaa tai siirretään se toiseen paik
kaan, jossa ilmastolliset tai muut olosuhteet ovat erilaiset ja toimenpiteet tuho.: 
jen torjumiseksi sen johdosta toisenlaiset. Useimmissa laboratorioissa . työs
kentelee vain pari entomologia, mutta on suurempiakin, joissa henkilökunta 
nousee useihin kymmeniin. - Sitäpaitsi on eri valtioilla, tavallisesti yliopisto
jen ja niihin yhdistettyjen maatalouskoelaitosten osana omat tuhohyöntels
laboratorionsa, joissa kohdistetaan huomio oman valtion piirissä esiintyvien 
tuhojen selvittelyyn. Useimmissa valtioissa on sen lisäksi erikoinen 'valtlonerito~ 
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mologi, joka toimii valtionsa ylimpänä hallinnollisena kasvinsuojeluviranomai
sena. - Pitkällä kiertomatkallaan, joka ulottui Etelä-Kaliforniaan saakl{a, oli 
esitelmöitsijä käynyt perehtymässä monien kenttälaboratorioiden ja koelaitosten 
toimintaan sekä käytännölliseen torjumistyöhön suurissa puutarhoissa .ja vi lja
alueilla. Esitelmän kuluessa näytettiin varjokuvia näistä laitoksista sekä eri
laisista tuhohyönteisten torjunnassa käytettävistä moottoriruiskuista ja -pölyt
timistä, joilla myrkkyaineet levitetään kasveille. Erikoisesti juuri torjumistek-

• 1 niikan ala lla voidaan Yhdysvaltoja pitää edelläkävijämaana, jossa käytännöl
linen entomologia taistelussa tuhohyönteisiä vastaan on saavuttanut kaikkein 
kauneimmat voittonsa ja jossa eurooppalaisella· entomologilla on runsaasti 
opittavaa. 

Seuran virkailijoiden esitettyä vuosikertomuksesna myönnettiin rahaston
hoitajalle ja johtokunnalle tili- ja vastuuvapaus. Senjälkeen toimitettiin vaalit, 
jolloin valituiksi tulivat kaikki entiset virkailijat. - Dosentti H. j ä r n e f e 1 t 
ilmoitti julkaistavaksi: Zur Limnologie einiger Gewässer Finnlands IV. - Prof. 
K. Linkola jätti seuran ark istoon leht. K. H. Hällströmin lähettämän kokoel
man suomalaisia kasvien nimiä, jotka seminaarin oppilas Anni K e y n ä s 
yhdessä äitinsä Palaga M a u r o s e n kanssa oli merkinnyt muistiin Repolasta 
Pohjois- Aunuksesta. - Seura~ jäseniksi valittiin ylioppilaat Lempi Koi s
t i ne n, Irja Tellervo Annikki L önn g r en ja Helmi PaulaViro 1 a i ne n. 
Kokoukseen saapui onnittelusähkösanomat Turun Eläin- ja Kasvitieteelliseltä 
Seuralta sekä Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistykseltä. - Kokouksessa oli 
saapuvilla n. 80 jäsentä. 

Kokouksen jälkeisessä illanvietossa, Ylioppilastalossa, jossa oli läsnä 56 
jäsentä, piti maist. H. V ä ä n ä n e n puheenjohtajalle prof. j. 1. Li r o 11 e 
leil<kisän puheen, johon tämä vastasi höystäen esity~tään lukuisi lla kauniilla 
vertauksilla. Illan kuluessa kertoili prof. T. H. j ä r v i muistelmia Vanamo
yhdistyksen alkuajoilta, maist. 1. H i d en esitt i huvittavia piirteitä useista 
vanamolaisista, heidän tÖistään ja tavoistaan, toht. M. j. K o t i 1 a i n e n 
kertoi kaskuja omituisista tilanteista, joihin erinäiset luonnontutkij at olivat 
joutuneet maaseudulla liikkuessaan, maist. 0. H. Porkka luki maaseutu
lehdestä kuvauksen erään kasvitieteilijän seikkailuista, yliopp. P. Suoma-
1 aine n lausui muutamia Krylovin eläintaruja, prof. U. Saa 1 a s lausui 
Raumalaisen )>jaarituksen11 ja maist. A. P o i j ä r v i esitti yksinlaulua ja pia
nonsoittoa. 

Kokous· 25. 111. 1927. Prof. K. Li n k o 1 a esitelmiii kansankielen kas
vinnimien keruusta. - Prof. U. Saa 1 f\ s kertoi isoisRnsä R. F. Sahlbcrgin 
muistiinpanoihin perustuen hänen retkeilyistään Brasiliassa, Chilessä y. m. v. 
1R39-·13. - Yliopp. P. Suoma 1 aine n k rtoi Gonatopus-pistiäisen elin
tavoista. -- Maist. J. H e i n o n e n näytti suuren torakan, joka elävänä oli 
tullut hanaanilähetyksen mukana maahamme Costarica11 kaupungista. - Seu
ran arkistoon olivat seuraavat st ipendiaatit jättäneet matkakertomuksensa: 
maist. V. R ä s ä 11 e n kasvitieteellisistä tutkimuksista Kurkijoella ja lähi
pit:ijissä, opettaja j. S e p p ä lintujen asuin- ja oleskelupaikkoja kosl(evista 
tutkimuksista Käpylä sä y. m. sekä yliopp. . M i k k o 1 a kasvitieteellisistä 
tutkimuksista Ivalon Lapissa. - Maist. P. S u h on e 11 oli lähettänyt kokoel-



118 Lukijoilta. 

man kansanomaisia kasvinnimiä Perhosta ja Alajärveltä. - julkaistavaksi il
moitettiin: H. j ä r ne f e 1 t: Zur Limnologie einiger Gewässer Finnlands V. 
Vesijärvi. - Seuran jäseniksi valittiin maist. Paavo E r k k o, odontologian 
lisens., fil. kand. Ilmari J u V e 1 i u s, fil. kand. Yrjö 0 s 111 a sekä ylioppilaat 
Liisa K a r j a 1 aine n , Jaakko Orvo Edvard R i n g ja Lauri Samuli Tien
s u u. 

Lukijoilta. 

Hiukan vastinetta maist. E. Merikalliolie Jinnunnimistöasiassa. 

Puolustaessaan L. Y:n viime numerossa uutta linnunnimistöä maist. Meri
kallio tuhlaa paljon tilaa allekirjoittaneen jo 3 vuotta sitten (1924) . L. Y:ssä 
julkaisemaan arvostelevaan kirjoitukseen, ollenkaan muistamatta, että nyt 

' käytäntöön otettu nimistö ilmestyi painosta ensi kerran v a s ta v u o t t a 
m yö he m m i n (L. V. 1925). Arvosteluni ei siis· lainkaan voim1t kohdistua 
siihen, vaan M:n omaan, v. 1924 L. Y:ssä olleeseen nimistöehdotukseen. Lo
pullisessa nimistössähän esittämäni periaatteet itse asiassa ovat mones~a suh
teessa otetut huomioon, nekin kaksi periaatetta, joiden kimppuun M. nyt 
erikoisesti käy. Yksinpä M:n jälleen tunturikurmitsan nimeksi innokkaasti puol
tama >>pe ltokanakim >>nujertuh> '>hyökkäyksenh> ansiosta - tämä hyökkäys ei 
siis suinkaan suuntautunut >>a ivan harhaan >>, kuten M. nyt väittää. Sen sijaan 
iskee aivan harhaan M:n lukuisin esimerkein >> todistama>> väite allekirjoitta
neen epäjohdonmukaisuudesta (vrt. L. Y ., s. 50). Koko kir.ioituksenihan v. 1924 
kohdistui uusi i n n i m i i n, niihin periaatteisiin, iotka mielestäni kansan
omaisuuden ohella o Ii otettava huomioon ryhdyttäessä muuttamaan 
e n t i s t ä v a k i i n t u n u t t a n i m i s t ö ä. Minä tietysti tunsin hyvin 
entisen nimistön kirjavan laadun, mutta eihän siinä ole mitään epäjohdonmu
kaisuutta, että halusin uudet nimet v ä he mm ä n kirjaviksi ja vähemmän 
cpätieteellisiksi kuin entiset, joten toivoin uusien nimien suhteen noudatettavan 
esittämiäni periaatteita - kuten komitea sitten laajassa mittakaavassa teki
kin. - En muuten voi olla huomauttamatta, että M. itse asiassa saa olla arvos
telustani varsin kiitollinen, sitenhän hän pääsi >>toukomettisiem, >>pulujem y. m. 
kaunotarten isyydestä ajoissa irti. 

Viimevuotisen selostavan kirjoitukseni ja hrojen Walmarin ja Sepän lau
suntojen johdosta M. tahtoo väittää, ettei arvostelu, muka myöhästyneenä, nyt 
nää saisi tulla kysymykseen. Haluaisin tietää, milloin sitten hrat W. ja S. y. m. 

arvostelijat olisivat voineet lausua mielipiteensä komitean nimistöstä. Komi
tcahan ei ole koskaan julkaissut mitään ehdotusta, ainoastaan valmiin, >>hyväk
sytyn>> nimistön. Kukaan syrj äinen ei sitä tietysti ole voinut arvostella ennen
kuin se ilmestyi painosta. Toisena syynä, miksi muutosehdotuksia ei enää 
saisi tehdä, on M:n mielestä monipäisen komitean ja Vanamo-seuran auktori
teetti. On omituista, että M. nyt vetoaa komitean kaikkiin jäseniin, vaikka 
nimistöä julkaista ssa vain kaksi jäsentä kelpasi sen laatijoil<si - muita työ
hön osaaottaneita ei cde mainita nimeltä. Tämä näyttää sangen rumalta, mutta 
saa luonnollisen selityksensä siitä, että itse asiassa puheena olevat kaksi het ~ 
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kilöä todella suorittiva tkin varsinaisen työn. Komitean muista jäsenistä Ieht . 
V. Hornborg ja metsänhoit. 1. Hilden kyllä antoivat lausuntonsa M:n alku
perä isesUi ehdotuksesta, mutta eivät sen enempää ot taneet osaa komitean töi
hin . Turhaa siis on nyt erikoisesti vedota heidän auktor iteettii nsa. Tällä en 
tahdo väittää, ettei nimistön julkaisijain auktoriteetti olisi vallan riittävä, mutta . 
se ei ole suurempi kuin A u k u s t i j tt h a n a Me 1 a-va inajan. jos siis vii
memainitun nimistöä saadaan mielin määrin muokata, ei ole syytä kieltää sa
maa nyt käytäntöön otettuun nimistöönkään nähden. ja aivan Juonnollista 
on, että mahdolliset muutosehdotukset ovat mieluimmin tehtävät ennen kuin 
nimistö on ehtinyt vakiintua. - Mitä Vanamo-seuraan tulee, ei se sihteerin il
moituksen mukaan koskaan ole kokouksissaan nimistöä vars inaisesti käsitellyt 
tahi hyväksynyt. Myönnän kuitenkin, että uuden nimistön on asiallisesti kat
so ttava saaneen Vanamon >>s iunauksen>> . 

Kuten opettajataholta olen kuullut, tulee nimistökysyrryys esille Kuopion 
ensikesäisessä lu onnonhistorian opettajain kokouksessa. Opettajistosta epäile
mättä suureksi osaksi riippuu uuden nimistön kohtalo. Voimme siis odottaa, 
että jos mainitussa kokouksessa joitak in muutoksia vielä katsottaisiin tarpee lli 
seksi, nämä sitten todellakin toteutetaan. jos taas suuri enemmistö hyväksyy 

• nimistön nykyisessä muodossaan, ei muilla kansalaisilla ole asiassa paljoakaan 
sanomista. 

Lopuksi katson tarpeelliseksi huomauttaa, ettei maist. Merikallion suinkaan 
ole syytä pitää allekirjoittanutta henkil ökohtaisest i jonkinlaisena uuden ni 
mistön päävihollisena , vaikka toivonki n siihen joitakin muutoksia. Se käy 
parhaiten ilmi siitä, että olen ottanut uudet nimet käytäntöön Eläintieteelli 
sen museon uusissa nimilapuissa, tosin kyllä yleensä vain rinnakkaisniminä, 
mikä mielestäni toistaiseksi on oikeinta. Vain yhden nimen, ruokin uuden 
nimen, olen jättänyt ja tulen jättämään pois. Kansanomaisia säädyttömyyksiä 
ei ole sivistyneeseen kirjakieleen, kaikkein vä himmän kouluoppikirjoihin, otet-
tava, olivatpa ne kuinka >>Sattuvia>> tahansa. Ilmari Välikangas. 

Uutisia. 
Vanamo-seuran eläin- ja kasvitieteelliset apurahat. Niitä henkilöitä, jotka 

haluavat stipendejä ensi kesänä suoritettavia eläin- ja kasvitieteellisiä tutki
muksia tai kansanomaisten suomalaisten eläin- ja kasvinimien keruuta varten, 
kehoitetaan jättämään Suomalaiselle Eläin- ja Kasvitieteelliselle Seuralle Vana
molie osoitetut hakemuksensa viimeistään 25 p. huhtik. seuran puheenjohta
ja lle prof. j. 1. Lirolle os. Helsinki , Kasvipatologinen laitos, Ritarik. . 

Toht. K. E. Kivirlkon lintu- ja imettäväiskokoelma, joka v. 1 24 oli näyt
teillä pohjoismaisessa metsc:istysnäyttclyssä Helsingissä ja siellä herätti aivan 
erikoista mielenkiintoa ja ihastusta, on ta rj ottu myytäväksi Yliopiston Maan
vilj elys- ja metsäzoologiselle laitokselle. Kokoelma sisältää n. 370 yksilöä, joista 
lähes toinen puoli muodostaa n. s. biologisia ryhmiä. Yht ensä on kokoelmassa 
n. 160 lintu- ja n. 20 pikkuimettäväislajia edustettuna. Konsistori on kokouk
sessaan 12. 111. päättänyt pyytää va ltionvaroja kokoelman ostamista varten. 
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60 vuotta täytti 30. 111. 27. Helsingin Yliopiston eläintieteen professori 
Enzio Rafael R e u t e r. 

50 vuotta täytti 31. 111. 27. Maataloushallituksen kalataloudellisen tutki
mustoimi!:ton johtaja, prof. Toivo Henrik j ä r v i. 

Tvärminnen eläintleteellfnen asema. 

Ensi kesänä tarjotaan tutkijoille! luonnonhistorian opettajille ja ylioppi
laille tilaisuutta työskentelemään Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla. jos 
riittävä määrä osanotta.iia ilmoittautuu pidetään seuraavat opintokurssit. 

Kesäk. 7-23 p. Prof. K. M. Levander: Kalatiedettä. 
Kesäk. 27 p.-heinäk. 9 p. Toht. R. Frey: Hyönteistiedettä. 
Heinäk. 11-30 p. Ylim. prof. A. Luther: Vesieläimiä. 
Elok. 1- 20 p. Dosentti R. Collander: Kasvifysiologiaa. 
Lähempiä tietoja kursseista antavat niiden johtajat. Ilmoituksia vastaan

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

Maksut: Ylioppilaille ja virattomille fil. kandidaateille, jotka valmistautuvat 
filos. lisensiaatti-tutkintoon: 1) kurssi- ja laboratoriomaksu ( työtarpeiden han- · 
kintaa, kirjojen sitomista varten y. m.) Smk. 50: - jokaisesta kurssista taikka 
kuukaudelta; 2) täysihoidosta Smk.- 660: - kuukaudelta. - Toisille henkilöille 
ovat vastaavat maksut: 1) Smk. 100:- ja 2) 900: -. 

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

Helsingissä 28. 11. 1927. Alex. Luther. 
Helsinki, Eläintarha 8 

Kasvimaantietee11lnen demonstratiokurssi Ahvenanmaalla. Ensi kesänä toi
meenpanee toht. A 1 v a r P a 1m g r en Ahvenanmaalla 7- 10 päivää kestävän 
retkeilyn, JOnka aikana hän demonstroi kasvimaantieteellisissä, varsinkin flo
ristisissa tutkimuksissa käytettäviä menetelmiä, kiinnittäen samalla erikoista 
huomioita niihin edellytyksiin, joita oman maan luonto tarjoaa kasvitieteelli
sille tutkimuksille. Lähempiä tietoja • etkeilystä saa toht. A. Palmgren ilta, 
os. Helsinki, Antink. 19. 

Kasvitieteellisen retkeilyn Petsamoon järjestää juhannuksen jälkeen toht. 
E. H ä y r en. Retki kestää n. 2 viikkoa ja maksaa Rovaniemeltä Petsamoon 
ja takaisin 1400 mk. Halukkaat osanottajat kääntykööt asiassa viimeistään 
huhtik. 20 p:nä toht. E. Häyrenin puoleen, os. Helsinki, Länt. Viertotie 33. 

VIrkanimitys. Helsingin Suoma!. Normaalilyseon luonnonhistorian ja maan
tieteen vanh. lehtoriksi on nimitetty toht. Gustaf M u n s te r h j e 1m. 

VIrkoja haettavana. P o r i n 1 y se o n luonnonhistorian ja maantieteen 
vanh. lehtorin virka Ja He 1 s i n gin Suoma 1. Tyttö k o u 1 u n nuor. 
lehtorin vtrka ovat haettavina viimeistään 19. V. 1927. 

ffelsinlt.l 1917, Ratttlusltaru;an K1rjapai"o Oy . 
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J u 1 k a 1 s 1 ja: Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
T o 1 m 1 t u s: Uunio Saalas (vastaava) ja K. Linkola 

Lintujen taloudellinen merkitys. 
Erään kiertokyselyn tulokset • 

.. A. H. Hiili. 

Maatalouskoelaitoksen Tuhoeläinosasto toimeenpani keväällä ja 
syksyllä 1926 kiertokyselyn, jossa tiedusteltiin lintujen, etenkin va
rislintujen ryhmän, vahingollisuutta ja hyödyllisyyttä maa- ja metsä
taloudelle, puutarhanhoidolle sekä metsästykselle ja kalastukselle. 
Tiedusteluun saapui 244 vastausta koskien yhteensä 64 lintulajia. 
Kun Luonnon Ystävän lukijoiden joukossa on varmaan useita sellai
sia, joita kiinnostaa kuulla, mitä mielipiteitä ja havaintoja maanvil
jelijöillä ja luonnonystävillä on eri lintujemme merkityksestä ja ase
masta luonnontaloudessa, niin esitetään tässä poimintoja tiedustelun 
tuloksista. 

Kaikkialla Suomessa tavallinen v a r i s (Corvus cornix) ei ole 
yleensä maamiesten suosiossa, sillä sitä koskeviin kysymyksiin vas
tanneista 238 henkilöstä pitää vain 5 varista ehdottomasti hyödylli
senä _lintuna. 90 vastaajan mielestä on sen vahingollisuus var
masti suurempi hyödyllisyyttä, ja 143 tiedonantajan muk':J.an varik
set tekevät sekä vahinkoa että hyötyä, joiden suhdetta he eivät kui
tenkaan määrittele. 

Varisten suuri'mpana ansiona pidetään sitä, että ne syövät pal
jon tuholaisia, m. m. luonnonniittyjä tuhoavan niitty-yökön (Charaeas 
graminis) toukkia, >>niittymatoja>> (49 havaintoa), seppien (Agriotes 
obscurus y. m.) toukkia, >>juurimatoja>>, turilaan- (Melolontha hippo
castani), orasperhosen- (Agrotis segetum), kaaliperhosen- (Pieris bras
sicae) ja tammikääriäisen- (Tortrix viridana) toukkia, kaalikärpäsen 
(Phorbia brassicae) koteloita, etanoita (Agriolimax agrestis), hiiriä, 
myyriä, päästäisiä jopa käärmeitäkin, tehden siten maanviljelijöille 
hyvän palveluksen. Sitäpaitsi toimii varis, etenkin keväisin, lumen
sulamisaikaan, >>terveyspoliisina>>, puhdistaen takapihat ja teitten 
varret mätänevistä jätteistä. 
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Varis~en aiheuttamista tappi~ista 9vat niitteJ1· v i' lj_ e 1 y s k a s
v e i h i n kohdistuvat vahingonteot raskaimmat. Keväisin esiin
tyessään ·tavallisesti kymmeniä, us.ein jopa satojakin yksilöitä käsit
tävin parvin, ne veroittavat pelloille kylvettyä siementä ja nuorta 
orasta. Varsinkin käsinkylvetyillä mailla, joissa osa siemenistä jää 
maan pinnalle, linnut vierailevat ahkerasti. Riviinkylvökoneella 
tasasyvään saatetut siemenrivit sensijaan säi lyvät paremmin, sillä 
varikset eivät näytä olevan erittäin perusteellisia mullanseulojia. 
Kasvukauden loppupuolella, viljan alkae~sa tuleentua, tekevät va
rikset, ravintoa etsiessään, suurta vahinkoa sotkemalla kasvavaa 
viljaa. Tällainen on hyvin tavallista syrjäisillä paikoilla sijait
sevissa kauramaissa. Tiedustelun tuloksista päättäen on, variksen 
ruokalistassa kaura viljelyskasveista ensimmäisellä sijalla. Lukuun
ottamatta 86 yleistä variksen >>viljan>> syöntihavaintoa, mainitsee 83 
henkilöä varisten syöneen kauraa, 38 ohraa, 24 ruista, 13 vehnää, 13 
perunoita ja 8 hernettä. Mansikkamaalla· on sen nähnyt 15 havain
nontekijää. Lisäksi on sen nähty joskus syövän omenia, tomaatteja~ 
sipuleita, vattuja ja kaalin- ja lantuntaimia. 

Esimerkkeinä varisten aiheuttamien vahinkojen rahallisesta ar
vosta, silloin kun linnut suurin laumoin sotkevat ja syövät viljaa, 
esitetään tässä eräiden havaintojentekijöiden laskelmat. Maanv. N. 
j. L a n g i n k o s k i arvioi varisten tilallaan Kangasniemen Suu
ralassa vv. 1924- 1925 aiheuttaneen 10- 15 ~'0 sadonvähennyksen 
hehtaarisadosta. Maanv. P. T i m o n en Kiteen Puhoksesta ilmoit
taa varisten tuhonneen v. 1926 1/ 4 tilans'a viljasadosta, ja työnjohtaja 
M. M ä n t t ä laskee varisten aiheuttaneen Yyterin kartanossa (Porin 
msk.), jonka pelto-ala on 130 ha, vuosittain n. 1 ~000 Smk. tappion . 

Esitettyjen havaintojen ja vahinkoarvioiden perusteella ei voida 
vielä pitää todistettuna sitä seikkaa, että varikse käyttäisivät suu
ressa määrin ravinnokseen jyviä. Se on pätevästi toteennäytettä
vissä vain tarkoilla mahansisältö- ja ulostetutkimuksilla. Kysymyk
sessäolevaan tiedusteluun vastanneista henkilöistä ovat ainoastaan 
harvat esittäneet havaintoja varisten mahan·sisä\\östä. Talouden
hoitaja A n t t i K i 1 p i ö Käkisaimesta löysi ampumansa variksen 
lihasmahasta n. 1j 2 dl kauranjyviä. Metsänhoidonneuvoja P. A. 
K o s ken k a r i on useana syksynä avannut varisten lihasmaha ja ja 
todennut niiden olleen täynnä ohran ja varsinkin kauran jyviä. Yli
oppilas A. P. K u u s i s t o n keväällä 1925 ampuman variksen lihas
maha oli täynnä kauroja ja kauppias A. P a r t i n Hirvensalmen Väi-
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sälässä ruiskuhilaalta ampuman variksen lihasmaha oli rukiita täyn
nänsä. 

Hyönteisten ja viljan ohella käyttävät varikset ravinnokseen 
toisten lintulajien munia ja poikasia. Varisten vierailuista kanatoissa 
todistavat 42 havaintoa, >>vesi lintujen>> pesillä 38, sekä näitten Usäk, i , 
erikseen mainittuina, sinisorsien (19), tavien (4), lapasorsien (2), 
tukkakoskelojen (2), harmaahanhien (2), kuikan, silkkiuikun, härkä
linnun, punajalkaviklon, punanarskun ja naurulakin pesillä. Met
sissä ja vainioilla asustavien kanålintujenkin pesiä varis veroittaa. 
9 vastauksessa kerrotaan variksen ryöstäneen >>metsälintuj em> munia 
ja poikasia ja näitten lisäksi mainitaan erikseen sen käynneistä tec
rien (8), metson, riekon ja turkinpyiden (7) pesillä. Räkättirastaidcn 
(18), isokuovien (5), naakkojen (4), töyhtöhyyppien (2) ja kesykyyh
kyn pesiä se myös ryöstää ja erittäinkin usein joutuvat >>pikkulintu
jen>> pesät (67) varisten saaliiksi. Mainittujen 67 »pikkulinnun >> pesän 
lisäksi ilmoitetaan varisten ryöstäneen kottaraisen (9), pä.äskyjen 
(5), peipon ~5), pensastaskun (2), kiurun, leppälinnun ja västäräkin 
pesät. 

Varisten rohkeutta ja viisautta ravinnonetsinnässä todistaa se
kin, että ne ovat kyenneet pyydystämään jäniksen poikasia (8), ka
loja (ahven, haili, lahna, rautakala, salakka, särki y. m. säilytyspai
koista, rannoilta sekä pyydyksistäkin), kalanmätiä, kastematoja ja 
sammakoita. Ovatpa varikset rosvonneet kanoilta ja sioilta ruoan 
sekä hyökänneet ampiaispesienkin kimppuun. 

Keväisin saattavat suurilukuiset varislaumat, penkoessaan lan
tapattereista ruoaksikelpaavia jätteitä, hajoittaa kokonaan patterin 
suojaksi luodun multa- tai turvekerroksen, jopa joskus koko patte
rinkin (silloin kun se on helposti hajaavaa sekalantaa), aiheuttaen 
siten suuren lannan ravintoainehukan. 

Munarosvo-ominaisuud~ssaan varis tekee paljon pahaa luonnon
suojelualueilla. Hra G ö s t a Sten m a n i n mukaan ei Suuren 
Träskön suojelualueelia ole mitään merkitystä, jos varikset edelleen
kin pysyvät yhtä lukuisina kuin nyt (1926). 

Toinen yleinen varislintumme, talvisten kyliemme kaunistus, 
h a r a k k a (Pica pica) ei ole saanut montakaan luettelemaan sen 
hyviä töitä, takapihojen puhtaanapitoa ja hyönteisten hävittämistä. 
Kuitenkin mainitaan sen kaikenlaisten >>toukkien ja matojen>> ohella 
syövän etanoita, turilaan- sekä ruskean raatokuoriaisen (Blitoph aga 
opaca) toukkia. Sensijaan korostetaan haråkan osuutta muitten Iin-
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tujen, erittäinkin pikkulintujen pesien ryötsäjinä ja pidetään harak
kaa yleisesti pahempana munarosvona kuin varista. 33 nimeämättä
män >>pikkulinnun>> pesänhävityksen lisäksi mainitaan harakan ryös
täneen seuraavien lintulajien munia ja poikasia: kanan (19), räystäs
pääskyn (6), kottaraisen (3), turkinpyyn (2), peipon (2) ja leppälin
nun (2) . 

Viljelysmailla ja puutarhoissa tekee harakka samansuuntaista 
vahinkoa kuin variskin, joskin vähemmässä määrässä. Harakoide~ 

ilmoitetaan syöneen ruista aumoista talvella, kauraa, ohraa, vehnää, 
hernettä, perunoita, juurikasveja, sipuleita, omenia, mansikoita, kir
sikoita sekä viinimarjoja. Yhden havainnon mukaan on harakkakin 
käynyt jäniksenpoikasen kimppuun; sitäpaitsi se on, kuten variskin, 
vieraillut kanojen ja sikojen ruoka-astioilla, vieläpä nokkinut piloille 1 

pihalle kuivumaan asetetut juustotkin. 
Samoinkuin harakka, on n ä r h i k i n (Garrulus glandarius) 

ahkera pikkulinnunpesien rosvooja ( 19 havaintoa). Huomattavan 
osan sen ravinnosta muodostavat viljakasvit (ohra, kaura, ruis, 
vehnä) sekä muut viljelyskasvit (\lerne, papu, omenat,' viinimarjat, 
juurikasvit sekä perunat, joita se kantaa kätköihinsäkin puunkoloi 
hin). Hra E. S a h 1 s t e d t Kuopiosta kertoo v. 1917 ampuneensa 
yhdessä mai~t. 1. Saran kanssa 4 närheä viljapellolta Mäntsälässä ja 
avanneensa niiden mahat, jotka osoittautuivat olevan aivan täynnä 
<> hria. Närhen ansiona mainitaan . sen ·hävittävän pelloilta >>matoja>> 
ja hiiriä . . 

Närhen läheisen sukulaisen, Pohjois-Suomen metsien vilkkaan 
asukkaan, k u u k k e l i n (Perisoreus infaustus) on nähty myöskin 
ryöstävän toisten lin tuj en, >>p ikkulintuj en>> (2), räkättirastaan ja 
käpylinnun pesät. 

Eräitten tiedonantajien mielestä on n a a k k a- (Coloeus mone
dula) kanta huomattavasti lisääntymässä maassamme. Naakan 
ruokalistassa on variksen, harakan ja närhen tapaan kasviainesten 
(ruis, kaura, ohra, peruna, sipuli, herne, mansikka, kirsikka) ohella 
hyönteisten toukkia ja koteloita sekä lintujen, räkättirastaiden ( 1 ), 
kyyhkyjen (1) ja kottaraisten (1) munia ja poikasia. 

Edellämainittuja varislintuja harvinaisempien lajien, m u s t a
v a r i k se n (Corvus frugilegus) ja k o r p i n (Corvus corax) aikaan
saama vahinko ja hyöty jää niiden harvalukuisuuden tähden edellis
ten lajit:n suhteita pienemmäksi. Mustavariksen on havaittu syövän 
kauraa, ruista, perunoita, turilaan y. m. toukkia, etanoita ja hiiriä. 
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Eräissä seuduissa Lounais-Suomessa suurina yhteiskuntina pesivät 
mustavarikset v~ivat aiheuttaa suurempaakin vahinkoa, joten on 
pakko ryhtyä niitä ahdistamaan. Nimismies T. A a 1 t o sen anta
man tiedon mukaan oli Ulvilan kunnanvaltuusto v. 1925 pakoitettu 
maaherralta pyytämään erikoisluvan vahinkoja aiheuttavien musta
varisten ampumista varten kahden kuukauden ajaksi sanottuna 
vuonna. 

Korpin on havaittu olevan raatojen luona aterioimassa sekä 
)>pikku lintuj en>> (7), >>metsälintujen>> (3) ja >>vesilintuj en>> (sorsa n, 
tukkakoskelon y. m.) pesillä (3). 

Varislintujen ohella on etenkin puutarhureille merkityksellisenä 
mainittava rastaslintujen heimo. Tämän heimon linnuista on vain 
r ä k ä t t i r a s t a a 1 1 a (Turdus pilaris) suurehko taloudellinen 
merkitys. Se aiheuttaa nimittäin puutarhoissa marjoja syömällä 
usein huomattavan suurta vahinkoa, jota sen hyönteisten hävittämi
seen kohdistuva hyödyllinen toiminta ei kykene korvaamaan. Tie
dusteluun vastanneista henkilöistä on 14 merkinnyt sen aiheuttavan 
tappioita >>marjavilj elyksille>>. Varhain aainusella ja päivälläkin rä
kättirastaat lentävät puutarhaan syömään mansikoita (103 havain
toa), viinimarjoja (63), kirsikoita (34), vattuja (5) ja karviaismarjoja 
(2). Seuraavat esin:erkit valaisevat räkättirastaiden tuhoisuutta. 
Puutarhateknikko J. P e 1 t o n e n laskee näitten lintuj en pilaavan 
Viipurin Tervajoella Hapenensaaren puutarhassa vuosittain 10 °; L 

marja- (mansikka, viinimarja, vattu) sadosta. Kun ha lasketaan 
' tuottavan vuodessa 10,000 litraa mansikoita ja lasketaan mansikka

litran hinnaksi Smk. 5: - , aiheuttavat linnut täten Smk. 5,000: -
vuotuisen tappion ha kohden. Otavan koulutilalla aiheuttivat rä
kättirastaat puutarhuri U. Järven pään tiedonannon mukaan 
v. 1925 ainakin Smk. · 1,:00: - vahingon viinimarja-, mansikka-, 
vattu- ja kirsikkaviljelyksille. Edellisinä vuosina oli vahinko ollut 
jonkunverran pienempi. Hra H. N a u s i a arvioi räkättirastaiden 
aiheuttaman vahingon v. 1925 Mikkelin antakylän puutarhassa 
Smk. 2,000: - , sillä linnut söivät 1j 3 kirsikka- ja viinimarjasadosta. 
Agronoorn i E. L i n d· b e r g (Noormarkku) laski räkättirastaiden ke
sällä 1926 syöneen l 1/ 2 litraa mansikoita lintua kohden, joka määrä, 
pitäen mansikkalitran hintana mk. 6: - , nousee ~mk. : - rastas
yksi löä kohden kesässä. 

Muita vilj elyskasveja kuin puutarhamarjoja räkättirastaat har
voin sanottavamm in vahingoittavat. Niitten on havaittu kuit nkin 
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joskus syöneen jyviä, herneitä, nauriin- ja cembramännyn siemeni ä 
sekä omenia. Pikkulintujen pesiäkin ne joskus ryöstävät (2). 

Räkättirastaiden hyödyllisyydestä mainittakoon, että ne hä
vittävät alku- ja keskikesällä muitten hyönteisten keralla runsaasti 
tuholaisia. Eräät kyselyyn vastanneista ovat nähneet sen syövän 
niittymatoja ja turilaan- ?ekä kaalikoin toukkia. 

Lukuisat >>p i k k u l i n n u t» ovat saavuttaneet maanviljelijöi
den ja puutarhureiden yleisen suosion hyönteisten, niiden toukkien, 
koteloiden ja munien hävittäjinä. Tässä suhteessa pidetään etevim·· 
pinä k o t t a r a i s t a (Sturnus vulgaris) (82 havaintoa), v .ä s t ä·
r ä k k i ä (Motacilla alba) (70), p ä ä s k y j ä (Delichon urbica, Hi
rundo rustica, Riparia riparia) (56), t i a i s i a (Parus major, P. atri
capillus borealis y. m.) (51) ja s i e p p o j a (Muscicapa) (42). K e r t
t u j e n (Sylvidae) on havaittu ahkerimmin noukkineen hedelmä
puista ja pensaista lehtikirvoja (esim. Aphis mali). 

Pikkulinnuista ovat varsin useat erinomaisia laulajia, jotka säve
lillään ilahuttavat ihmisiä ja ovat senkinvuoksi pidettyjä vieraita 
asuntojen läheisyydessä. 

Siemenillä elävät pikkulinnut tekevät hyötyä syömällä rikka
ruohojen siemeniä pelloilta. Preparaattori 0 n n i S o r s a k o s
k e n tiedonannon mukaan kerääntyy Suomussalmelle lintu jen muut
toiaikoina keväällä ja syksyllä suuria pikkulintuparvia [p e ·i p o t 
(Fringilla coelebs y. m.), 1 a p i n s i r k k u (Calcarius lapponica) , 
p u 1 m u n e n (Plectrophenax nivalis)], jotka oleskelevat pelloilla 
useita viikkoja ja syövät tällöin runsaasti rikkaruohojen siemeniä . 

Siemeniä syövät pikkulinnut [p e i p p o, v i h r e ä p e i p p o 
(Chloris chloris), k e 1 t a s i r k k u (Emberiza citrinella), v a r p u
n en (Passer domestica), v i h r e ä varpu n en (Carduelis spinus), 
u r p i a i n e n (Carduelis Linaria), t a 1 i t i a i n e n (Parus major), 
k o t t a r a i n e n] saattavat toiseltapuolen käydä kiusallisiksi sie
menviljelyksillä, taimitarhoissa ja köelaitoksilla. Mainitut lintulaj it 
käyttävät ravinnokseen vastausten mukaan m. m. kuusen, pihtakuu
sen, lehtikuusen, männyn, cembramännyn ja turnipsin siemen iä. Tri 
j. 0. S a u 1 i n mukaan aiheuttavat peipot, etenkin vihreäpeippo, 
suurta vahinkoa Hankkijan kasvinjalostusasemalla, Tammistossa, 
syömällä ja varistamaila maahan ristikukkaisten siemeniä. 

Esimerkkinä pesäpönttöihin pesivien pikkulintujen hyödylli
syydestä puutarhanhoidolle, mainittakoon maanv. G. 8. N u r m i
s e n kokemukset tilaltaan Paattisista. Kesällä 1926 noukkivat pesä-
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pönttöihin pesineet m e t s ä t i a i s e t (Parus atricapillus borealis) 
puutarhaan ilmestyneet viinimarjakoin (lncurvaria capitella) toukat 
niin tyystin, että pensaat pelastuivat tuholta. 

K o t t a r a i n e n mainittiin edellä, kyselyntuloksen mukaan 
parhaimpana hyönteisten hävittäjänä. Sen sanotaan syöneen m. m 
juurimatoja, niittymatoja, hallaperhosen- (Cheimatobia brumata), 
kaaliperhosen- ja tammikäärijäisen (Tortrix viridana) toukkia, mutta 
myöskin hyödyllisiä kastematoja .. joskus tulevat kottaraiset puu
tarhan marjaviljelyksille mansikoita ja kirsikoita syömään, mainit
seepa maist. V ä i n ö H e i k i n h e i m o nähneensä sen useastikin 
ryöstäneen peipon y. m. lintujen munat. 

Monet pikkulinnut käyttävät ravinnokseen, varsinkin talvisin, 
hedelmä- y. m. puiden ja pensaiden silmuj a, niinpä p u n a t u 1 k u n 
(Pyrrhula pyrrlzula) mainitaan syöneen viinimarjapensaiden, siree
nin, villinviinin ja omenapuun silmuja sekä varpusen viini- ja 
karviaismarjapensaiden si lmuja. 

V a r p u s e t aiheuttavat, paitsi mainittua silmujen syöntiin , 
siemenvilj elyksiin ja taimistoihin kohdistuvaa vahinkoa, myöskin 
viljapelloilla ja puutarh9issa usein huomattavan suurta tuhoa. Niit
ten on havaittu . syöneen tai sotkeneen viljaa (ohra, kaura, vehnä, 
ruis, herne) (yhteensä 80 havaintoa) sekä myöskin mansikoita, kirsi
koita, vattuja ja sipu leita. Pikkulintujen, etenkin pääskyjen pesiä 
(41), mutta myöskin kottaraisen (12), peipon (3), leppälinnun (2), 
sieppojen (2) ja västäräkin (1) pesiä varpunen ryöstää ja valtaa 
itselleen. Hyönteissyöjänä se hyödyttää maataloutta. Se syö nimit
täin m. m. turilaan-, kaalikoin- ja kaaliperhosen toukkia. 

Maataloudellisesti merkityksellisenä lintuna on mainittava 
myöskin s e p e l k y y h k y (Columba palumbus). Se käyttää ravin
nokseen viljaa (herne, papu, vikkeri, ruis, kaura, ohra, tattari) (47 
havaintoa) sekä pellavan- ja hampunsiemeniä y. m. s. Esim. kirjoit
taja havaitsi sepelkyyhkyjen keväällä 1924 Vanajan Parkulla syövän 
siemenet erään kauralohkon 1/ 2 ha laajuis~sta kulmauksesta niin tar
kalleen, että alue oli kylvettävä uudestaan. 

S i n i s o r s a t (Anas platyrhynclza) ovat suurina laumoina liik
kuessaan sotkeneet vesistöjen rantamilla olevia kaura-, ohra-, ruis-, 
vehnä- ja hernepeltoja (yhteensä 26 havaintoa). 

Kiipijöiqen lahkoon kuuluvat linnut ovat myöskin taloudelli
sessa suhteessa kiinnostavia. 

Tikat (Dryobates major y. m.) syövät suuret määrät hyöntei-
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siä ja havupuiden siemeniä. Metsänhoitaja M a r t t i H e r t z 
Evolta kertoo v. 1920 löytäneensä tikkojen silpomia käpyjä yhden 
ainoan männyn juurelta yli 3,000 kpl ja kuusenkäpyJä yhden kuusen 
alta 200- 300 kpl. Kun tällainen haaskaus kohdistuu siemenpuu
asennossa olevaan metsään, on siitä haittaa metsän luonnolliselle sie
mentymiselle. Tätä vahinkoa suuremmaksi arvioi metsänhoit. Hert1 
kuitenkin ne vahingot, jotka tikat aikaansaavat kiinnittämällä kävyt 
kasvaviin puihin, etenkin nuoriin mäntyihin. jatkuvan käytön jäl
keen suurenee kiinnityslavi ja puu alkaa kärsiä tästä >>höyläyksestä>>. 
Kun yksi lintu käyttää samanaikaisesti useita kiinnityslovia, tekee se 
arvaamatonta vahinkoa. 

Pastori H. H a 1m e s mäki mainitsee isotikan v. 1925 
hävittäneen suuren määrän omenia Penttilän kappalaisen virkatalon 
puutarhasta Viitasaarella. 

P a 1 o k ä r k i (Dryocopus martius) aiheuttaa metsänhoidolli
sesti huomattavaa vahinkoa kaivaroalla syvän pesäkolonsa tervee
seen haapaan. Metsänhoit. M a r t t i H e r t z laskee, että jos ter
veestä, tu1itikkupuuksi kelpaavasta haavasta maksetaan 7: - j3:lta, 
saadaan keskikokoisen haaparungon kantoarvoksi Smk. 200: - . 
Palokärjen veistämästä samankokoisesta haavasta, jonka pesäko
Iosta alkanut. Fomes igniarius-laho on pilannut, saadaan vain poltto
puuta arviolta Smk. 40: - arvosta. Yhden palokärjen täten aiheut
tama vahinko nousee Smk. 160: - . 

Käki (Cuculus canor{ls) on ahkera hyönteisten hävittäjä. Tie
dustelun mukaan sen on nähty syöneen m. m. niittymatoja ja kaali
perhosen toukkia. Metsänhoitaja V. K. A h o 1 a kertoo sen ilmesty
neen useana keväänä NikkariJan metsäkoulun taimitarhaan hyönteisiä 
syömään ja siten samalla ilmoittamaan Iähestyvästä hyönteisvaarasta. 

K ä e n p i i a n (lynx torquilla) on havaittu anastaneen kotta
raisen pöntön, josta se työnsi munat pois (K. H. K o r h o n e n), 
Simpele). 

P e t o 1 i n n u t toimivat luonnontaloudessa ilmeisesti tasapai
non ylläpitäjinä, estäen pienempien lintulajien, pikkujyrsijöiden y. 
m. s. liiallisen lisääntymisen. Hyönteisillä on niiden ru kalistassa 
vaatimaton sija. 

Useat vastaajat ovat antaneet valaistusta vanhaan kiistakysy
mykseen h i i r i h a u k a n (Buteo buteo) hyödyllisyydestä ja vahin
gollisuudesta. Pankinjohtaja A. A n g e r v o Lahdesta kertoo hiiri
haukan pesineen 6 perättäisenä kesänä huvilansa läheisyyteen eikä 
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hän ole kertaakaan nähnyt hiirihaukan hätyyttävän pikkulintuja tai 
kananpoikia, sensijaan useasti vievän hiiriä ja päästäisiä. Hra V. 
A h o n e n Ylivieskasta esittää taas aivan toisenlaisen hiirihaukan 
ruokalistan. Hän löysi v. 1923 hiirihaukanpesän, jossa olevaa yhtä 
poikasta varten oli kannettu pesän reunalle 2 sorsanpoikaa ja 3 kop
pelonpoikaa. Pesäpuun juurella oli suuri ka?a lintujen ja jänisten 
(ei pikkujyrsijöiden) luita. Agronoomi H. H ä g g kertoo myöskin 
esimerkin hiirihaukan vahingollisuudesta. Hän on monet vuodet 

• 1 

metsästänyt eräässä Puutaveden saaressa (p. ala n. 70 ha) ja siellä on 
aina ollut riistaa, mutta kun kesällä 1925 hiirihaukkapariskunta pesi 
sinne, ei saaressa ollut syksyllä poikajäniksiä ·yhtään. Muut vastaa
jat esittävät hiirihaukan ravintona olevan hiiriä, myyriä, jäniksiä, 
~tson, teeren ja sorsien poikasia. 

K a n a h a u k k a a (Accipiter gentilis) pidetään yleisesti va
hinkolintuna. 18 tiedonantajaa sanoo sen vieneen kananpoikasia ja 
50 henkilöä muuta riistaa (jäniksiä, sinisorsia, teeriä, metsoja, pyitä, 
turkinpyitä ja pikkulintuja). Eräät vastaajat sanovat kanahaukko
jen huomattavasti lisääntyneen paalurautojen käyttökiellon jälkeen. 

Muista haukoista esitetään vain v a r p u s h a u k a n (Accipi
ter nisus) ja t u u l i h a u k a n (Falco tinnunculus) ravinnosta' enem
män havaintoja. Edellinen on nopea pikkulintujen (varpunen, kelta
sirkku, punatulkku, tilhi, västäräkki) sieppaaja, mutta käy se suu
rempienkin lintujen (turkinpyy, pyy, tavi, teeri, kyyhkyt) kimppuun. 
jälkimmäinen syö enemmän hiiriä ja myyriä, siepaten senohessa jon
kun pikkulinnunkin. 

Seuraavien, edellämainitsemattomien, petolintujen on havaittu 
pyydystävän: a m p u h a u k a n (Falco columbarius aesalon) ja 
n u o 1 i h a u k a n (Falco subbuteo) pikkulintuja, m u u t t o h a u
k a n (Falco peregrinus) pikkulintuja ja kanalintuja, m e h i 1 ä i s
h a u k a n (Pernis apivorus) oravia, p i e k a n a n (Buteo lagopus) 
sorsia, teeriä ja riekkoja, k a l a s ä ä s k e n (Pandion haliaetus) ka
loja ja sorsia, t u n t u r i p ö II ö n (Nyctea nyctea) ja k o t k a n 
(Aquila chrysaetos) jäniksiä ja kanalintuja. 

H u u h k a j a n. (Bubo bubo) pesäitä Viitasaarella löysi pastori 
H. H a l me s mäki v. 1925 koppelon, naarasteeren ja 5 siipioravaa 
sekä pesän lähistöltä 5 jäniksenkallon osaa ja erilaisten metsälintujen 
luita. Muut vastaajat ovat nähneet huuhkajan ottavan ravinnokseen 
jäniksiä, koppeloita, teeriä, pyitä,· kanoja, lampaan karitsoja sekä 
vesi lintuja. 
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P i e n t e n p ö 1 1 ö j e n on havaittu elävän pääasiallisesti pie
nillä jyrsijöillä ja tästä syystä pidetäänkin pieniä pöllöjä maatalou
delle hyötyä tuottavina. 

Lintujen taloudellista merkitystä selvittäviä tieteellisiä tutki
muksia ei maassamme ole vielä lainkaan suoritettu ja nekin havain
not, joita sanomalehdissä ja aikakausjulkaisuissa mainitusta kysy
myksestä on esitetty, ovat varsin vähälukuiset. Selostetun kierto
kyselyn tulokset osoittavat, että käytännöllisiä tarkoitusperiä varten 
olisi huomio lähinnä kiinnitettävä varislintujen, räkättirastaan, var
pusen y. m. pikkulintujen sekä eräiden petolintujen ravintosuhteiden 
tutkimiseen. Tällaisen tutkimisen tulee pohjautua mahansisältö
analyyseihin, ulostetutkimuksiin, luonnossa tehtyihin havaintoihin 
ja ruokintakokeisiin. Useissa maissa, esim. Unkarissa, Saksassa ja 
Yhdysvalloissa onkin jo näitä menettelyjä käyttäen päästy varsin 
pitkälle taloudellisen lintututkimuksen alalla. Ravintotutkimusten 
ohella olisi huomioonotettava lintujen muutkin elintavat Tutki
muksia olisi suoritettava läpi vuoden ja eri seuduilla, jotta jankiri 
lintulajin hyödyllisyys ja vahingollisuus voitaisiin mahdollisimman 
oikein määritellä. 

Leskenlehden siemenistä. 

Otto Walle. 

Leskenlehden (Tussilago jarfara) siemenen itämissuhteista ovat 
käsitykset aina viime aikoihin saakka olleet hyvin ristiriitaisia. ja 
niinpä on luonnollista, että kotimaisi<;sa maataloudellisissa oppi- ja 
tietokirjoissa, joihin tiedot kotimaisten tutkimusten puutteessa on 
otettu ulkomaisista teoksista, esitetään aivan vastakkaisia tietoja 
Ieskenlehden siemenen itämissuhteistc.1 Mutta myös ulkomaiseen 
rikkaruohokirjallisuuteen tutust·uftuaan huomaa, kuinka erilaisia 
käsitykset saattavat olla. Mainitsen muutamia esimerkkejä. E. 
K o r s m o uusimmassa teoksessaan (Ugress i nutidens jordbruk 
s. 460. Oslo 1925) mainitsee, että leskenlehden siemen itää kypsy
misen jälkeen nopeasti, jopa 100 °j0 1 vuorokauden kuluessa; vielä 
3 kuukauden kuluttua on siemen itänyt 100 o/0 • C. 0 1 sen (Medde-

1 Le3kenlehden siemenen huonosta itämisestä mainitsevat m. m. j. E. 
Sun i 1 a (1899) ja Gösta Gro te n f e 1 t (1902). Päinvastaisia tietoja 
ovat taas esittäneet m. m. N. K a r 1 Gro te n f e 1 t (1910), j. F. S u n i ne n 
(1 920), 1 1 m a r i R e 1 a n d e r (1923) ja j. E. A a 1 t o-S et ä 1 ä (1924). 
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lelser fra Carlsberg Laboratoriet, B. XV. N:o 1. s. 99. Köpenhamina 
1921) on huomannut, että toukokuun alkupuolella korjattu siemen 
on jo saman kuukauden lopulla menettänyt itävyytensä, siis 2- 3 
viikon kuluttua on siemen itämiskyvytön. Saksalainen K. S t e i n
b r ii c k (Handbuch der gesamten Landwirtschaft B. 11. s. 22 
ja 26. Hannover 1908) esittää leskenlehden siemenen itäruisajaksi 
2- 3 kuukautta. 

Kesällä 1922 ryhdyin prof. K. L i n k o 1 a n kehoituksesta 
laboratoriotutkimusten avulla selvittelemään leskenlehden sieme
nen itämissuhteita. Kesällä 1922 suoritin idätykset yhdessä viro
laisen agronoomin N. R o osan kanssa ja 1923 yliopp. V. P u r a
se n avustamana. Seuraavina kesinä olen jatkanut yksin kokei
den suorituksia. Viimeiset idätykset suoritin kesällä 1926. Idä
tyskokeista on pääosa suoritettu Hankkijan kasvinjalostuslaitok
sessa Tammistos~a.1 . 

Idätykset on suoritettu imupaperialustalla n. s. jakobsenin 
altaassa . (ei vaihtelevassa lämmössä) tahi n. s. Stjernqvistin kaa
pissa. ldäty~sissä on käytetty yleensä 2 verrannaismääräystä 
(2 x 100). Vv. 1922- 26 on idätetty yhteensä n. 10000 siementä. 
ldätyksiin käytetty siemen on säilytetty paperi- ja kangaspusseissa 
huoneessa. 

Leskenlehden mykeröt ilmestyvät keväällä heti lumien sulattua 
ojanvarsille ja pelloille. Jokaisessa keltakukkaisessa mykeröfsä on 
sekä torvimaisia kehräkukkia että lukuisia kapean kielimäisiä laita
kukkia. Kehräkukat ovat vain näennäisesti 2-neuvoisia, sillä emi 
niillä on hedelmätön. Ne ovat siis hedekukkia. Laitakukat ovat 
taas hedelmällisiä emikukkia. Sekä kehräkukkiin että laitakukkiin 
kehittyy hedelmöityksen jälkeen hapsihaivenia, joten myös kehrä
kukat . siemenen kypsyruisaikaan näyttävät siemenellisiltä: Kun 
tyhjiä ja täysinäisiä siemeniä on tämän vuoksi silmävaraisesti vai
kea eroittaa, on siemenet idätyksiä varten tarkastettava valokaa
pilla ( diafanoskoopilla). 

Suoritetut idätyskokeet ovat osoittaneet, että leskenlehti sie
menensä puolesta varsin oleellisesti poikkeaa muista tavallisimmista 
- ---1 

1 Suurin osa idätyksistä on suoritettu Helsingin pitäjästä kootulla sieme
nellä. Vertailun vuoksi olen idätyksiä suorittanut muiltakin paikkakunnilta 
hankitulla siemenellä. Näistä mainittakoon Viro (1 923, lähett. agron. A. Roosa),. 
Kotka (1 924), Leppävirta (1 924), Uskela (1 924 lähett. maist. K.. Halkilahti)1 
ja Räisälä (1926, lähett. maist. 1. Hiden). 
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rikkaruohoistamme. Tärk~immät tulokset kokeistani selos.tan seu
raavassa. 

Useiden kasv.ien siemenet, nim.enomaan syksyllä sieme.ntävien, 
tarvitsevat määrätyn Iepoajan ennenkuin ne saavuttavat n. s. itä-

. miskypsyyden. Leskenlehti ei kuulu tähän ryhmään. Sen siemenet 
itävät nopeasti heti kun ne ovat kypsyneet, kun toisin sanoen my
kerö on avautunut vapauttaakseen siemenet tuulen kuljeteltaviksi. 
Äsken korjatussa jo itämään pannussa siemenessä oli jo n. 18 tunnin 
kuluttua juuriosa puhkaissut yhteenkasvettuneen siemenen- ja 
hedelmänkuoren. Tällöin voitaisiin leskenlehden siementä jo pitää 
itäneenä, sillä jos kerran juuriosa on tullut näk!yviin, ovat yleensä 
jo 'seuraavana päivänä sirkkalehdetkin vapautuneet verhoavasta 
siemen- ja hedelmäkuoresta. Idätyskokeissani on kumminkin ensim
mäinen itutaimien laskeminen suoritettu vasta kahden. vuorokau
den kuluttua, jolloin siis koko itutaimi oli vapautunut ympäröivistä 
kuoriosista. - K o r s m o mainitsee, että leskenlehden siemen 
itää 6-24 tunnin kuluessa. Hän on mahdolli'sesti suorittanut idä
tyksensä n. s. vaihtelevassa lämmössä, jossa itäminen on yleensä 
monin verroin nopeampaa kuin pysyvässä lämpötilassa. 

Äsken korjattu siemen itää, kuten taulukko 1 näyttää, lähes 
100 o/0 • Suurin osa siemenistä itää kahden ensi vuorokauden ku
luessa. Itävyys ja itämistarmo on siis korjatussa siemenessä erittäin 
hyvä. 

Myöskin kypsymättömät, sulkeutuneista mykeröistä otetut 
siemenet saattavat itää muutamien päivien kuluttua, kun lopulli
nen kypsyminen idätysalustalla on tapahtunut. Taulukossa 1 on 
tulokset kahdesta (n:o 2 ja 3) kypsymättömällä siemenel1ä suorite'
tusta idätyksestä. Edellisessä olivat siemenet korjattaessa vielä 
osittain vihreitä ja melko tiukasti kiinni kukkapohjuksessa, vaa
leanvihreitä taas · jälkimmäisessä, jossa kukkiminen oli päättynyt 
vasta 4 päivää aikaisemmin. 1 Vain pieni osa heti itämään pannujsta 
siemenistä oli n:o 3:ssa itämiskypsiä. - Tässä selostettu koe on 
omiaan osoittamaan, että ennen siemenen kypsymistä katkaistuissa 
mykeröissä saattaa muodostua itävää siementä. Kukkavanojen 
katkaiseminen on suoritettava jo kukkimisasteella, jos halutaan sie
mentäminen estää. 

1 Havaintojeni mukaan kuluu leskenlehdellä mykerön kukkimisen päätty
misestä siementen kypsymiseen n. JO päivää. 
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Taulukko 1. Kypsänä (n:o z) ja kypsymättömänä (n:t 2 ja 3) 
korjatun leskenlehden siemenen itävyys ja itämistarmo. 

1 N:o 1 
Siemen 1 

korjattu 
Siemen 1 Siemeniä itänyt 1- 10 vuorok. kuluttua 1 . 

itämään 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 ltäv. 

1 •Ja 4/ 6 94 3 - 1 1 - - -1- 99 
2 

6 '· 

6 /a - 7 51 15 3 1 - _2 1= 78 
3 8 /a 8 /s - - - 2 2 - - 4 

Leskenlehden siementen itävyyden säilyruisajan selvillesaami
seksi on kesinä 1922- 26 suoritettu pitkin kesää idätyksiä keväällä 
korjatuilla siemenillä. Ensimmäisen kesän tulokset on seuraavien 
kesien idätyksillä voitu todeta yleispäteviksi. Kuten taulukossa 2 
esitetyt tulokset kesältä 1922' osoittavat, ei 1 e s k e n 1 e h d en 
siemen saata s ä i 1 y t t ä ä itä v y y t t ä ä n kuin 2 - 3 kuu
k a u t ta. ' Itäruistarmo alkaa jo n. 2 viikon kuluttua heikentyä, 
itävyys vasta noin kuukauden kuluttua. Ensimmäisen kuukauden 
kuluessa ei itävyys huomattavasti alene, toisen kuukauden kuluessa 

Taulukko 2. Tuloksia lesk'enlehden siemenen idätyskokeista 
kesällä z92 2. , 

Siemen koottu 29 fo 

1 1 

Itäneitä 

1 

ltäneist ä 
N:o ltämään 

yht. o/o terveitä % 1 tautisia % 
1 

1 &J s 95 95 0 
2 2' /s 95 95 0 
3 10/, 84 82 2 
4 18 /, 53 43 10 
5 l 1 R 36 18 18 
6 IV~~ 20 10 10 
7 

1 "!. 1 . 0 0 0 

Siemen koottu '1. 
1 14 /e 97 97 0 
2 u /s 93 93 0 
3 29 fa 93 93 0 

' 4 a 1, 87 86 1 
5 :

4 17 81 41 40 
6 5 f R 36 18 

l 
18 

7 lOis 32 16 16 
8 · 1 ~ 19 0 0 0 
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laskee itävyys sensijaan hyvin nopeasti. 2 kuukauden vanha siemen 
itää enää vain 10- 40 °~ . Kolmannen kuukauden kuluessa .me-
nettää siemen kokonaan itävyytensä. . 

Missä sitten on syy leskenlehden siemenen itävyyden nopeaan 
alenemiseen? Luultavinta tietenkin on, että itävyys alenee aivan 
somoista syistä kuin muillakin siemenillä, nimittäin siementen van
hetessa. Siementen elinikä on hyvinkin vaihteleva. On tunnettua, 
että toisten kasvilajien siemenet säilyttävät itävyytensä vieläkin ly
hyemmän ajan kuin leskenlehden. Niinpä pajujen siemenet saatta
vat ilman erikoista säilytystapaa viikossa menettää itävyytensä.l 
Säilyttämällä pajujen siemeniä määrätynlaisissa olosuhteissa on 
itävyyden säilymisaikaa voitu pidentää. Ilman kosteudella ja läm
pötilalla on ollut ratkaiseva merkitys. On nimittäin tultu huo
maomaan 2, että eräänlaisella säilytystavalla (eksikaattorin kosteus
tila, joka saatiin käyttämällä yhtä suurien rikkihappo- ja vesimää
rien seasta, osoittautui edullisimmaksi, samoin lämpötila alle + 
25° C, ehken n. + 1 oo C) voidaan pajulajien siemenet saada itä
mään vielä 320 vuorokauden kuluttua. 

Varmaa on, että myös leskenlehden siemenet voivat määrätyn
laisissa, siemenen itävyyden säilymiselle edullisissa olosuhteissa 
pysyä tavcllista pitemmän ail~aa itämiskykyisinä. Tätä käsitystä 
tukevat eri kesinä suoritetut idätykset: itävyyden aleneminen on 
toisina kesinä nopeampi kuin toisina. Kun siemen on kaikkina kesi
nä korjattu vastikään auenneista mykeröistä, ovat säilytysajan 
kosteus- ja lämpösuhteet oleellisesti vaikuttaneet itävyyden säi lymis
aikaan. Myöskin on huomattu pienempiä vaihteluja samana kesänä 
eri aikoina korjatun siemenen itämissuhteissa. 

Mainitsin jo edellä, että olen vertailun vuoksi suorittanut idä
tyksiä myös muilta paikkakunnilta karjatulla siemenellä. Idätys
kokeitten tulokset eivät ole olleet edellä selostetuista poikkeavia. 
Vaihtelut eivät ole sen suurempia kLin Tammistosta eri aikoihin ja 
eri paikoilla korjattujen siementen väliset. 

Kesällä 1923 suoritin idätyksiä myös pimeässä. Tällöin lesken
lehden siemenet itivät kyllä yhtä hyvin kuin valossakin, vain itä-

1 N i 1 s H e r i b e r t-N i 1 s s on: Variabilität, Spa1tung, Artbildung 
und Evolution in der Oattung Salix, s. 5. Lund. 1918. 

2 japanese journal of Botany, Voi. 1. n:o 1, Tokyo 1922. Selostus tut
kimuksesta: Y o z 6 N a k a j i m a, Ober die Lebensdauer der Samen der 
Oattung Salix. (Bot. Mag., Tokyo 35 (1921), (17)- (42)). 
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Kuva 1. Leskenlehden itä
nyt siemen suurennettu
na; juuriosa juurikarvoi
neen näkyvissä . Va lok. 

0. jonasson. 

Kuva 2. Leskenlehden 2 itänyttä 1 
siementä suurennettuina; molem
missa juuriosa osittain taudin tu
hoama; juurikarvoja ei ole kehit-

tynyt. Valok. 0 jonasson. 

mistarmo oli pimeässä pienempi. - H e r i b e r t-N i 1 s s o n i n 
havaintojen mukaan eivät pajujen siemenet idä pimeässä. 

Muudan poikkeuksellinen ilmiö, joka havaittiin jo kesällä 1922 
ja joka sen jälkeen on joka kesä esiintynyt samanluontoisena, voi 
ehkä osaltaan jouduttaa leskenlehden siemenen itävyyden nopeaa 
alenemista. Noin kuukauden vanhaa ja sitä vanhempaa siemeniä 
idätettäessä saattaa näet huomata, etteivät kaikki itutaimet ole 
terveitä, vaan jonkun taudin saastuttamia. I t u t a i m i e n 
juurien kärjet ovat nimittäin mustuneet. 
Taudin alkuasteella on juuren kärjessä juurikarvojen kohdalla 
pieniä, mustia pisteitä, hiukan myöh~mmin ympäröi juuren kärkeä 
musta reng2s, jolloin juurikarvat eivät enää kehity (kuva 2). Seu
raavassa asteessa mustuu juuren kärki kokonaan, eikä juuri voi 
lainkaan kehittyä. Myöhemmin alkaa myös juuren yläpuolella oleva 
solukko, sirkkavarsi, mustua, samoin sirkkalehdet. Idätettäessä sa
man mykerön siemeniä saattaa esim. noin 2 kuukauden vanhassa 
siemenessä todeta syntyvän sekä terveitä että tautisia itutaimia, ja 
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viimemainituissa saattaa huomata tautisull'den eri asteita. Itä
mättömät siemenet muuttuvat usein idätysalustalla sangen tum
miksi, josta voi päätellä, että saastuminen on ollut siemenissä itämi
sen alussa niin voimakas, ettei edes sirkka juuri pääse esille. 

Taulukossa 3 on esitetty tulokset eräästä idätyskokeesta n. 2 
kuukauden vanhalla siemenellä kesällä 1926. Suurin osa siemenistä 
kyllä iti, mutta vain pieni osa itäneistä oli terveitä. 

Taulukko 3. ldätyskoe 2 kuukauden vanhalla siemenellä 
kesällä I926. 

t = terveitä; 0 = tautisia, joissa on musta . rengas juuren kärjen lähellä; 
e = tautisia, joissa juuren kärki kokonaan mustunut; i = itämättömiä. 

c:S >. 1 vuorok. 2 vuorok. 3 vuorok. Yhteensä u~ kulutt. itänyt kulutt. itänyt kulutt. itänyt N:o 5·~ c:: 
:~ 

·- 0 en~ ;:: 
t 1 0 , . t 10 ,. t 1 0 ,. t 1 0 1•1 i 

1 1"'· 1 "/, 110 122 1281-1 - 1221-1-1 4110 122154 114 2 u /5 23 /7 14 8 24 - 2 24 - 4 8 14 14 56 16 

1 

joittenkin tuhosienien ilmaantuminen leskenlehden siemeniin, 
jollaista on 5. kesän kuluessa samanlaatuisesti uudistuvana ilmiönä 
todettu, ei ole yleinen siemenissä, joiden itämistarmo ja itävyys al
kaa aleta. Niinpä ei pajujen siemenissä saata huomata mitään 
tuhosienien saastutusta. 1 . Mikä ,tai mitkä tuhosienilajit alkavat 
Ieskenlehden itävissä siemenissä soiukkoja tuhota, ei ole tullut mää
rätyksi. Prof. Li r o on käsityksenään suullisesti lausunut, että 
tuhoavat lajit saattavat tässä tapauksessa olla Pyt/zium-sukuun 
kuuluvia. 

Leskenlehden siemenen itävyyttä koskevilla tutkimuksilla on siis 
voitu selvästi todeta, että siemen kypsyttyään itää erinomaisesti, 
mutta että seuraavina kuukausina itävyys nopeasti alenee. 2- 3 
kuukauden vanha siemen ei enää idä. Samalla on todettu, että itä
mistarmon ja itävyyden alentuessa jokin tauti alkaa tuhota itutaimia. 

Yleisesti otaksutaan leskenlehden leviävän etupäässä maan
alaisten osiensa avulla.. Tätä ~äsitystä eivät suoritetut idätysko
keet tuloksineen pyri kumoamaan. Sillä vaikkakin leskenlehden 
siemen itää erinomaisesti heti kypsyttyään, sattuu siemenen kypsy
minen sellaiseen aikaan, etteivät hennot itutaimet yleens.ä saata 

1 N. He r i b e r t-N i 1 s s on i n suullisen ilmoituksen mukaan. 
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päästä peltomailla· juurtumaan. Kevätaika on maassamme erittäin 
vähäsateinen, joten ulkonaiset edellytykset pellon kuivalla ja kokka
reisella- pinnalla eivät ole leskenlehden hentojen siemenien itämi
selle ja taimien kehitykselle edulliset1• Sen sijaan itävät siemenet 
hyvin helposti ojien ja viemärien varsilla, joissa kosteutta on usein 
runsaasti ja itämisalusta hienorakeinen. Ojanvarsista sen maan
alaisia osia joutuu muokkausaseitten ja ojamultien mukana .. pel
lolle ja täten leskenlehti välillisesti siis kyllä leviää siemenistään 
myös pelto.maille. 

Pikkujyrsijäin joukkoesiintyminen Petsamossa 
syksyllä 1926. 
Ilmari Välikangas. 

joulukuussa 1926 kierteli sanomalehdissä uutinen, jossa ker
rottiin, että eri tahoilla Petsamon· aluetta oli syksyllä huomattu 
>>hiiriem> joukkovaellusta ja kaikenlaista tästä johtuvaa vahingon
tekoa. Kirjoitin uutisen johdosta Petsamon rajavartioston päälli
kölle ja pyysin lähettämään Eläintieteelliseen museoon materiaalia 
huomatuista lajeista ja lähempiä tietoja eläinten joukkoesiintymi
sestä, vaelluksista ja aiheuttamista vahingoista. Tammikuussa 
museo saikin vastaanottaa 4 yksilöä käsittävän lähetyksen ja myö
hemmin luutnantti H a r a 1 a lähetti hyväntahtoisesti lisätietoja 
kirjeessä. 

Pikkujyrsijöiden runsaus Petsamossa alkoi herättää huomiota 
syyskuun puolivälissä, ja lukumäärä kasvoi sen jälkeen erittäin 
nopeasti. Runsaimmin >>hiiriä>> oli Kalastajasaarennolla sekä Petsa
mon vuonon rantamilta aina Suonikylään saakka, siis yli kymme
nen peninkulmaa sisämaahan päin. Erityisesti Alaluostarin, Park
kinan, Trifonan ja Kaakkurin kylien seuduilla pikkujyrsijäin luku
määrä oli niin suuri, että ne ehtivät saada aikaan huomattavaa va
hinkoa varastoissa, ruokasäiliöissä, heinävajoissa y.m. Kuvaavana 
esimerkkinä luutnantti Harala mainitsee, että eläimet tuhosivat 
parissa viikossa yhdestä ainoasta heinävajasta 500 kg paalutettuja 

1 Prof. L i n k o 1 a n kertoman mukaan hän lokakuussa 1922 löysi kym
menitUiin eri kokoisia leskenlehden siementaimia Tammiston kasvinjalostus
laitoksen sänkipellolta, keskeltä sarkojakin, savimaat ta. Prof. L. arvelee kesän 
sateisuuden tehneen mahdolliseksi siementaimien kehittymisen ituastetta 
,Pitemmälle. 
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heiniä ennenkuin asia huomattiin, paalut kun säilyttivät päältä
päin muotonsa, vaikka koko sisus oli jauhona. - Kovilla pakkasilla 
joulukuussa, jolloin lämpötila aleni aina - 46° C saakka, eläimet 
näyttivät taas kokonaan häviävän. Paikkakuntalaiset kertoivat 
tällöin nähneensä niitä runsaasti kuolleina m.m. Petsamon ja Salmi
järven välillä olevan Näsykkäjärven jäällä . 

• Museoon lähetetyistä eläimistä oli 3 kpl. p e 1 t o m y y r ä ä, 
Arvicola agrestis Selys, ja yksi i· s o m p i o j a m y y r ä, Paludi
cola amphibius (L.), siis lajeja, jotka Suomessa ovat levinneet Suo
menlahdesta aina Jäämeren rannikolle saakka. Me 1 a- K i v i
r i k o n mukaan (Suomen luurankoiset, 1 909) mainitut lajit oikeas
taan ovat Jäämeren rannikolla ·harvinaisempia kuin erikoiset poh
joiset lajit, joita ovat p i e n e m p i o j a m y y r ä, Microtus ratti
ceps (Keys. & Blas.), h a r m a a k u p e i n e n m e t s ä m y y r ä, 
Euotomys rujocanus (Sundev.), ja ruskea metsämyy r ä, 
Euotomys rutilus (Pall.). On kuitenkin luultavaa, että tiedot pikku
jyrsijäin esiintymisestä maamme pohjoisimmissa osissa ovat tarkis
tuksen tarpeessa. Yksityiskohtaisia havaintoja eri lajien lukuisuu
desta Petsamon alueella ei tosin vielä ole tehty kuin nimeksi, mutta 
ainakin Norjan puolella peltomyyrä ja isompi ojamyyrä ovat Co I
I et t in mukaan (Norges Pattedyr, 1911 - 12) ilmeisesti yhtä yleisiä 
kuin edellämainitut erikoisesti pohjoiset lajit. Luutnantti Haralan 
kirjeestä käy selville, että >>hiirien>> joukossa oli ollut väriltään ja 
kooltaan museolle lähetetyistä selvästi eroavia lajeja, mutta edellä
mainitun pakkaskauden jälkeen ei niitä enää onnistuttu pyydys
tämään museon tarpeiksi. Todennäköistä on siis, että joukkoesiin
tyminen on koskenut myös ainakin jotakuta noista erikoisesti poh-

_joisista myyrälajeista, kenties myös hiiriä. Kokemus sekä meillä 
että muualla on nimittäin osoittanut, että vuosina, jolloin pikku
jyrsijäin joukkoesiintymistä on huomattu, ilmiö on saattanut koh
distua useampiin paikkakunnalla tavattaviin lajeihin yhtäaikaa. 
Niinpä, mainitakseni jonkun esimerkin Suomesta, W. W e c k
m a n (L. Y. 1903, s. 242) kertoo, että suurena sopulivuonna 1903 
oli Kuolajärvellä erilaisia myyrälajeja tavallista runsaammin (Mic
rotus ratticeps yleisin, Arvicola agrestis ja Euotomys rutilus hyvin 
yleisiä). Samalta vuodelta K. B r a n d e r (Tidskr. f. jägare o. 
Fiskare 1904, s. 69) mainitsee, että Sodankylässä tunturisopulin 
ohella esiintyi muita pikkujyrsijöitä joukottain (Euotomys rujoca
nus?, Paludicola amphibius, Mus musculus, M. sylvaticus). Suunnil--
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leen samanluontoisissa olosuhteissa eläen on niille siis samalla ker
taa, joskus ehkä lähinnä ilmastollisista syistä, toisen kerran kenties 
yhteisten vihollisten vähentymisestä y.m. johtuen, sattunut eri
koisen edullinen lisääntymisvuosi. Kovin suuri yksilöluvun kohoa
minen taas voi olla varsinaisena aiheena pienempiin tai suurempiin 
vaelluksiin, joko ·aikaansaamansa ravinnonpuutteen vuoksi tai 
muutenkin. Niinpä C o 11 e t t i n mukaan jonkun lajin (C. puhuu 
tällöin erikoisesti tunturisopulista) joukkoesiintyminen voi jo sel
laisenaan saada aikaan vaelluksia. Syntyy pikkujyrsijälauma luon
teenomaisine, säännöllisesti laumoissa eläville eläimille ominaisine 
piirteineen: yksilöt ikäänkuin menettävät itsenäisyytensä, ne liit
tyvät toisiinsa, ne lähtevät sokeasti seuraamaan >> johtajaa>> tai jo
honkin määrättyyn suuntaan syystä tai toisesta kerran alkanutta 
liikevirtausta j.n.e. Ilmiön tunnemme hyvin lammaslauman tai 
kalaparven liikkeistä. Eräillä pikkujyrsijöillä, kuten tuntu~isopu
lilla, on ilmeisesti erikoisen suuri taipumus laumavaelluksiin, mutta 
pienehköjä vaelluksia voi >>myyrävuosina>> sattua sellaistenkin lajien 
keskuudessa, jotka säännöllisissä oloissa ovat sangen paikallaan 
pysyviä. 

Pikkujyrsijäin joukkoesiintyminen loppuu yleensä taas hyvin 
pian . Usein alkaa .erikoisen suuri kuolevaisuus olla huomattavissa 
jo ennen kuin kannan lisääntymishuippu edes on saavutettu. Mo
nesti, ehkäpä useimmiten, yksilöluku on jo seuraavana vuonna ai
van normaali tai sitäkin alhaisempi. Välistä taas joukkoesiintymi
nen voi olla selväst i todettavissa kahtenakin vuonna peräkkäin. 
Pääsyynä liikatuotannon nopeaan tuhoutumiseen lienee yleensä 
jonkinlaisten kulkutautien samanaikainen ilmestyminen ja äkilli
nen leviäminen - eläinten laumaesiintyminenhän tarjoaa taudeille 
erikoisen hyvät tartuntamahdollisuudet Lisäksi tulee petolintujen 
ja pikkujyrsijäin muiden vihollisten vastaava, suuri lisääntyminen. 
Niitä kokoontuu, kuten tunnettu, usein suurin määrin eri tahoilta 
seuduille, missä jyrsi jäin joukkoesiintyminen tai vaellukset tarjoa· 
vat erikoisen edullisia ravinnonsaantimahdollisuuksia. Suomen La
pista m.m. K. B r a n d e r edellämainitussa kirjoituksessaan ker
too, ettei hän koskaan ole nähnyt niin paljon petolintuja kuin tun-· 
turisopulivuonna 1903 Sodankylässä. Samoin A. yj. G r a n i t 
(Medd. Soc. Fauna & Flora Fennica 1904, s. 91) mainitsee, että eri 
tahoilla Lappia huomattiin tunturisopulialueilla suuret määrät 
naaleja, kettuja, kärppiä, lumikkoja, piekanahaukkoja ja eri p"llö-. 
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lajeja. Ei n a r M ä n t y vaara (L. Y. 1904, s. 282) kertoo, että 
v. 1903 Kittilässä korpit ja harakatkin esiintyivät sopulien ahdista
jina. Epäilemättä runsas ja helppo ravinnonsaanti voi suoranai
sestikin jossain määrin lisätä pikkujyrsijäin viholiisten lukua. Eihän 
silloin yhdenkään poikasen tarvitse ainakaan ravinnonpuutteeseen 
tuhoutua. 

Kuten edellä mainittiin, näytt~ä paikkakuntalaisten havainto
jen mukaan viimesyksyinen pikkujyrsijäin joukkoesiintyminen Pet
samonkin ·alueella loppuneen sangen äkkiä. On mahdollista, ettei 
pakkanen itse asiassa ollut ainoa tai edes varsinainenkaan eläin
kannan hävittäjä, vaan että sielläkin taudit jo ehtivät päästä tuho
jaan tekemään. Toiselta puolen voi myyrien häviäminen talvella 
olla osaksi näennäinenkin. Puheena olevat lajithan viettävät talvea 
lumen alla, käytävissään ja pesissään maan pintakerroksessa, missä 
ne kypä yleensä eivät varsinaisesti nuku talviunta, mutta kuiten
kin pysyvät huomaamattomina. Vasta nyt keväällä voi siis päästä 
varmuuteen syystalvella tosiasiallisesti huomatun myyrien tuhou
tumisen laajuudesta. 

Olisi mielenkiintoista saada muualtak_in Lapista ja Pohjois
Suomesta tietoja pikkujyrsijäin mahdollisesta joukkoesiintymisestä 
viime syksynä. Ruotsin puolella on ilmiö huomattu peltomyyrään 
nähden ainakin Luutajassa (Fauna · och Flora 1926, s. 285), joten 
näyttää siltä, että viime vuosi on hyvinkin laajoilla aloilla Pohjois
Fennoskandiassa ollut todellinen myyrävuosi. Usein ennenkin, 
vaikkei suinkaan aina, on joukkoesiintyminen voitu samanaikai
sesti todeta suurilla alueilla. Niinpä tunnetut suomalaiset sopuli
vuodet 1862- 63, 1872, 1876, 1894 ja 1903 olivat Co II et t i n mu
kaan myyrä- ja sopulivuosia myöskin Norjassa, kun taas v:Ita 1909, 
jolloin Norjassa oli huomattava pikkujyrsijävuosi (tunturisopuli, 
peltomyyrä ja metsähiiri päälajit) Suomesta ei kirjallisuudessa näytä 
olevan tietoja mistään erikoisesta sopuli- tai myyrärunsaudesta. 
Päinvastoin ainakin Muoniossa W. F a b r i t i u k s e n mukaan 
(Finsk jakttidning 1909, s. 76) oli v. 1909 hyvin vähän jyrsijöitä. 
jos viime vuosi lisi Suomen Lapissa ollut sopulivuosi, olisi siitä 
kai näkynyt tietoja sanoma- tai aikakausilehdistössä. Sopulivuosi 
ei kuitenkaan aina näy sattuvan yhteen myyrä- tai hiirivuoden 
kanssa, vaan saattaa myöskin seurata sitä. Tämä kenties joskus 
riippuu siitä, että tunturisopulien luku on alkuaan ollut niin pieni, 
ettei yhden kesäkauden edullinenkaan lisääntyminen vielä ehdi ko-
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hottaa lukumäärää kovin suureksi. Huippukohta saavutetaan sil
loin kenties vasta seuraav~na vuonna, mikäli sekin on lisääntymi
selle edullinen. Edellämainitussa uutisessa Luulajasta m.m. maini
taan, että myyrävuotta (peltomyyrä, harmaakupeinen metsämyyrä) 
joskus seuraa sopulivuosi. Samanlaisista kokemuksista Lapissa ker
too A. W. G r a n i t (Medd. Soc. Fauna & Flora Fennica 1904, 
s. 89). Syksyllä 1901 herätti huomiota edelli senä vuonna harvinais
ten myyrien runsaus. Seuraavana vuonna alkoi tunturisopuleja 
näkyä ja v. 1903 oli tunnettu suuri sopulivuosi. Tämän mukaisesti 
saattaisi nyt jälleen Lapissa olla odotettavissa sopulivuosi, mikäli 
h,leva kesä ei syystä tai toisesta ole pikkujyrsijäin lisääntymiselle 
epäedullinen. 

Tietoja Savonlinnan seudun putkilokasvistosta. 
Ilmari Paasio. 

Retkeillessäni kesä-aikoina vuosina 1921 - 24 Savonlinnassa ja 
lähipitäjissä olen kiinnittänyt erikoista huomiota varsinkin putkita
kasvien esiintymiseen. Seuraavassa pyydän antaa näistä muutamia 
hajanaisia tietoja, varsinkin kun mainitulta seudulta on kasvistol
lisia tietoja hyvin vähän julkaistu (Hj. Hjelt: Conspectus Florae 
Fennicae; pääasiassa E. j. Budden'in tiedonantojen mukaan). Pi
täjäin nimet ovat lyhenn~tyt seuraavasti: Sääminki = Sääm.; Keri
mäki = Ker.; Rantasalmi = Rant.; sitäpaitsi Savonlinna = S:Jinna. 

Asplenum se pientrionale: kaupungin kylpylaitoksen alueella 
koululahteen viettävällä etelärinteellä kallion raoissa harvalukuisena. 

Onoclea struthiopteris: S:linna, Heikin pohja; Sääm. Kellarpelto, 
Pullinlahden luoteisrann2ll '1 louhikkoisessa lehd ossa; Sääm. Tolva.n
niemi, Everjärven pohjoispuolella rantalehdossa ja Lehtiniemen 
ranta viidakossa runsoosti. 

Lycopodium j inundatum: Sääm. Kallislahti, Leveälahti, Mylly
lammes~a sijaitsevan pikkuisen saaren nevclla noin 10 m2 alalla. 

Selaginella selaginoides: Sääm. Kallislahti, Leveälahti, noin 1 
km edellämainitustc MyllylC~ mmesta etelään päin, kostec-lla suo-
maisella niityllä. . 

Typha latifolia: Sääm. Pääskylahti, Mertalammen ranta; Sääm. 
Pihlajanniemi, Pappilan mutasuo; Rant. Hiltula, Putkilahti. 

Hydrocharis morsus ranae: S:linna, Savolan saha, mutainen oja 
Haapaveden rannalla. 

Milium effusum: Sääm. Tolvanniemi, Everjärven eteläpuolella 
lehtorinteellä; Rant. Torasalo, Vattuvuori runsaasti. 

Cvnosurus cristatus: runsaasti kaupungin nurmikoilla, kaike
tikin kylvöheinän mukana saapuneena. 
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Triticum caninum: S:linna, sähkötehtaan pihalla Iepikossa. 
Eriophorum Latifolium: Sääm. Ritalanmäki, pappilan haka

maalla suoperäisellä. niityllä runsa2.sti. 
Epipactis Latifolia: Simunansaaressa noin 5 km kaupungista 

etelään päin Iehtomaisessa metsässä harvalukuisena. 
Epipogon aphyllus: Ker. Anttola, Niinimäen kylästä 2 km poh

joiseen päin n.s. Pyöriin saiolla hyvin varjoisassa ja kosteassa kue
sikossa. Vain yhden kerran olen tämän kasvin sieJlä tavannut ja 
silloinkin ainoastaan 1 yksilön (9. V 1 1 1. 23). Seuraavana kesänä 
sitä turhaan hain samalt; pc.ikalta kasvin kukkimisaikana elokuun 
ensi viikolla. 

Malaxis monophy/los: Ker. Anttola, Pyöriin salo, noin 1 km 
edellämainitulta paikalta länteen päin. Vain 1 yksilö (9. V 111. 23). 

Cypripedilum calceolus: Ker. Anttola, Pyöriinsalo. Kasvu-
paikka sijaitsee noin 200 metriä edellämainitusta Epipogon'in kasvu
paikasta pohjoiseen päin rehevässä lehtimetsässä. P. Eskola (Suo
men kalkkikivi) mainitsee juuri niillä seuduin luultavcsti olevan 
kalkkia, mutta ettei asiaa ole tarkemmin tutkittu. Cypripedilum
löytö varmistanee tiedon kalkin e~iintymisestä. - 29. V 1. 24 laskin 
noin 400 m2 alueelta yhteensä 192 vartta, jotka olivat jakautuneet 
seitsemään pienempään ryhmään; niistä suurimmassa oli 59 vartta, 
eräässä pienemmässä 1 m2 alalla 36 vartta. Melkein kaikki kukkivia. 

Myrica gale: mielestäni ko~o lailla tavallinen järvien ja lampien 
rannoilla. Seuraavat kasvupaikat olen aikoinani merkinnyt muis
tiin, vaikkeivat ne ole ainoat seudulla: S:linna, Talvisc·lo, Vasikka
ha'an lahti; S:linna, Simunansaaren pohjoisrannalla; Sääm. Pihlaja~
niemi, n. 2 km Vuohimäen kartanosta .lounaaseen metsälammen 
rannaJla; Ker. Tuunaansaari. 

Chenopodium glaucum: S:linna, Olavinkadulla (vanhempi kau
punginosa) talonseinän vierustalla. 

Stellaria uliginosa: S:linna, Heikinpohja, maantien ojisfa run
saasti. 

Cerastium arvense: monin paikoin kaupungin alueella: Kirkko
puistossa sankaripatsaan edustalla; Talvisalo, hautausmaan etelä
rinne; itäänpäin viettävä jyrkkä rinne asemarakennukf:en länsi
puolella. 

Herniaria glabra: Rant. kirkonkylä, kuivalla hiekkaisella ken
tällä kirkon luona lukuisasti. 

Nymphaea tetragona: Sääm. Varpar~nta, Mustjärvi-nimisessä 
metsälammessa; Sääm. Kallislahti, Leveälahti, Myllylampi. 

Actaea spicata: melko yleinen seudulla. Muistiinpanoissani on 
seuraavat löytöpaikat: Kaupungin sähkötehtaan piha lla ja Simu
nansaaressa; Sääm. Tolvanniemi, Rauhanlinnan pohjoispuolella 
kallionrotkossa ja Everjärven etelärannc:Jla lehtorinteellä. 

Pulsatilla vernalis: Sääm. Pääskylahti, useammassa paikassa: 
aivan ampumaradan pohjoispuolella sekä maantien eteläpuolella 
(50 metriä tiestä) entisen reservikasarmin kohdalla. Kaupinsaa.ren 
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itäosassa 1 km kaupungista etelään. Sääm. Iso-Kankainen (saari 
6 km kaupungista kaakkoon päin) hyvin runsaasti. Sääruingin ja 
Kerimäen rajalla maantien kahden puolen 8 km S:linnaEta Punka
harjulle päin. Ker. Anttola, Kieluunjärven ympärillä runsaasti. 

Anemone nemorosa: Kaupungin itäpuolella Lypsyniemellä noin 
50 m2 clalla pienessä lehdossa. 

Thalictrum simplex: S:linna, Kyrönniemi, rantaniityllä harvoja 
ykrilöjä. Sääm. Ritalanmäki,· Pappilan alueella niityn reunassa. 

Thlaspi alpestre: S:linna, Heikinpohja, pienellä alalla tienvie
rusnurmikolla (1923). 

Potentilla Goldbachii: Harvatukv isesti kaupungin luona kui
villa rinteillä faneeritehtaan läns ipuolella. 

Trifolium arvense: S:linna, Heikinpohja, kuiva hiekkakenttä 
kreikk.-kat. hautausmaan eteläpuolella. 

Oxytropis sordida: Punkaharjulla. 
Astragalus alpinus: S:linna, Kaupin~aari niukasti; Sääm. Var

paranta, Mustjärven rantametsä; Ker. Anttola, Kieluunjärven itä
puolella h2rj L·lla; Punkaharjulla runsaasti. 

Lathyrus silvester: S:linna, Kyrönniemi, eteläisi llä sekametsä
rinteillä. 

Geranium Robertianum: kaupungin Kylpylaitoksen alueella 
aivan Kasinon itäpuolella. · 

Linum catharticum: Sääm. Ritalanmäl- i, noin 25 metrin päässä 
Pullinlahden etelärannasta .pohjoiseen viettävällä kostealla pajukko
niityllä Pappilan karjaha' assa, 20 m2 alalla. 

Euphorbia esula : S:linna, faneeritehtaan luona kuivalla kedolla 
runsaasti. 

Impatiens noli tangere: Sääm. Kellarpelto, PuBinlahden luoteis
poukamassa louhikkoisessa lehdossa harvalukuisina. 

Viola umbrosa: lukuisilla paikoilla eri puolilla seutua. 
Viola mirabilis: Sääm. Tolvanniemi, Everjärven etelärannalla 

lehtorinteellä kohtalaisen runsaasti. 
Circaea alpina: S:linna, Talvisalo, Kaikuvuoren juurella lepi

kossa; Sääm. Kesamonsaari. 
Cuscuta europaea: S: linna, muutamilla pihamailla; Sääm. Kel

larpelto, ·maantien vierustalla hyvin runsaasti; Sääm. Kallislahti, 
Leveälahti, Myllylammen luona niityllä m.m. Aegopodium'illa. 

Polemonium coeruleum: S:linna, Heikinpohja ja läheisillä sao
rilla (Varpasaari ja Sireenisaari); Sääm. Haapala, maantien luona 
niityillä; Sääm. Tolvanniemi, Rauhanlinnan luona; Rant. Torasalo, 
Vattuvuori. Kaikkialla täysin Iuonnonvaraisena. 

Gleclwma hederacea: S: linna, Talvisalo, kaupungin rikkatun
kiolla ja Heikinpohj an pelloilla; Sääm. Tolvanniemi, niittypuron 
luona lepikossa. 

Leonturus cardiaca: 1 yksilö kaupungin Puistokadun nurmi
kolla ( 1 922). 

Melampyrum nemorosum: Sääm. Ritalanmäki, Pappilan ha'assa 
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hyvin runsaasti; Sääm. Pääskylahti, maantien vierellä Tuokkolan-
lahden perukassa. · . 

· Solanum dulcamara: melko yleinen. 
Galium triflorum: Sääm. Järvenpää, kuusikorpi; Ker. Anttola, 

edellämainitulla Cypripedilum'in kasvupaikalla; Rant. Torasalo, 
Vattuvuori. 

Matricaria chamomilla: kaupungin· Kylpylaitoksen alueella pel
lolla, vain kerran (1923). 

Tragopogon pratensis: kaupungin alueella Puistokadulla,· asema-
tien varrella nurmikolla, Heikinpohjassa niityillä. · 

Picris hieracioides: Sääm. Leponiemen huvila-alueella runsaasti. 
Mulgedium sibiricum: eri puolilla seutua. 

Kulttuurin leviämisen haitallisia vaikutuksia on jo lyhyellä 
neljän vuoden ajölla ollut havaittavissa. Niinpä Tlzlaspi alpestre'a 
en enää v. 1924 tavannut, sillä kasvupaikalle oli kohonnut pari taloa. 
Samoin on laita Trifolium arvensen, sillä vuoden 1921 jälkeen oli 
ihminen senkin kasvupaikan Heikinpohjassa vallannut. Hydrocharis 
morsus ranae'ta täynnä oleva oja on nykyisin täytetty ja kasvi 
hävinnyt. Myös ovat harvinaiset Impatiens noli tangere ja Asplenum 
septentrionale häviämässä j.n.e. . Epipogon ja Cypripedilum ovat 
vielä tähän mennessä saaneet olla rauhassa, sillä kasvupaikka on 
syrjäinen ja harvojen tiedossa, joten . koululaiskeräilijätkään eivät 
ole joutuneet paikalle harvennuksiaan tekemään. 

Kiinnittää myös huomiota useiden >>ylei sten>> lajien täydellinen 
puuttuminen seudulta. Niinpä seuraavia en ole koskaan tavanhui 
enkä varmuudella kuullut muidenkaan löytäneer.: Sagittaria sagitti
folia, Butomus umbellatus, Orchis incarnatus, Listera cordata, Silene 
nutans, Stellaria montana, Hepatica triloba, Ranunculus flammula, 
Chrvsosplenium alternifiJlium, Hypericum perjoratum, Hippuris vul
garis ja VeroT?ica longijolia. 
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/ 2 vuosikymmentä sitten. 
Uunio Saalas. 

1 1. Atbatrossefsta ja nl!den Jlyydystämisestä Amerikan eteläkärkeä kierrettäessä. 

Tammikuun 5 p., n. 3-viikkoisen Brasiliassa-olon jälkeen, nos
tettiin ankkuri ja alettiin purjehtia Rio Janeirasta etelää kohti, pää
määränä Valparaison satama Ison Valtameren puolella. 

Alussa oli kuumuus vielä rasittava, ja Sahlberg ajatteli haikeana 
mielellä pohjolan talvea; mutta vähitellen alkavat ilmat kuitenkin, 
eteläisempiin seutuihin tultaessa, muuttua kylmemmiksi, joten kesä
vaatteet ovat vaihdettavat talvivaatteisiin. 
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Lintuja näkyy päivä päivältä yhä enemmän, varsinkin suuria 
komeita albatrosseja (Diomedea), joita oli useampia eri lajeja, 
osaksi vede_n pinnalla, osaksi ilmassa leijailemassa laivan ympärillä. 
Siellä täällä uiskentelee vedessä pieniä pingviinejä, jotka eivät ole 
tavia suurempia ja jotka silloin tällöin päästävät kovan, kimakan 
äänen. joskus näkyy myöskin suuria delfiiniparvia. 

Varsinkin Cap Horn'in läheisyydessä ja . Ison Valtameren puo
lella näyttää albatrossien lukumäärä olleen sangen suuri. Niinä päi
vinä, jolloin mainittu niemi sivuutetaan ja jolloin vähitellen jälleen 
käännytään pohjoista - kohti, puhuu Sahlberg vähän väliä niistä. 
Hän kertoo laajasti miten matkalaiset yrittivät niitä ampua, pää
asiallisesti kuitenkin pyydystää suurilla koukuilla, joihin asetettiin 
syötiksi lihapalanen. Tammikuun 28 p. hän kirjoittaa m. m. 

>>Iltapäivän kulutimme albatrosseja pyydystäen. Etholen oli 
kertonut, miten hän kerran aikaisemmin yhtenä päivänä oli saanut 
yli 30 lintua. Vosnoisenski ja minä istuimme uskollisesti takimmai
sessa pelastusveneessä siimoinemme täynnä toiveita. Tosin emme 
olleet käskeneet laittaa patoja kuntoon, puhdistaa niitä j. n. e. pais
taaksemme lintuja illalliseksi, mutta kuitenkin oli meillä mitä vahvin 
usko yrityksemme onnistumiseen. Ensin näimme muutamia lintuja 
etäällä lentelemässä ja olimme vain suutuksissamme siitä, etteivät ne 
tulleet lähemmäksi. Kärsivällisyyttä vain! Noin tunnin perästä tuli 
erittäin kaunis punajalka-kiistan kokoinen mustapäinen, harmaan
kailava lintu lähellemme. Se laskeutui koukkujemme viereen. Tosin 
olisimme voineet sen ampua, mutta sehän olisi ollut hyödytöntä, sillä 
varmaankaan ei olisi laskettu venettä vesille sen noutamista varten. 
Ei kestänyt. kauaa ennenkuin 2 albatrossia laskeutui koukkujemme 
läheisyyteen, ja toinen niistä (väriltään valkoinen) kävi kiinni minun 
koukkuuni. Vedin sen laivaa kohti ja se seurasi mukana siihen 
saakka kunnes se oli nostettava vedestä. Silloin tempasi joku vieres
säni seisova avuliaisuudesta siimaan ja nykäsi sitä niin äkkiä, että 
lintu irtaantui. Tämä oli niin harmillista, että miltei teki mieleni · 
itkeä. '· Luulin että se heti päästyään irti koukusta lähtisi ainaiseksi 
tiehensä. Mutta aivan rauhallisesti, ikäänkuin ei mitään olisi tapah
tunut, se ui takaisin toisen (harmaan linnun) luokse, pudisteli hiukan 
nokkaansa ja nyki vielä muutamia kertoja koukkuja. - - Hetken 
perästä tarttui harmaa lintu koukkuun. Mutta silloin valkoinen lintu 

- äkkiä sieppaa sekä lihapalan että ~oukun toverinsa suusta ja tarttuu 
itse kiinni. Taas yedän siitä, kuten edellisellä kerralla, 40 - 50 syitä 
eteenpäin ja alan nostaa vedestä, mutta se irtaantuu ja putoo takai
sin. Kaikesta tästä huolimatta lintu ei vielä ole kyllin säikähtynyt 
eikä lennä tiehensä, pudistelee vain nokkaansa. - - Varhain seu
raavana aamuna näimme taas samojen lintujen seuraavan laivaa, ja 
Etholen oli kyllin onnellinen saadakseen minun koukullani yhden al
batrossin, joka kuului lajiin Diomedea exulans. Se ei ollut kaikkein 
suurimpia; oli kuitenkin 10 jalan suuruinen, siipikärkien väliä mitat
taessa. Heti kun lintu oli pyydystetty, laski Etholen sen irralleen 
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laivan kannelle, josta se ei voinut kohota ilmaan. Sen täytyy, voidak
sensa tyynellä ilmalla kohota vedestä, ensin juosta vähän matkaa 
veden pintaa myöten, kunnes se on saanut kyHin ilmaa siipiensä 
aJJe.>> 

Muutamia päiviä myöhemmin kirjoittaa Sahlberg: 
>>Suuri määrä lintuja on näinä päivinä näyttäytynyt, mutta on 

ollut mahdotonta tarkemmin sanoa, mihin sukuihin ne kaikki ovat 
kuuluneet. Varmaa on kuitenkin, että olemme nähneet useita s·ukui
hin Diomedea (albatrossit) ja Aptenodytes (pingviinit) kuuluvia lajeja, 
samoin myös Procellarioita (myrskypääskysiä). Delf:inejä uiskentelee 
alati laivan ympärillä, niinhyvin tyynellä pinnalla kuin kuohuvissa 
!aineissa. Kuljemme 17 virstan tuntinopeudeJia ja kuitenkin ennät
tävät nämä merieläimet kierrellä laivaa, näköjään ilman mainittavaa 
kiirettä. - Ihana ja majesteetillinen on Diomedea exulans'in lento. 
Liikuttamatta siipiään se tuntikausia seuraa laivaa sen kulkiessa no
peinta vauhtiaan, Iiitelee edestakaisin, kohoo ja laskeutuu hakien 
ruokaansa. - - Nähdessänsä tämän valtameren jättiläislinnun uis
kentelevan tyynellä vedenpinnalla, täytyy sille antaa etusija kaikkien 
muitten vesilintujen rinnalla. - Kuta voimakkaampana myrsky 
käy, sitä useampia lintuja saa nähdä. Myöskään pieniä Procellaria 
pelagica-raukkoja ei myrsky voi karkoittaa maihin.>> 

Helmikuun 9 p:nä kirjoittaa Sahlberg m. m.: 
~>Maatessani vuoteellani kuulin, että Etholen oli ampunut alba

trossin, joka oli pudonnut laivan kannelle. Tuossa tuokiossa olin sie
pannut pyssyni seinältä ja rientänyt ylös. Turhaan ammuin 3 alba
trossia, ne putosivat kaikki mereen, kaksi niistä kuitenkin niin li
kelle, että siivet koskettelivat ohimennen venettä. Etholen ampui 
vielä samana päivänä 2 lintua, joita emme kuitenkaan saaneet kä
siimme. Vosnojsenski teki hänkin parastansa, mutta ampui aina har
haan. 7 albatrossia siis ammuttiin tänä päivänä, mutta vain yhden 
niistä saimme käsiimme, sillä miten olisi viitsitty laskea venettä ve
sille muutamien lintujen tähden?>> 

Seuraava päivä oli Sahlbergin mielestä hauskimpia päiviä kotoa 
lähdön jälkeen. Hän kirjoittaa: 

>>Myöhään jaksoin nousta vuoteeltani, ja heti kun aamiainen oli 
syöty ja tee juotu, näin Etholenin jo pyssy kädessään vartioivan 
kannella. Tämä antoi minullekin rohkeutta kivääreineni kiivetä ylös. 
Tuskin olin seisonut puoltakaan tuntia, ennenkuin olin huomaavi
nani, että albatrossit, joita näkyi ainakin 40- 50 yksilöä, tuntui
vat olevan hyvin halukkaita laskeutumaan mereen heitettyjen kouk
kujen viereen. Otin siiman ja aloin parhaani mukaan yrittää. Heti 
tuli koko parvi, ja yksi linnuista tarttui koukkuun. ~ Minä vedin sitä 
vähän matkaa laivaa kohti, - mutta koukku oikeni. Täten jatkoin 
kauan aikaa saamatta ainoata.kaan lintua. Ne olivat aivan eri
koisen ahnaita, sillä heti kun lintu oli tarttunut ja koukku oiennut, 
ja olin aikonut vetää siiman laiv:aan korjatakseni koukkua, koetti 
tyhmin kaikista linnuista uida perässä ja uudestaan käydä siihen 
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kiinni. Etholen tuli paikalle, otti yhden koukuistani, heitti sen ve
teen ja sai heti linnun, jonka pyysin itselleni ja sainkin. Annoin Ro
senbergin tehdä minulle pari. uutta koukkua ja sain hetken perästä 
itsekin linnun. Olin jo alkanut langeta epätoivoon, koska en ollut 
saanut ainoatakaan, vaikka Etholen oli saanut 3, mutta nyt huoma
sin, että minäkin osasin niitä pyydystää. Sain vielä aamupäivällä 
entisen lisäksi 2 lintua, joten minullakin oli niitä 3. Nyt en enää ollut 
niin hävytön, että olisin pitänyt ne kaikki itse, vaan annoin yhden 
Wosnojsenskille. Ainakin olin hinannut jo 10 tai 12 lintua, saamatta 
kuitenkaan läheskään kaikkia kannelle. Nyt olin kahden vaiheilla, 
mitä niillä tekisin, mitkä täyttäisin ja mistä valmistaisin luurankoja. 
Yksilöt olivat siksi erilaisia. Illalla olivat käteni ajetuksissa, hellät, 
täynnä haavoja ja rakkoja. Käsivarteen ja jalkaan olivat linnut mi
nua purreet. Ei ollut niinkään helppoa hinata laivaan tällaista lin
tujen jättiläistä. Oli vastatuuli. Kun lintu levitti 10 jalkaa leveät 
siipensä, kun se vedessä potki vastaan suurilla uimajaloillaan, kun 
sitäpaitsi laine löi aika tuimasti vastaan, tunsi tosiaankin, ettäsiiman 
päässä oli jotakin vedettävää! Kun paraikaa olemme pyydystämässä 
lintuja, tulee todennäköisesti haikala, nielasee Etholenin syötin, ja 
silmänräpäyksessä katkaisee siiman. - - Erittäin tyytyväisenä 
päivääni, mutta käsivarsi ja jalka haavoitettuna istuudun kirjoit
tamaan näitä rivejä. On vain vaikea tietää, missä voimme säilyttää 
nämä suuret linnut. ~> 

111. Kolibreja ampumassa Chilen vuoristossa. 

Pitkän rasittavan, osaksi erittäin myrskyisän merimatkan 
jälkeen laski laiva helmikuun 14 p. 1840 raikkaan tuulen puhal
taessa Valparaison satamaan. 

Sen lähes 3 viikkoa kestävän ajan, jolloin >>Nicolai>> viipyi Val· 
paraisossa, oleskelivat useimmat retkeläiset viimemainitussa kau
pungissa tai sen välittömässä läheisyydessä, mutta Sahlberg käytti 
muutamien tovereittensa - Cygnreuksen, Rosenbergin ja Wosnoi
senskin - kanssa tilaisuuden hyväksensä tehdäksensä retkeilyn 
vuoriseutuihin. 

8 tuntia kestävän ratsastusmatkan jälkeen he saapuivat pie
neen Quillota-nimiseen kaupunkiin, jossa saivat vaatimattoman 
asunnon erään saksalaisen maanomistajan ja viininviljelijän herra 
Götz'in kodissa. Täältä käsin he sitten parin viikon ajan tekivät 
ahkerasti retkeilyjä, osaksi ratsain, osaksi jalkaisin eri suuntiin, sekä 
kaupungin läheisyyteen että etäisemmille vuorille. 

· Quillota sijaitsi erinomaisen viljavassa laaksossa. Suuret puu
tarhat, joissa kasvoi mitä erilaisimpia hedelmäpuita, ympäröivät 
kaupungin joka talon. 

Hyönteismaailma oli seudulla verraten köyhää. Nyt olikin 
hyönteiskeräilyä varten kaikkein sopimattomin vuodenaika, joten 
retkeläiset jättivät sen työn suhteellisen vähiin. Kuitenkin ehtivät 
he Chilessä-olon aikana löytää yhtä ja toista mielenkiintoista. 
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Pääasiallisin osa aikaa käytettiin lintutieteellisiin retkeilyihin. Ei 
ole mahdollista luetella, mitä kaikkia lintuja nähtiin ja ammuttiin. 

Erikoista mielenkiintoa herättivät luonnollisesti Amerikan kuu-
lut pikku >>mesilinnut»: kolibrit. Ensimmäisestä kohtauksestaan 
kolibrien kanssa kertoo Sahlberg seuraavaan tapaan: 

>>Seisoessani nojautuneena kivääriini, tarkastaessani maata ja 
verratessani sitä rakkaaseen isänmaahani, kuulen surinan ihan 
vierestäni. Katselen ympärilleni, ja muutaman kyynärän päässä 
minusta surisee komea mesilintu yksinäisen kukan ympärillä. Mutta 
samassa silmänräpäyksessä kuin olin sen huomannut, oli se jo ka
donnut, ja olin harmissani siitä, etten ollut sitä heti nähnyt. Siinä 
tapauksessa . olisin ehtinyt siihen laukaista. Mesilinnun lento on 
hyvin nopeata. Harvoin ehtii sitä seurata si lmillään, - ei ainakaan 
pienimpiä lajeja. Tarkkaavaisena vaeltelin eteenpäin. - Arvata 
sopii, että pyssyni nyt oli ladattu kahdella panoksella, toinen ko
Iibreja, toinen muita pikkulintuja varten. Noustessani rinnettä yhä 
korkeammalle ja korkeammalle kuulen jälleen omituisen äänen po
lun vierestä. Käännyn sinne päin. Tunkeudun piikkipensaitten 
läpi ja saan nähdä kahden linnun tappelevan. Huomatessaan mi
nut erkanevat ne toisi~taan, ja toinen istuutui niin lähelle minua, 
että haulini sen saavuttivat. Lintu jäi pensaaseen riippumaan. Se 
oli muuan suurimpia Chilelle ominaisia kolibreja. Aivan suunni ltani 
ilosta siitä, että olin ampunut yhden näistä pienistä troopilliselle 
Amerikalle karakteristisistä linnuista, ja että lisäksi olin meistä 
ensimmäinen, joka ol in sen onnistunut tekemään, viivyin siellä, kun
nes toinenkin lintu oli joutunut julmuuteni uhriksi.>> 

Eräänä päivänä kertoi herra Götz Sahlbergille kaupungin lä
heisyydessä olevasta puutarhasta, jossa tavallisesti aamuin ja illoin 
näkee kolibreja. Heti samana iltana lähti S. sinne yhdessä herra 
Götzin ja Wosnoisenskin kanssa, mutta vaikka he siellä odottivat 
pari tuntia pimeän tuloon saakka, eivät tavanneet ainoatakaan 
lintua. Seuraavana aamuna vaelsi sinne Sahlberg jälleen Cygnreuk
sen seurassa, ja nyt heillä oli parempi onni. 

>>Heti kun tulimme puutarhaan, kuulimme tutun äänen ja saim
mekin kohta nähdä nämä pikku eläimet. Kahdesta ensimmäisestä 
Jaukauksestani ei ollut mitään tulosta. Ne olivat liian voimakkaat. 
- ·Täällä sain aivan läheltä nähdä, miten tämä pieni lintu imi mettä 
öljypuun kukista. Kuta vaivaisempi, sitä vih~isempi! Heti kun 
toinen kolibri lähestyi puuta, jonka toinen oli omaksensa valinnut, 
alkoi tämä kauheasti kirkua, pullisti höyhenpeitettään ja hyökkäsi 
tulijan kimppuun. Hirvittävä ottelu syntyi. Siitepölyä lähikukkien 
heteistä rapsittiin pois, moni kukka katkesi ja putosi maahan tais
telun tuoksinassa. Tappelua kesti, kunnes heikomman täytyi väis
tyä ja paeta tiehensä. Voittaja tavallisesti laskeutui hetkeksi tyy
tyväisenä oksalle istumaan ja lepäämään; mutta se putosi säännöl
lisesti maahan minun haulieni lävistämänä. 5 laukausta ammuin 
ja 5 lintua toin kotiin. - - Olin jokseenkin tyytyväinen aamuuni. 
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Olin saanut 5 kolibria, kaksi yliopistoa varten ja yhden teille kulle
kin, ystävillenil, kuten olin luvannut ennen lähtöäni. Nämä linnut 
olin lisäksi kaikki itse ampunut.>> 

Seuraavana aamuna oli Sahlberg jälleen kolibri-puutarhassa, 
tällä kertaa Wosnoisenskin seurassa. >>6:Ila laukauksella ammuin 
6 kolibria. W. oli laukaissut 8 kertaa, mutta hän sai vain 1 ko
librin ja sitäpaitsi erään toisen pikku linnun. Ukko parka oli vähän 
katkeroitunut harhalaukauksistaan. Tahtoipa hän väittää, että 
minä osasin noitua. Lähdin kotiin ja jätin hänet yksin sinne äkeänä.>> 

Tämän yhteydessä mainittakoon, että Sahlberg myöhemmin 
matkoillaan ampui suuren määrän mitä erilaisimpia kolibreja, osaksi 
Sitkassa, osaksi Brasiliassa toisella matkallaan v. 1849- 51. 

Sitkassa kirjoitetuissa muistiinpanoissa on myöskin eräitä haus
koja kuvauksia kolibreista ja niiden vilkkaudesta. Niinpä mainit
see Sahlberg, että kun hän kerran par'aikaa oli niitä ampumassa 
muuan pikku lintu oli niin rohkea, että laskeutui pyssyn hihnalle 
istumaan, jolloin luonnollisesti sen ampumisesta ei tullut mitään. 

Osa Sahlbergin ampumista kolibreista säilytetään nykyisin Hel
singin yliopiston kokoelmissa, jotkut Turun suomalaisen yliopiston 
kokoelmissa. Eräät Sahlbergin perilliset omistavat myöskin pienen 
määrän hänen ampumiaan pikku >>mesilintuja>>. 

Pieniä tietoja. 

Rusakkojänis (Lepus europaeus) K arttulassa. Rusakkojäniksen ampui opet
taja Eljas S a a s t a m o i n e n 11. X II. 1922 Karttulan kirkonkylän Sikasuon 
notkosta. Pää, selkä ja käpälien sivut harmaat, alta valkea; häntä päältä musta, 
alta valkoinen, 14 cm. pitkäi paino 4,2 kg. Pentti Suhonen. 

Vihreäpeippo (Chloris chloris) talvehtinut Oulussa. Helmi- ja maaliskuussa 
tänä talvena on t ~-lintu ollut säännöllisenä ruokavieraana muutamien kaupun
kilaisten lintulaudoilla hampunsiemeniä syömässä. 

Myöskin p u n a t u 1 k u t, joskus 9:kin kpl., ovat olleet allekirjoittaneen 
>>lintutalom jokapäiväisiä nälkäisiä vieraita. K. Metsävainio. 

Töyhtöhyyppä ( Vanellus vanellus) Oulussa. Oululainen sanomalehti Kaleva 
sisälsi 23. II 1. 1927 seuraavan uutisen: >> 0 u d o i II a asu i n s i j o i II a: Eilen 
klo 3 aikaan päivällä näkivät eräät täkäläisellä rautatien halkovarastolla työssä 
olevat työmiehet oudon linnun kömpelösti liikuskelevan varastoalueella. Täältä 
lensi lintu sitten erään Ratakadun itäpuolella olevan talon pihamaalle, josta sen 
lentoa seuranneet miehet löysivät sen kylmästä puolikuolleena. Lintua lähemmin 
tarkastellessa tunnettiin se töyhtöhyypäksl ( Vanellus vanellus), joka harharet
killään oli jollain tavoin joutunut tänne pakkasen kynsiin. Linnun otti eräs mie
histä hoidettavakseen. >> 

1 Sahlberg tarkoittaa morsiantaan ja kahta sisartaan. Suomentajan muist. 
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Tähän on vain lisättävä, että töyhtöhyyppä asusti myöskin viime keväänä 
Oulussa Åströmin pelloilla. K. Metsävainio. 

Töyhtöhyyppä ( Vanellus vanellus) Vlrrollla. Töyhtöhyypän sai - elä in
lääkäri Eino Pynnösen kertomuksen mukaan - kelloseppä R. Sjölund kiinni 
ha lkopin ojen välistä huhtikuun 1 p:nä Virtain kirkonkylässä. Töyhtöhyyppä 
kuoli oltuaan elättinä 2 päivää. Samoin huhtikuun 1 p:nä löys i maanvilj. A. 
Tanhua-Tyrkkö töyhtöhyypän kuolleena pihastaan Vaskivedellä ja vie lä sa
mana päivänä mainitun maanviljelijän rengit tapasivat samallaisen linnun 
kuo lleena Vaskiveden jäältä. Alpi Pynnönen. 

LIIaksi Jlhonnelta punatulkkuja. Kirjoituksessani )>Käpylän ympäristön lin
nusta)> on erehdyksessä jäänyt mainitsematta syy otaksumaani, ettei punatu lkku 
olisi lukema-aluee lla pesinyt, vaikka se siellä asusti. Tässä mainittakoon, että 
kyseessä olevana vuotena ruokittiin neljää punatulkkuparia, joista yksi asusti 
puheena olevalla alueella, pitkin kesää eräällä asunnon akkunalla vehnäleivällä, 
au ringonkukansiemenillä y. m., ja linnut käytt ivät hyväkseen runsaast i tarjoilua. 
Koskaan en huomannut niiden kantavan metsään ruokaa, enkä myöhemmin näh
nyt niitä ruokintapaikalla useampaa kuin neljä paria. Täs tä päättäen olivat lin
nut ilmeisest i liiaksi lihonneet ja siksi eivät voineet lisääntyä. j. Seppä. 

Merikotka saatu Suomussalmella ahmanraudolsta. Preparaattori 0 n n i 
S o r s a k o;; k i on hyväntahtoisesti lähettänyt Yliopiston eläintieteelliseen 
museoon Suomussa lmen Ruhtinansa lmella ahmanraudoissa 'surmansa saaneen 
m e r i k o t k a n, Haliae'tus albicilla (L.) Lintu on keskikokoinen vanha koiras; 
siiven pituus 61,5 cm. - Merikotkan tilapäinenkin esiintyminen Kajaanin ta
kaisella alueella on, kuten tunnettu, hyv in harvinaista, vaikkakin Vienanmeren 
rannikot kuuluvat sen pesimäalueisiin. Niinpä hra S o r s a koski maini tsee 
pitkän oleskelunsa aikana Suomussalmella vain kerran aikaisemmin saaneensa 
merikotkan nahan (Akonlahdesta Vi enan-Karjalasta). 

Ilmari Välikangas. 

Rantaharakka (Haematopus ostralegus) Keiteleen pitäjässä. Linnun ampui 
opettaja Eeliel H y v ä r i n en 20. V 111. 1925 yllämainitussa pitäjässä Nilakka
järven Hamulanniemen kärjestä. Lintuja oli useita yksilöitä samassa pa rvessa ja 
oli nii tä nähty jo aikaisemmin kesällä samoilla seuduilla. Pentti Suhonen. 

Pikkukajava (Rissa tridactyla) Kiteellä. Pikkukajavan löysi työnjohtaja 
Arvo Nieminen kuolleena Kiteellä Koivikon tilan pellolta maaliskuun ja huhti 
kuun vaiheella. Olen onnistunut saamaan itselleni kysymyksessä olevan linnun 
jalat, joten voin määrätä sen. Maaliskuun 18 p:nä näkivät useat henkilöt Joen
suussa Pielisjoella lentelevän 2 lokkia. Ehkä nekin olivat pikkukaj avia. 

Alpi Pynnönen. 

Pikkukajava (Rissa tridactyla) Kiuruvedellä. Lintu ammuttiin 3. IV. 1927 
ja lahjoitettiin sittemmin Turun Suomalaiselle yliopistolle. 

Ilmari Juvelius. 
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jäälokki (Larus eburneus) KiuruvedeJJä. Lintu ammuttiin 16. 11. 1927 Kiu
ruveden pitäjän Niemiskylässä. Se on nyt täytettynä Turun Suomalaisen yli
opiston kokoelmissa. - Muuten väittävät muutamat paikkakuntalaiset, ett'ä 
mainittt.ja lintuja aikaisempinakin talvina on täällä joskus nähty. 

Ilmari Juvelius. 

K orkeajännitysjohtojen uhreja. Sähköistyvällä aikakaudellarnme näyttää 
korkeajännitysjohdoista koituvan monen linnun surma. Tikkurilassa lenSi 
18. IV. 27 klo 9 illalla 1 ehto k u r p p a (Scolopax rusticola) korkeajännitys
johtoon Maatalouskoelaitoksen työnjohtajan asunnon luona, kyeten maahan 
pudottuaan juoksemaan vielä muutaman metrin. Kirkkonummen Strömsbyssä 
osui 15. IX. 26 samalla seuraukse lla korkeajännitysjohtoon varpu s h a u k-
k a (Accipiter nisus). A. H. Hiili . 

Gomphus cecilia ( = serpentinus) Parikkalassa. Kesällä 1925 tapasin Pa
rikkalassa yllämainitun sudenkorentolajin, sekä c! että ~ . Alvar Vilska. 

Tuhatjalkaisia kokoamaan. Helsingin Yliopiston eläintieteellisen museo~ 
·ja tietääkseni myöskin Turun Suomalaisen Yliopiston t u h a t j a 1 kai se t 
(Myriapoda) ovat olleet parin vuoden ajan Lundissa tri H a n s L o h m a n
d e r i n määrättävinä ja tarkaste ttavina. Tri L. on nyt saanut va lmiik's i 'Suo
men k a k s o i s j a 1 k a i s i a (Diplopoda) käsittelevän teoksen , mutta sen 
painatus on sattuneesta syystä lykkäytynyt syksyyn. Täten olisi vielä tilaisuus 
kesän kuluessa täydentää kokoelmia, ellei uusien lajien löytä miseksi, mikä 
sekin on hyvin mahdollista, niin ainak in tarkeinpain l even emi~ ti et ojen saami
seksi. 

Pyydän tämän johdosta saada kiinnittää ensikesäisten retkeilijäin huo
miota asiaan. Erikoisen vähän tutkittuj a ovat tuhat jalkaisten suhteen seu
raavat alueet: Helsingin ja Viipurin välinen rannikkoseutu , Turun, Hämee n
linnan ja Tampereen välinen alu e, koko rannikkoseutu Turusta Tornioon saal<ka, 
Saimaan vesistön itäpuolella olevat seudut j. n. e. Kaikkialla muuallakin on 
kuitenkin arvokkaita löytöjä tehtävissä ja sangen vähällä vaivalla. Paras ke
räilyaika nimenomaan kaksoisjalkaisten suhteen on kevät ja syksy. Niitä voi 
löytää vähän kaikkialta: kivien alta, sammalmättäitä kallioilla ja kivillä kään
nellessä, kallion raoista, minne on varissut lehtiä ja multaa, rappausjätteiden 
seasta vanhojen muurien juurelta, lahonneista kannoista ja maatuvista puun
rungoista, maahan varisseiden lehtien alta , merenrannikoilla rakkoleväkasautu
mista, sisävesien varsilla ruokopillistöistä j. n. e. Huomattavan runsas on usein 
seulaa käyttävän hyönteiskeräilij än myriapodisaalis. Erikoista huomiota on 
myös kiinnitet tävä vanhoihin puistoihin ja hautausmaihin sekä kauppapuutar
hoihin, kasvihuoneisiin ja lasilavaviljelyksiin, joissa voi esiintyä omat, karakte
ristiset lajinsa . 

Eläimet ovat sopivimmin säilytettävät las ipulloissa tai -putkissa n. 70 
%:ssa spriissä (myös denaturoitu kelpaa). Sopivia säilytysast ioita vo ivat halu k
kaat saada Eläintieteellisestä museosta. Pieniä kerä ilyjä varten niitä on muu
tenkin kaikkialta saatavissa. Itsestään selvää on, että joka näytteessä on oleva 
tarkka merkintä löytöpaikasta ja -ajasta. Kerätyt kokoelmat pyydän lähettä
mään vapaapakettina Yliopiston eläintieteelliseen museoon Helsinkiin ja 
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tahdon vielä huomauttaa, että pienimmät
kin lisät, etenkin vähän tutkituilta seu
duilta, voivat olla erittäin arvokkaita. 

Ilmari Välikangas. 

Tuulenpesä männyssä. Vieressä oleva 
kuva esittää tuulenpesää, joka kasvaa 
2 1/ 4 m korkeudella maasta eräässä pie
nessä männyssä valtionmetsässä Kalajoen 
hoitoalueen X vartiopiirissä. Kuva on 
otettu syksyl lä 1926. Käpyjä ei puussa 
ollut. Veikko Ahonen (Ylivieska). 

Subfossiilisia pähkinöitä jämsässä. 
Kun talvella 1925- 26 ajettiin suomutaa 
jalkalammin suolta Kauniston talon maalla 
Väherin kylässä jämsänniemellä, löydet
tiin suosta kosolti pähkinäpensaan hedel
miä. Nykyisin ei pähkinäpensasta seudulla 
kasvane. Heikki Peltola. 

Kirjallisuutta. 

Kivirikko, }(. E.: Suomen 1 i n n u t. 1 osa. 474 s., 305 tekstikuv., 
14 värill. kuvaliit.- II osa. 568 s., 424 tekstikuv., 25 kuvaliit. (12 monivär.).
Hinta sid. 200 -r 250 mk. - W. Söderström 0 . Y. Porvoo 1926- 27. 

Ilon ja tyydytyksen tuntein on varmaankin jokainen suomalainen luonnon
tieteilijä ja luonnonystävä selaillut tri K i v i riko n nyt täydellisenä ilmesty
nyttä suurteosta >)Suomen linnut>). Tyydytystä tuottaa teoksen komea ulkoasu, 
rikas ja kaunis kuvitus sekä hauskasti esitettyjen asiatietojen tavaton runsaus. 
Mutta siihen antaa aihetta jo seikka, että tällaisen biologisen loistoteoksen ilmes
tyminen meillä on ylimalkaan ollut mahdollista. Se osoittaa, että biologinen 
harrastus sivistyneistömme keskuudessa on viime aikoina suuresti levinnyt ja 
voimistunut. Tässä suhteessahan meidän kansamme on ollut- ja on kyllä yhä 
edelleenkin - paljon muista sivistyskansoista jäljessä. Erityisen silmiinpistävä 
on ero J kun verrataan toisiinsa oloja meillä ja läntisessä naapurimaassamme, 
jossa Linnen mainehikkailta päiviltä lähtien luonnontutkimus on nauttinut 
yleistä arvonantoa ja erikoista suosiota sekä valtiovallan että yleisön taholta. 
Mitä erikoisesti lintuihin tulee, osoittaa harrastuksen suuruutta Ruotsissa se 
seikka, että siellä nyt monen vuoden ajan on samanaikaisesti ilmestynyt kolme 
suurta, lintuja käsittelevää loistoteosta, jägerskiöld-Kolthoffin, Lönnbergin 
ja Roseniuksen, joista teoksista kuten tri Kivirikko huomauttaa, hänellä. on 
ollut paljon hyötyä omaa teostaan laatiessaan. Tri K:n teos ei tietenkään lois
teliaassa upeudessa voi kilpailla mainittujen suurteosten kanssa, mutta meidän 
köyhemmissä' ja ahtaammissa oloissamme ei sitä voi pyytääkään. 
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>>Suomen linnut»-teos jakaantuu varsinaisesti kahteen osaan, jotka kui
tenkaan eivät vastaa niitä kahta nidettä, joina teos käytännöllisistä syistä on 
ilm~stynyt. Ensimmäinen osa, >>Li ntuj en rakenteesta ja elämästä yleensä>>, kä
sittää ss. 1- 85. Koko muu osa teosta sisältää yhtenäisen järjestelmällisen 
esityksen eri linturyhmistä ja niihin kuuluvista lajeista. 

Esitys lintujen r a k e n t e e s ta on se lväpiirteinen ja asiallinen, myöskin 
kirjoitustapaan nähden asianmukaisen täsmällinen. Siinä ei kylläkään ole mitään 
erikoista tekijän omaa, mutta aineen laatuun nähden sitä tietysti ei voi odottaa
kaan. Lintujen e 1 i n ta p o i h i n siirryttäessä sen sij aan huomaa tekijän omien 
havaintojen eläväittävän vaikutuksen. Tyyli saa lennokkuutta ja vauhtia, ja 
varmaankin nämä paikat teoksessa ovat viehättävintä lukemista suurelle ylei
sölle. Ainoa, mitä tämän osan suhteen haluaisi muistuttaa, on se, että ainel<sen 
jäsentely kenties olisi voinut olla tiiviimpää ja ryhmittely johdonmukaisempaa. 
Lukijan on hiukan vaikea ymmärtää, miten m u n a n r a k e n t e e n selvitte
lystä välittömästi joudutaan s yö m i s e e n, jota taas seuraavat eri laiset 1 i i k
k e et. Tämän jälkeen ryhdytään ilman eri otsaketta puhumaan ää ni stä ja 
palataan sen jälkeen uudelleen syömiseen, tällä kertaa r u o k a i 1 u n nimellä. 
- Sitten seuraavat >>hellemmät tunteet» ja niiden seurauksena pesimiset, mu
nimiset, jälkeläisten kehitys munassa ja sen ulkopuolella, hu 0lenpito poikasista 
j. n. e., siis kylläkin hyvässä järjestyksessä. Tämän jälkeen tehdään selkoa pu
vun muutoksista ja lintujen iästä. 

On luonnollista , ettei tekijä edellämainitussa lukukirjan luontoisessa osassa 
sanottavasti mainitse lähdekirjallisuutta tai muiden tutkijain havaintoja. Aines
han on jo suureksi osaksi muuttunut >>yhteiseksi omaisuudeksi>>, joka on koottu 
lukuisiin erikielisiin käsikirjoihin . Yhdessä kohdin, lintujen ääniä käsiteltäessä, 
olisi kuitenkin mielestäni lähde ollut mainittava. Siv. 31 esitetty laululintujen 
jaoittelu on nim. opettaja j. Se p ä n kirjasessa >>Lintujen äänet» vasta äsket
täin (1922) ensi kerran es ittämä ja tietääkseni omintakeisesti keksimä, joten hra 
S:n nimen mainitseminen tässä yhteydessä olisi ollut erikoisen paikallaan - ni
menomaan, koska tri K. teoksessaan yleensä kiitettävän tarkasti mainitsee mui
den havainnot ja mahdollisen avustuksen. 

Hauc;ka ja sangen laaja es itys lintujen muutosta ja vaelluksista käsittää ss. 
49- 60. Kuten luonnollista on, mainitaan j. A. P a 1m e n tämän alan tutki
muksen uranuurtajana. Olisi kuitenkin esityksen laajuuteen katsoen odottanut, 
että ensimmäisessä nykyaikaisessa suuressa kotimaisessa lintukäs ikirj assa olisi 
muutamalla rivillä selitetty m i s s ä s u h t ee s s a j. A. Palmen oli muutto
tutkimuksen uranuurtaja, siis puhuttu vähän hänen tutkimustuloksistaan -
varsinkin kun lausu taan niiden saaneen laajalti kannatusta. 

Muuttokysymystä seuraa lyhyt esitys lintujen maantieteellisestä levenemi
sestä, jonka yhteyteen on liitetty puolisen sivua lintujen suojeluksesta. Sen jäl
keen tehdään selkoa lintumaailman saapumisesta maahamme jääkauden jälkeen 
ja lintujen levenemisestä maassamme tällä hetkellä (ryhmittely maan eri osien 
mukaan, sen jälkeen topografinen ryhmittely) sekä viimeaikaisista muutoksista 
maamme linnustossa (etup äässä uusista tu lokkaista). Lopuksi seuraa lyhyt es i
tys linturyhmän kehityshistoriasta paleontologisten löytöjen valossa sekä selostus 
teoksessa käytetystä tieteellisestä nimistöstä (tämän suhteen viittaan insinööri 
A. Co II i n i n kirjoitukseen L. Y:n tässä numerossa). 
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Koko muu osa tri Kivirikan teosta käsittelee· järjestelmällisesti ja yhtenäi
sen kaavan mukaan eri linturyhmiä ja niihin kuuluvia lajeja. Kunkin ryhmän 
alussa on tutkimuskaava, joka siis ensiksi johtaa lahkoihin, kunkin lahkon alussa 
heimoihin, heimoissa sukuihiri ja suvuissa lajeihin. Vain tutkimuskaavoja käyt. 
täen voi tietysti todeta, onko niissä asiallisesti jotain toivomisen varaa. Eräästä 
muodollisesta seikasta haluaisin kuitenkin huomauttaa. Missään tutkimuskaa
vassa ei mainita millä sivulla asianomainen lahko, heimo, suku tai laji on löydet
tävissä. Laajassa teoksessa tämä tuottaa suurta hankaluutta ja ajanhukkaa, täy
tyy nim. yhtämittaa turvautua sisällysluetteloon ja loppurekisteriin löytääkseen 
heimon tai su'vun, johon tuntematonta lintua tutkiessaan on joutunut. Ainakin 
kunkin lahkon, heimon ja suvun kohdalle tutkimuskaavoissa olisi siis mielestäni 
uudessa painoksessa pantava asianomainen viittaus sivuun. Lajeihin nähden se 
ei tietenkään ole yhtä välttämätöntä, nehän ovat lähekkäin eikä niitä yleensä 
missään suvussa ole kovin monta. 

Suurimman osan tekstiä täyttävät yksityisten lajien kuvaukset. Niiden laa
dinnassa on teoksen kaksinainen luonne epäilemättä tuottanut vaikeuksia. >>Suo
men linnutham on toiselta puolen tarkoitettu hauskaksi ja opettavaksi lukukir
jaksi koko sivistyneelle yleisöllemme, toiselta puolen sen tarkoitus on olla myös
kin tieteellinen lintukäsikirja, sikäli, että siinä annetaan yksityiskohtainen selitys 
kunkin lintulajin tuntomerkeistä ja esiintymisestä maassamme. Nämä kaksi tar
koitusperää ovat sikäli ristiriitaisia, että teoksen käyttö tieteellisenä käsikirjana 
vaatii lajiselityksiltä ja levenemisselostuksilta mahdollisimman suurta täsmälli
syyttä ja lyhyyttä, kaiken >>lyriikan>> välttämistä, mikä taas lukukirjassa voi olla 
hyvin paikallaan. Ei ole ihmeteltävää, jos tekijä, koettaessaan tyydyttää mo
lempia lukijapiirejä, ei aina voi pysyä aivan johdonmukaisena (vrt. esim. korpin 
ja variksen selityksiä). Yleensä ovat kuitenkin itse lajiselitykset kiitettävän ly
hytsanaisia. Sensijaan levenemistiedot ovat usein esitetyt laveasanaisemmin 
kuin >>Suomen luurankoisissa>> ja ovat siten sille, joka käyttää teosta tieteellisessä 
tarkoituksessa, joskus jonkun verran epämukavia, muille lukijoille kaiketi sen
~ ijaan vastaavasti hauskempia. Esitykset yksityisten lajien elintavoista, äänistä 
j. n. e. ovat tri K:lle ominaisen sujuvasti ja lennokkaasti kirjoitetut ja var
maankin kaikille lukijoille yhtä mieluista luettavaa. 

Yksityisten lajien selityksissä voi tietysti olla yhtä ja toista korjattavaa ja 
täydennettävää. Sen voi kuitenkin vain käytäntö osoittaa. Levenemistietojen 
suhteen näyttää mielestäni olevan aihetta erääseen huomautukseen. Päättäen 
muutamista >>pistokokeista>>, mitkä koskevat sellaisia laj eja, joiden kaikki löytö
paikat ovat luetellut, olisi tekijä voinut saada paljon lisätietoja teokseen Yliopis
ton eläintieteellisen museon luette loista ja vuosikertomuksista sekä ehkä myös
kin prof. j. A. Palmen-vainajan tunnetusta lintuarkistosta,· vaikkakin viimemai
nitun tärkeimmät tiedot jo ovat painetut Jägerskiöld-Kolthoffin >> Nordens fåg
lan>-teokseen (J. A. Palmenin itsensä ja hänen kuoltuaan prof. K. M. Levanderin 
julkaisemina). Mainitsen esimerkkinä, että rusko-suo h a u kas ta (Circus 
aeruginosus) olisi museoita saatu neljä lisätietoa v:lta 1921- 24 tri K:n mainitse
miin, v a a 1 e a-su o h a u kas ta (C. macrourus) yksi, j. n. e. Olen kokeeksi 
tarkastanut eräitä muitakin yksityisiä lintulajeja koskevat tiedot, milloin joku 
erikoinen syy on antanut siihen aihetta, ja esitän tarkastuksen johdosta muuta
mia seikkoja. 1 d ä n-h i i r i h a u k a n (Buteo b. zimmermannae, B. vulpinus 
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internzedius) suhteen olisi ollut otettava h,uomioon Buteo-suvun erikoistuntijan 
S t r e se m a n n i n v. 1925 journ . f. Ornithologie-aikakauslehdessä julkaistu 
tutkimus, jota varten hänen käytettävänään oli materiaalia Suomestakin, minkä 
perustalla koko Suomi toistaiseksi jäi kartalla B. b. buteon levenemisa lueen ulko
puolelle .- V a 1 k o 1 o k i n (Pagoplzila eburnea) kaikki s. 413 mainitut löydöt Kit
tilän Pallasjärveltä (1886, 1888 tai 1889, 1891) tarkoittavat itse asiassa Inarin 
järveä, jota järveä ei lainkaan mainita; Pallasjärven omat löydöt (1866, 1872) 
puuttuvat kokonaan. Tässä yhteydessä pieni nimikysymys. Salmijärven sano
taan olevan Etelä-Varangissa, mutta kai nykyään on mieluimmin puhuttava 
Petsamon alueesta. K o 1 m i v a r v a s 1 o k i n eli p i k k u k a j a v a n (Rissa 
tridactyla) sisämaanlöydöistä mainittakoon, että Savonlinnan tapaus ei ole v:lta 
1893, vaan 1894, jota paitsi v:lta 1911 on uusi löytö Savonlinnasta (vrt. >>No rdens 
fåglan>). Suomussalmen löytö v:lta 1911 puuttuu myös (2 kpl., joista toinen 
Eläintiet. museossa). Myöskin Stercorarius pomarinus-löytöjen luettelo on sa
nontatavasta päättäen tarkoitettu täydelliseksi. Siitä puuttuvat kuitenkin m. 
m. Sortavalan, Porkkalan ja Espoon löydöt v:lta 1916 (vrt. >> Nordens fåglan> ja 
Eläin tiet. museon lu etteloita), Sipoon 'löytö v: lta 1922 ja Porkkalan löytö v:lta 
1925. St. parasiticus-iajin sisämaan löytöpaikoista puuttuu Hattu Ia (v:lta 1899). 
En tietysti tahdo lainkaan väittää, että edellämainitunlaiset epätäydellisyydet 
levenemisselostuksissa olisivat teoksessa yleisiä, vaikkakin niitä on esiintynyt 
sattumalta tarkastettaviksi valitsemiini laje ihin nähden. En ole niitä myöskään 
maininnut koettaakseni vähentää teoksen ans ioita, onhan aivan luonnollista, 
että näin laajaan teokseen aina pääsee pujahtamaan yhtä ja toista korjattavaa. 
Mutta mielestäni osoittavat mainitut puutteellisuudet kuitenkin, että levenemis
tietojen uusi tarkistus olisi hyödyllinen. Siihenhän on erinomainen tila isuus, 
koska, mikäli on kuulunut, uusi painos on aivan pian joutuva työnalaiseksi. 

Lopuksi pieni kielellinen reunamuistutus. Monin paikoin teosta käytetään 
nimitystä >>a lbinos>> yhdestäkin linnusta puhuttaessa [esim. s. 493, kuvan allekir
joituksessa: >>Nuori koirasteeri (-- - ), puoli-albinos>>. ] >>Aibinos>> on kuitenkin 
monikkomuoto (esp.), joten puheenaolevissa tapauksissa, yhdestä linnusta pu
huttaessa, on kirjoitettava >>a lbin o>>. 

>>Suome n linnut»-teos on saavuttanut erinomaisen menestyksen ja laajan 
levikin. Se on siten kaikkialla maassamme ~erättävä harrastusta ja levittävä 
biologista tietoa laajoihin kansalaispiireihin. L. Y. pyytää saada yhtyä niihin 
onnitteluihin, joita eri tahoilta on tri Kivirikolie saapunut tämän hänen runsaan 
kirjallisen tuotantonsa huippusaavutuksen johdosta. 

Ilmari Välikangas. 

L i n k o 1 a K.: S u u n n i te 1 ma 1 u on no n suo j e 1 u a 1 u ei d en 
erot ta m i seksi P o h j o i s- S u o me n v a 1 t i on m a i II a. Silva 
fennica 1. Suomen metsätieteellinen seura. Helsinki 1926. Sivuja 43 + kartta 
ja 32 kuvaa sekä saksankielinen selostus. Hinta 16 mk. - Luonnonsuojelu
lain tultua eduskunnassa säädetyksi, annettiin Metsähallituksen huoleksi tehdä 
ehdotus tämän lain edel lyttämiksi luonnonsuojelualueiksi. Metsähallitus on 
puolestaan käyttänyt as iantuntijana prof. Linkolaa, joka kesällä 1925 tutki 
ehdollao lleet alueet. llmoitettavana oleva julkaisu sisältää prof. Linkolan 
lausunnon. Siinä es itetään pääasiassa lausunnonantajan omiin havaintoihin 
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Poroja Oulankajoen hiekkaisella rannalla. 
Valok. V. A. Pesola. 

perustuva yleiskuvaus kustakin alueesta silmälläpitäen niiden Sopivaisuutta 
luonnonsuojelualueeksi l>niinhyvin yleisen luonnonsuojeluaatteen ja tieteen 
kannalta kuin myös huomioonottaen suuren yleisön harrastuksia luonnonnau
tinnoihin ja -opintoihin monipuolista nähtävää tarjoavissa erämaaseuduissa)>. 
Tämän lisäksi tehdään ehdotus alueiden rajoista ja käsitellään tärkeät käy
tännölliset ·kysymykset paikkakuntalaisten nautinto-oikeuksista, suurpetojen 
asemasta, retkeilyteistä, vartioimisesta y.m. ja tehdään ehdotukset niiden 
järjestämisestä. - Suomen pohjoispuoliskoon ehdottaa prof. Linkola perus
tettavaksi 8 suojelualuetta, nimittäin 1. Oulankajoelle Pohjois-Kuusamoon, 
2. Kutsajoen alueelle Kuolajärvellä, 3. Pyhätunturilie Kemijärven ja Pelkosen
niemen rajoille, 5. Pallas-Ounastunturin alueelle, 6. Mallan ·tunturiryhmään 
Kilpisjärvellä, 7. Pääskyspahdan alueelle Petsamon Salmijärve:;d Ja 8. Petsa
mon Heinäsaarille. Näistä tulisivat 2. 4., 5., 6. ja 7. alue yleisiksi suojelualueiksi, 
muut' kolme erityisiksi eli vain osittain rauhoitettaviksi. - Mainittakoon, että 
ehdotuksen mukaan jäisivät vain susi ja ahma henkipatoiksi eläimiksi; karhun 
asema tulisi paljon riippumaan siitä, miten se eri alueilla käyttäytyy. Poro lue
taan puolivillin luontonsa takia - määrättyjä rajoituksia lukuunottamatta -
siedetyksi eläimeksi luonnonsuojelualueilla. Mainittujen pohjoissuomalaisten 
alueiden lisäksi ehdottaa prof. Linkola lausuntonsa liitteessä yleisen luonnon
suojelu-alueen perustettavaksi myöskin Salmin pitäjän Hiisijärvelle. - Ilmoi
tettava julkaisu aloittaa Metsätieteellisen seuran uuden, S i l v a f e n n i c a
nlmisen julkaisusarjan ja panee samalla alulle, muutamien jo ennen ilmesty
neiden julkaisujen kanssa, tulevien luonnonsuojelualueidemme tutkimisen 
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Kidjijoen putouksia Mallatunturin rinteellä. 
Valok. K. Linkola. 

ja kuvailun. Luonnon ystävien on täysi syy perehtyä tähän arvokkaaseen ja 
kauniiseen teokseen. V. Kujala. 

Pekkarinen, j.: Luette 1 o K u opi on museon suoma 1 a i
s e s ta k e 1 ta no koko e 1m a s ta. (Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdis
tyksen julkaisuja. Sarja B, 1, N:o 1). Kuopio 1927, 72 siv. 

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys on pannut alulle tieteellisen julkaisu
sarjan. Sen ensimmäiseksi kirjoitukseksi on painettu Kuopion museon monivuo
tisen kasvikokoelmien hoitajan, opettaja Pekkarisen luettelo museon kotimai
sesta Hieratium-kokoelmasta. Tämä kokoelma on huomattavan suuri, sisältäen 
3760 näytettä, jotka edustavat 270 lajia. Suurimman osan näistä on opettaja 
Pekkarinen itse kerännyt, ,>jotta tämä kokoelma, sisämaassa mainiossa, olisi näyte 
nähtävänä, kuvallinen Kuopiossa, opin tiellä oppilaille, tuleville tutkijoille, enem
mille etsijöille, lajit uudet laativille, keltanoiden keksijöille.l) Näytteitä on var
sinkin maakunnista Ta, Sa, Ka, Tb, Sb, Kb ja Ok, mutta monin paikoin muualta
kin Suomesta, kaikkiaan 110 pitäjästä. Melkein kaikki ovat prof. Norrlinin tar
kastamia tai määräämiä. Luettelon laatija on teoksellaan, joka sisältää kaikkien 
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näytteiden löytöpaikkatiedot, ja ahkerilla keltanokeräyksillään tehnyt huomat_. 
tavan palveluksen kotimaiselle kasvitieteellemme. Kuopion luonnontieteellinen 
yhdistys ansaitsee kiittävän tunnustuksen tieteellisen sarjansa esikoisesta. Toi-
vomme sarjalle hyvää, ripeätä jatkoa. K. Linkola. 

R a i n i o, A. j.: 0 b e r d i e 1 n t e r s e x u a 1 i t ä t b e i d e r G a t
t u n g S a 1 i x. Helsinki 1926, 106 siv., 14 kuvataultta, 2 diagr. liitettä. 

Aina Linnen ajoista saakka ovat kasvimorfologit ja -systemaatikot tuon 
tuostakin kiinnittäneet huomiota pajujen kukissa melko usein havaittaviin, hy
vin erilaisiin välimuotoihin hetiön ja emiön välillä. Moni on yrittänyt tutkia 
ilmiötä lähemminkin, mutta mitään perusteellisempaa selvitystä ei ole syntynyt. 
Koko kysymys on jatkuvasti ollut suuren hämärän peitossa. 

Selostettavana olevan väitöskirjan tekijä ryhtyi selvittämään kysymystä. 
kokoamalla interseksualisista pajuista suuren kukka-aineiston Etelä-Suomesta 
ja Lapin perukoilta saakka. Näytteitä tekijä on tutkinut ei ainoastaan ulkomor
fologisesti, kuten useimmat edeltäjät ovat tehneet, vaan myöskin anatomisestit 
käyttäen mikrotomisia sarjaleikkauksia. Tutkimukset, jotka ovat vaatineet pal
jon työtä, suuressa määrin valaisevat pajujen interseksualiteettikysymystä. 

Päätuloksena tekijä esittää selväpiirteiset, lukuisien kuvien valaisemat 
interseksualiteettisarjat: a) andro-interseksualiteettisarjan, kuten tekijä sitä 
kutsuu, johon kuuluu hedelehtien emilehtimäisyys eri asteissaan ja b) gyno
interseksualiteettisarjan, johon luetaan emiön hedelehtimäisyys-tapauk~et. 

Kummassakin interseksualiteettilaadussa eroitetaan 5 eri luokkaa sen mukaan, 
miten paljon hedelehti tai emiö poikkeaa normaalista. Luokat ovat keinotekoi
sia, mutta puoltaa jaon oikeutusta paljon s~, että n. s. isointerseksualisilla pa
juilla useimmat luokat tavataan kutakuinkin puhtaina. 

Teoreettisesti hyvin kiintoisa on tekijän omaperäinen selitys siihen, miten 
välimuotojen synty hede- ja emilehtien kesken on mahdollinen. Perussyynä on 
se, että jo normaalisessa pajun hedelehdessä samoinkuin myös emiössä on sekä 
koiras- että naarasosaa. Tämän tekijä päättelee johtojännesuhteiden perus
teella, samoinkuin muusta anatomisesta rakenteesta, interseksualisuustapausten 
antaessa valaistusta asiaan. Hedelehdessä on ponsi koirasosaa, vartalo sensijaan 
sekä koiras- että naarasosaa. Emiössä on luotti koirasosaa, vartalo sekä naaras
että koirasosaa, sikiäin fertiliä naaras- ja steriliä koirasosaa, sikiäinperä myös. 
sekä naaras- että koirasosaa. Siitepölyhiukkasia voi syntyä ainoastaan koiras
osalla, siemenaiheita vain naarasosalla. Naarasosan kehittyessä hedelehdessä 
normaalia voimakkaammin aiheutuu androinterseksualitapauksia, ko irasosan 
voimistuessa emiössä syntyy gyno-interseksualiteettiin kuu luvia ilmiöitä. Te
kijän selitys, joka m. m. on sopusoinnussa jo Lundströmin (1875) esittämän käsi
tyksen kanssa siitä, että pajuilla on laminalinen istukka, tuntuu hyvin luonte
valta. Sikäli kuin selitys saa varmennusta ja sitä voidaan käyttää selitykseksi 
interseksualisuusilmiöille eräillä toisillakin kasveilla, joista tekijä kirjallisuustie
tojen mukaan mainitsee esimerkkejä, voi se saada suuren teoreettisen merkityk
sen. 

Erityisessä luvussa tekijä tekee selkoa havainnoistaan, JOiden mukaan inter
seksualisilla pajuilla on olemassa eräs toinenkin, ennen tuntematon sääntöperäi
syyssuhde: interseksualiset pajuyksilöt edustavat joko määrättyä interseksuali-
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teettiluokkaa, ollen isointerseksualisia, ta i ovat niissä mitä eri laisimmat luokat 
edustetut, jolloin niitä voidaan kutsua hetero-interseksualisiksi. 

Tekijä on tutkinut niyös interseksualisten pajujen siemenaiheen laatua eri 
intersekstaaliteettiluokissa, samoin siemen.ten ja siitepölyhiukkasten itäväisyyttä. 
Kaikista näistä seikoista ovat varhemmat tiedot olleet hyvin puutteellisia tai 
vääriä. 

Viimeisessä pääluvussa käsitellään kysymystä interseksualiteetin syistä. 
Hyljäten monilukuisten havaintojensa perusteella hypoteesit lämpötilan tai 
muiden kasvu~aikkateki j ä in vaikutuksesta, samoin hyönteisvahinkojen t. m. s. 
merkityksestä, tekijä toteaa, että interseksualiset pajuyksiköt ovat, kuten jo 
eräät toisetkin tutkijat ovat huomauttaneet, sekasikiöitä. Tekijän pajunäytteet 
on reht. A. Arrhenius määrännyt. Tekijä ei ryhdy selittämään, miksi risteytys 
aiheuttaa interseksualisuutta, mutta lupaa palata asiaan. 

Teoksella on käsittääkseni huomattavia tieteel lisiä ansioita. Näiden ohella 
siinä on valitettavan paljon vikojakin, jotka johtuvat riittävän harkinnan puut
teesta tai suoranaisesta huolimattomuudesta. Nämä vikapuolet eivät onneksi 
suuremmassa määrässä häiritse teoksen asia llista sisä ltöä eikä niiden käsittely 
ole tässä yhteydessä tarpeellinen. K. Linkola. 

No t u 1 a e En t o m o 1 o g i c a e, Helsingin Hyönteistieteellisen Yh
distyksen julkaisema entomolog inen aikakauslehti on v. 1926 ilmestynyt 4-
numeroisena, 128:n sivun laajuisena. Sen lukuisista kirjoituksista tahdomme 
lyhyesti mainita vain tärkeimmät niistä, jotka koskettelevat oman maamme 
hyönteisiä. Biologisia aiheita käsittelevät kirjoituksissaan Y. Hukkinen (pa
rin Lycaena-toukan tuhotöistä), A. Nordman (lelleria ribesiella-perhosen tou
kasta), K. j. Valle (eräiden sudenkorentojen munan laskusta) ja H. Klingstedt 
(Limnophilus decipiens-vesiperhose'n elintavoista, m.m. munanlaskusta). R. 
Krogerus ja Håkan Lindberg selvitte levät kumpikin erästä kriitillistä kova
kuoriaissukua, edellinen Clwleva'a, jälkimmäinen Haltica'a. Pieniä hajatietoja 
ja synonymi-selvitte lyj ä eräistä hyönteisryhmistä esittävät W. Heilen (nivcl
kärsäisistä ja kovakuoriaisista) ja R. Forsius (pistiäisistä). A. Pulkkinen selit
tää muutamia sudenkorennontoukkia, K. j. Valle esittää mietteitä siitä , miten 
entomofaunistiikkamme olisi kehitettävä ja W. Heilen julkaisee Iuettel n vuo~ 
sina 1921-25 Suomen fauna IIe uusina ilmoitetuista hyönteisistä. 

U. Saalas. 

Kokousselostuksia. 

Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon kokous 29. IV. 
1927. Toht. Ilmari V ä 1 i kangas piti varjokuvin valaistun esite lmän Hel
singin satamavesissä toteamistaan, biologisista syistä aiheutuneista veden vär
jääntymisilmiöistä. Aikaisemmin keväällä, jonkun aikaa jäänlähdön jälkeen, 
vo idaan siellä ·täällä huomata kirkkaan vihreä kahden värekarvan avulla uivan 
Chlamydomonas-viherlevän aiheuttama veden pintakalvon värjääntyminen. 
Voimakkaimpana ja säännöllisimpänä se esi in tyy Töölönlahdessa (laajassa 
merkityksessä). jonkun verran myöhemmin, toukok. alkupu olelta noin kesäk. 

- . ---.. --~- ....... 
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puoliväliin, saattaa pääasiassa piikuoristen levien ja peridineiden muodostama 
plankton kohota etenkin Helsingin itäpuolella, Pohjois- ja Eteläsataman ulko
osissa y.m. niin suureen kukoistukseen, että vesi jo siitä saa kellahtavan värin. 
Vantaanjoen samean keltainen vesi estää vain kasvillisuusvärityksen itsenäi
sesti näkymästä. Osittain samoihin aikoihin, kesäk. alkupuolella, voi Töölön
lahden vanhastaan tunnettu kellahtavan sinivihreä väritys olla huomattavissa, 
ja se kestää usein melkein keskeytymättä syyskuun puoliväliin saakka. Koko 
ajan on Oscillatoria Agardhii-siniviherlevä yhtenä päämuotona mainittava. 
Alkukesällä ovat eräät piikuoriset levät ja virherlevät, keski- ja loppukesällä 
lisäksi vihreä Euglena-flagellaatti y.m. myötävaikuttamassa. Myös runsas 
eläinplankton vaikuttaa ilmiöön, ja erikoistapauksissa, hapen puutteen joh
dosta, voi vedenpinta saada harmaanvalkean värin eläinten kohotessa hapen 
puutteesta aivan pintakalvoon. Sataman ulko-osissa aiheuttaa Aphanizomenon
viherlevä loppukesällä usein heikkoa väritystä, )>kasvillisuussamennusta)>. - 
Kuten yllämainitusta selviää on siis voimakkain väritys huomattavissa sisem
missä satamaosissa, joihin kaupungin likavedet tulevat. Siihen on syynä näi
den aiheuttama veden ·lannoitus. 

Yliopp. Aarno Caj a n d e r piti esitelmän havainnoistaan metsäkasvil
lisuuden muuttumisesta kulttuurin vaikutuksesta niittykasvillisuudeksi Teilin
nummi nimisellä paikalla Mynämäen pitäjässä. Kulttuurin vaikutus nummeen 
on ollut ikivanha, mutta sen eri osiin erilainen. Eteläinen osa nummea on kuta
kuinkin säästynyt kulttuurin suoranaiselta vaikutukselta ja kasvaa metsää. 
Siitä pohjoiseen olevasta osasta on metsä kulttuurin vaikutuksesta hävinnyt, 
ja pohjoisimmassa osassa ovat lisäksi Tursunperän kylän läheisyys, lampaiden 
laiduntaminen ja tallaaminen vaikuttaneet kasvillisuuteen. Nummen laella 
kasvaa eteläisessä osassa, ja on epäilemättä varemmin kasvanut pohjoisessa
kin osassa · kanervatyypin mäntymetsää, joka ·kuitenkin rinteillä vaihtuu puo
lukkatyypin metsäksi. Tutkittaessa kasvillisuuden kehitystä kummankin tyy
pin maalla oli käytetty pieniä koealoja, jotka jaettiin 1 m2 suuruisiin ruutuihin. 
Kukin ruutu tutkittiin merkitsemällä muistiin 1) sen kasvilajit, 2) niiden run
saus, 3) kunkin putkilokasvin esiintyminen koealoilla erilaisin ja -värisin mer
kein, ja saatiin täten valaiseva kasvillisuuskartta koealasta. - Esitelmöitsijä 
selosti näiden karttain perusteella pääpiirteittäin kasvillisuudessa tapahtunutta 
kehitystä, kuinka varpu- ja pensaskasvillisuus vähitellen väistyvät yhä rik
kaammaksi käyvän heinä- ja ruohokasvillisuuden tieltä ja metsä siten vähitel
len muuttuu niityksi. Voitiin todeta, että ainakin tutkittuun kahteen tyyppiin 
nähden näiden niittyjen rehevämpi tai niukempi kasvipeite riippuu siitä, minkä
tyyppistä paikalla aikaisemmin kasvanut metsä on ollut. 

Toht. 1. V ä 1 i k a n g a s kehoitti seuran jäseniä keräämään kesän ku
luessa tuhatjalkaisia (Myriapoda), ja yliopp. P. S u o m a 1 aine n kiinnittä
mään huomiota loispistiäisiin (lchneumonidae). - Prof. K. Teräs v u o r i 
jätti julkaistavaksi tutkimuksensa )>Wiesenuntersuchungen I h. - Maist. E. 
Me r i k a II i o oli seuralle lähettänyt laajan kokoelman ottamiaan kauniita 
lintujen valokuvia. - Toht. V. R ä s ä n e n oli seuran arkistoon lähettänyt 
kokoelman kansanomaisia kasvinnimiä Tuusniemeltä. 

Myönnettiin seuraavat matkastipendit: maist. V. H e i k i n h e i m o 1 1 e 
lintu tiet. tutkimuksia varten Lapissa 1,500: - , yliopp. Hanna Hu ota r i 11 e 
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kasvinnimien keruuta varten Sotkamossa 300: - , yliopp. A. P. K u u s i s
t o 1 J e Iintutiet. tutkimuksia varten Savonlinnan seuduilla 500: - , maist. E. 
Me r i k a 1 1 i o 1 1 e lintu tiet. tutkimuksia varten Lapissa ja ' Pohjanmaalla 
1 ,000: - , leht. K. M e t s ä v a i n i o 1 1 e suokasvien juuriston tutkimista varten 
Tuusulassa ja Sotkamossa 1,000: - , yliopp . 1. P a a s i o 1 1 e kasvinnimien 
keruuta varten Parkanossa, Kerimäe llä ja Säämingissä 300: - , yliopp. H. P e 1-
t o 1 a 1 1 e kasvitieteellisiä tutkimuksia ja· kasvinnimien keruuta varten ·Kuh
moisissa ja jämsässä 1,000: - , yliopp. Tyyne P e 1 t omaa II e kasvinnimien 
keruuta varten Kärkölässä y.m. 300: - , Ieht. A. P y n n ö s e 1 1 e lin tutiet 
tutkimuksia varten Pohj.-Karjalassa 800: - , toht. V. R ä s ä se II e jäkälä
tieteellisiä tutkimuksia varten Virossa 1,000: - , opett. j. Se p ä 1 1 e' lintutict. 
tutkimuksia varten Sortavalan ympäristössä ja Teuvalla 500: - , leht. A. 
U 1 v i s e 1 1 e merenrantakasvillisuuden tutkimista varten Kotkan länsipuolella 
500: - , toht. K. j. V a 1 1 e 1 1 e pohja- ja· syvänveden eläinmuotojen tutl< mista 
varten Etelä-Karja lassa 1,500: L . Edelleen myönnettiin opett. 0. K y y h k y 
se II e 1,000:- hänen edellisenä kesänä Itä-Kainuuseen suorittamastaan kasvi 
tieteellisestä tutkimusmatkasta. 

Seuran jäseniksi valittiin metsänhoit. Auvo Kaarlo Akseli Pohj a k a II i o 
sekä ylioppilaat Kyllikki Andersin, Salme Hirvi s a 1 o, Senja Maria 
jää s k e 1 ä i ne n ja Arvo Eliel Ko sk imie s. 

Turun ,Eläin- .fa K asvltleteellisen Seuran kokouksessa 20. XI. 1926 yliopp. 
E. Dom a n d e r selosti tutkimuksiaan tuhatjalkaisten eko logiasta jakaen 
niiden eloalueet: l) aukeisiin maihin, 2) metsämaihin, 3) soihin ja 4) kulttuuri
maihin ja nämä alaosastoihin kasvillisuustyyppien, kulttuurin laadun y.m. 
mukaan. Olinpaikat taas ryhmiteltiin 1) kivien alustoihin, 2) puun aineksiin, 
3) pehmei<;iin kasviksiin ja 4) kivien turvevälikköihin. Aukeille maille omi
naisina mainittiin kivien alustoissa elävinä Oeophilus proximus ja Litftobius 
curtipes sekä vähemmän yleisenä L. forficatus. Kuivat kangasmetsät ovat 
erittäin tuhatjalkaisköyhiä, valtalajina edell . lisäksi Pachymerium ferrugineum 
sekä puun aineksissa elävä Proteroiulus fuscus. Näitä lähinnä ovat havupuita 
kasvavat tuoreet kangasmetsät , kuitenkin lajirunsaampia, kuuluen niiden fau-

. naan lisäksi Lithobius erythrocephalus ja Polyxenus lagurus. Lehtipuita kasvavat 
tuoreet metsät liittyvät lähinnä lehtoihin, joiden kera muodostavat lajirunsaim
mat eloalueet, joissa asustaa edellisten lisäksi pehmeissä kasviksissa Leptoiultzs 
buekkensis, Schizopllyllum sabulosum ja Polydesmidaet sekä puun aineksissa 
Seutigerella immaculata. Yleensä lajiköyhistä soista liittyvät korvet tuoreisiin 
havupuumetsiin, yhteisinä lajeina Litlzobius forjicatus, L. curtipes ja Polyzonium 
germanicum, korvissa pääas iassa korkeissa mättäissä ja puun aineksissa. Rä
meiden lajit, yleiset Proteroiulus fuscus ja Lihobius curtipes sekä harvinaisempi 
L. forjlcatus, asustavat samanlaisissa olinpaikoissa. Ku lttuurimaille ominaisena 
mainittiin Brachydesmus superus pehmeistä kasviksista, kulttuurimaita erityi
sesti' karttavana Polydesmus complanatus. Esitystä valalsivat eläinnäytteet ja 
graffllinen taulukko. - Toht. E. A. Vain i o näytt i Brasiliasta kcräämiään 
Bignoniaceae-he\mon kasveja kertoen niiden ominaisuuksista ja esiintymisestä. 
- Leht. j. K. V. Tuominen lahjoitti Yliopiston kokoelmiin Oalium borealen , 
jolla oli yleensä vain 2 leveätä lehteä kiehkurassaan, saatu Turun EteläiselUl 
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Takamaalta (Ahti Heinonen). - Yliopp. Lea ja h n s s on näytti harvinaiset 
hapsenkakkiaiset Mesosa myops ja Hopiosia jennica Ruissalosta, kertoen niiden 
levenemisestä. - Yliopp. 0. Hu 1 k kone n näytti harvinaisen loiskimala isen 
Psithyrus lissonurus ~ -yksilöitä Sortavalasta mainiten yliopp. E. Kanervan 
saaneen c! .. yksilöitä Kirjavalahdesta ja Impilahdelta. Ilmoitett iin lajin saadun 
Ribes nigrumilta, vaikka suvun lajit yleensä harrastavat Dipsacaceae- ja Com
positae-kukkia. - Yliopp. E. K a n e r v o näytti harvinaisen kuoriaisen Sil
vanoprus jagi Ruissalosta, joka vain kerran ennen on saatu maastamme, sekä 
vertaili sitä läheisiin lajeihin. - Maist. K. j. V a II e näytti Carex distichan 
jääsken Korvenkylästä. Lajia on vain kerran ennen saatu maan kaakkois
osasta. _:_ Uudeksi jäseneksi valittiin tilanomistaja E e 1 i s Kesä 1 ä Kos
kelta (T. l.)o 

Vuosikokouksessa 19. II. 27 yliopp. 0. Hu 1 k kone n esitelmöi kasvi
yhdyskuntain rajoittamisesta ja luokittelusta, selostaen tunnetuimpien kasvi
maantieteellisten koulukuntien: suomalaisen 1. Cajanderin koulun, Hult-Sernan
derin koulun ja Sveitsiläisen koulun käsityksiä näistä asioista. Vertailtuaan 
näitä toisiinsa esitelmöitsijä teki selvää siitä, kuinka tarkempaan floristiseen 
rakenteeseen perustuvat assosiatiosysteemit suhtautuvat ulkokohtaisempiin 
formatiosysteemeihin. Lopuksi esitelmöitsijä viittasi siihen, että viime aikoina 
on kiinnitetty erityistä huomiota yksityisten lajien sosiologiseen merkitykseen. 
Esitystä selvens ivät lukuisat Juonnosta otetut esimerkit. - Yliopp. T. V a a
r a m ä k i näytti Laitilan Valkojärvestä ampumaosa harvinaisen rantakanan 
( RaLlus aquaticus), sekä arveli linnun siellä mahd. pesineen. - Yliopp. E. K a
n e r v o näytt i harvinaiset kimalaiset Bombus agrorum v. mniorumin, jonka oli 
saanut Kirjavalahdestao (maalle uusi) ja B. smithianuksen Limingasta (E. Do
mander). - Uusiksi jäsen iksi valittiin ylioppilaat Eivor Pesonen, A n
n i k k i R a n t a, K a t r i S a 1 m e 1 a, H e l v i S a 1 m i k i v i ja A n n a 
Värri. 

Vuosi k e r t o m u k se s ta mainittakoon seuraavaa. V. 1926 ovat 
seuran virkailijoina olleet: puheenjohtajana prof. W. M. L i n n a niemi, 
varapuheenjohtajana leht. 0. A. Wikström, sihtee rinä maist. K. j. V a 11 e, 
rahastonhoitajana assisto L. K a r i, johtok. lisäjäseninä toht. H. W a r e tt 
ja leht. j. K. V. T u o m i n e n, tilintarkastajina kaupunginvouti N. A s c h a n 
ja toht. A. Bo E n s i ö', varatilintarkastajana maist. S u o m a V a l l e. -
Kokouksia on pidetty 7 yliopiston hyönteismuseossa, 1aajahkot esitelmät 

0 jossain auditoriossa. Sitäpaitsi oli seuralla 26. 1. 27 esitelmätilaisuus yliopis
tolla, jolloin maist. N i i 1 o M ä k i esitelmöi aivo loukkautumien psykologisista 
seurauksista tutkimansa maailmansodan antaman ainehiston va lossa. Kokouk
sissa on ollut osanottajia keskimäärin 32 (edell. v. 23). Esityksiä on ollut kaik
kiaan 45, joista 25 eläintieteellistä, 18 kasvitieteellistä ja 2 yleisaiheista. Esi
telmiä ja niihin verrattavia laajahko ja esityksiä on pidetty t 5. - Seuran ar
kistotoimikunnan ovat muodostaneet prof. W. M. Li n n a n i e m i ylivalvo
jana sekä assist. L. Kari ja maist. K. j. V a 1 1 e ohjaajina. Kirjallisuus
arkistotyöhön on kevätlukukaudella ottanut osaa t 9, syyslukukaudella 18 jä
sentä. Vuosikokoukseen mennessä oli kirjoitettu 2,500 arkisto lippua. Ha
vaintoarkistoon on kertynyt 187 lintuja ja putkilokasveja koskevaa lippua. 
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- johtokunnassa on alustavasti otettu puheeksi lspoisten Katariinanlaakson 
rauhoittaminen sekä Ruissalon tutkiminen ja ainakin osittainen suoje leminen . 
- Seuraan on vuoden kuluessa liittyn yt 10 uutta jäsentä, ollen jäsenluku 
vuoden lopussa 76 henkeä. 

Vuosikokouksessa valittiin melkein kaikki seuran virkailijat uudelleen . 
Toht. A. 8. Ensi ö n ti lalle valittiin tilintarkastajaksi apteekk. fil. maist. 
S. S i i n t o 1 a. 

Vuosikokoukseen oli saapunut tervehdyssähkösanomia Societas pro Fauna 
et Flora Fennicalta, Suomalaiselta Eläin- ja Kasvitieteelliseltä Seura lta Vana
molta sekä professori Kaarlo Linkolalta. 

Kokouksessa 12. 111. 27 toht. H. W a r en esite lmöi Orcflidaceae-heimon 

kasveista, niiden systematiikasta, levenemisestä ja esiin tymisestä, näyttäen 
kauniita varjokuvia heimon troopillisista edustajista sekä kertoen niiden vil
jelemisestä. - Maist. K. j. V a 1 1 e demonstroi yliopiston kotimaisten ja pa
learktisten kokoe lmain avu lla apolloperhosen suvun (Parnassius) lajeja ja näi
den muuntelevaisuutta, kertoen samalla suvun systemaattisista ominaisuuk
sista, levenemisestä sekä eri lajien elintavoista. - Toht. E. A. V a i n i o näytti 
harvinaisen jäkälän Calicium quercinum (Retz.) Pers. Ahvenanmaalta sekä 
siperialaisen naavan Usnea sorediifera (Arn.) Vain., jonka luuli löytyvän myös 
Suomesta. - Esittäjä näytti edelleen, toht. Wan!nin esite lmään liittyen, suu
ren joukon Brasiliasta keräämiään Orcflidaceae-heimon kasveja. - Prepar. 
V. P e k k o 1 a näytti muutamia erikoisia Iintumuotoja, nim. teeren ja metsä
kanan sekasikiön, sterii lin ja kirjavapukuisen vaalean naarasmetson sekä omi
tuisenvärisen sorsan, jota luuli sinisorsan ja ankan sekasikiöksi. Esittäjä kos
ketteli samalla steriilisyyskysymystä. - Prof. W. M. Li n n a niemi kertoi 
Clerkin miinaajakoin (Lyonetia clerkella) esiintyneen viime kesänä runsaana 
Prunus padus-, P. cerasus- ja P. avium-puiden, mutta myös Sorbuksen ja Be
.tulan lehdissä. Esittäjä kuvaili tämän tuhotaisen elintapoja ja sen viime vuo
sien tuhoja Etelä-Ruotsissa, missä sen todettiin monin paikoin syöneen omena
puut aivan paljaiksi. Esittäjä selosti myös ruotsal. Kemnerin sitä vastaan 
Sllunnittelemaa biologista hävitystapaa sekä kehoitti pitämään sitä ensi ke
sänä silmällä. - Uusiksi jäseniksi valittiin prof. rouva fil. maist. E 1 i n H o 1 m
b e r g sekä yliopp:t M a r· t t a S i i v o n e n ja E. S u c k s d o r f f. 

Kokouksessa 23. IV. 27 toht. L u d v. F a b r i t i u s esitelmöi Suomen 
hevosjalostul~sesta keskittyen pääasiassa tutkimaansa kuuluisaan Kirpun 
sukuun, jonka perinnöllisiä ominaisuuksia hän se lvensi taulukkojen ja varjo
kuvien avulla. - Toht. K. j. V a 1 1 e selost i halkoisjalkaäyriäisen (Mysis ;e

Iicta) ekologiaa · koskevia tutkimuksiaan, joista m.m. käy selville, ettei tämä 
jääk~uden jälkeisen meren jäteäyriäinen olekaan järvissämme yksinomaan 
pohjan lähellä asustava profundaalinen eläin, vaan suuressa määrässä pelaginen, 
keijujaelostoon 1. planktoniin kuuluva. - Toht. E. A. Vain i o näytti naava
jäkälän Alectoria juscidula (Arn.) Vain. jota on· saatu Siperiasta ja Tyrolista, 
mutta jota esittäjä kehoitti meiltäkin etsimääh: Samalla esittäjä näytti eräitä 
jäkälistä erotettuja aineita, jotka reagenssien avulla värjäytyvät eri tavalla 
ja tekevät mahdolliseksi läheisten jäkälälaj ien erottamisen kemiallisesti. 
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Assist. L. K a r i näytti Plantago majorin teratologisen näytteen, jossa oli ker
rotut kukinnot ja jonka toht. E. H o II o oli tallettanut Loimaalta sekä seu-
raavat osaksi pohjoiset, osaksi uudet jäkälät Sortavalan ulkosaariston Koti
luodolta: Ramalina calicaris v. subampliata Ny!., Alectoria nidulifera f. simpli
cior Vain. ja Usnea diplotypa Vain. - Leht. j. K. V. Tuo m i n e n puhui 
Trollius europaeuksen levenemisestä Turun puolessa pitäen sitä kaupungin lähi
ympäristössä sangen harvinaisena. Syntyneessä keskustelussa se ilmoitettiin 
verraten runsaaksi Salon seudusta (E. Nyman-Lähdekivi}, kasvavan Perniössä 
n. 3 km Ylikylän pysäkiltä (Taimi Mäkelä) sekä Tarvasjoelta useammasta pai
kasta (Tuominen, L. Kari).- Yliopp. E. Kane r v o näytti Cystopteris dickiea
nan Sortavalan juvosenlahdesta sekä demonstroi tämän habituksensa puolesta 
tavall. C. fragilis-lajin kaltaisen saniaisen aivan erilaisia itiöitä. Samalla esit- 
täjä mainitsi lajia pidettävän kalkkikasvina sekä kehoitti sitä etsimään Lounais
Suomesta. - Apt. E. Nyman- Lähdekivi näytti pari kasvattaruaansa 
ulkolaista kasvia, lääkekasvin Hydrastis canadensis (Ranunculaceae) ja Dro
sera capensis-nimisen vilukon.- Uudeksi jäseneksi valittiin Perniön puutarhan-
vilje lyskoelaitoksen johtaja fil. toht. 0 1 a v i M e u r m a n. 

Lukijoilta. 
Muutama huomautus ,Suomen linnuissa" käytetystä tieteellisestä nimistöstä .. 

Tri Kivirikko on oivallisessa teoksessaan >>Suomen linnub> seurannut tri ' 
Hartertin »Die Vögel der paläarktischen Fauna>>-kirjassa käyttämää tieteellistä 

' nimistöä. Kun kuitenkin viime mainittu uraa-uurtava teos a lkoi vihottain il-
mestyä jo vuonna 1903, siis n.oin 25 vuotta sitten, juuri nimenmuutos-murros
kautena, ja sitä sitten monilla lisäyksillä on jatkuvasti täydennetty, ei ole aivan 
helppoa tästä löytää sitä oikeaa nimistöä, mikä nyttemmin alkaa yleisesti kitey
tyä pysyväiseksi. Tähän vaikuttaa myöskin se, että tri Hartert teoksensa ilmes
tyruisaikana on muuttanut kantaansa erinäisiin nimiä määrääviin sääntöihin, 
joten nimistöä ei ole samalla perusteella koko kirjassa käsitelty. Huomautukset 
kannan muutosta, joilla on tietysti takaltava vaikutus myös jo silloin painettui-
hin osiin, on usein tehty aivan sivumennen pienissä reunamuistutuksissa, jonka 
vuoksi niitä ei ole aivan helppo aina löytää. Teoksen käyttäminen vaatii siis. 
jonkunverran perehtymistä uudempaan nimistä-tutkimukseen . Tuntuu sentakia 
kuin olisi ollut parempi käyttää jotakin uudempaa teosta, jossa johdonmukai-
sesti on käytet_ty uutta nimistöä, kuten Witherby, >>A practical Handbook of Bri 
tish Birds 1- 1 1.>> 1920-24. Tämä olisi oHut sitä tärkeämpi, kun tri l(ivirikon 
»Suomen linnut» varmasti tulee kauan säilymään JintutieteLijäimme standarti
kirjana ja täten määrää myöskin sen nimistön, mitä meillä yleisimmin tu11aan 
käyttämään. 

Siirtyessätnme uuteen lintutieteelliseen nimistöön tuottaa se meille haittaa 
ja syntyy epäluottamusta koko uudistuksen hyödystä, jos otamme ensin käytän
töön väliasteikon, muuttaaksemme sen sitten taas askel askeleelta yleiseksi joh
donmukaisesti kansainvälisesti hyväksyttyjen sääntöjen perusteella laadituksi. 
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Selaillessani )>Suomen linnut»-teosta olen pistänyt muistiin seuraavat huo
-mautukset nimistöä vastaan: 

Ampeladae (err. typ.!) 
Accentoridae 

·Cypselidae 

pro Bombycillidae. 
Prunellidae. 
Micropodidae. 

Heimo-nimet johdetaan tyyppi-suvun nimestä. Ampelis, Accentor ja Cypse
.lus ovat siirtyneet käytännössä olevasta nimistöstä pois, joten uudet heimo
nimet ovat johdettavat näiden' tilalle astuvista suku-nimistä. Micropus:.nimeen 

·olen tqisella kannalla kuin Hartert, mutta palaan asiaan alempana. 

Nucijraga Vieill. 
Pica Vieill. 
-Garrulus Vieill. 
. coccothraustes Schaeffer 
Pyrrhula Schaeffer 
Passer Koch 
Muscicapa L. 
Asio Schaeffer 

pro Nucijraga Briss. 
Pica Briss. 
Garrulus Briss. 
Coccothraustes Briss . 
Pyrrhula Briss. 
Passer Briss. 
Muscicapa Briss. 
Asio Briss. 

Ylläolevat sukunimet perustuvat Brissonin 1760 julkaisemaan Ornithologie
~eo kseen. Tri Hartert ei hyväksynyt Brissonia binäärisen nimistön käyttäjänä 
teoksensa ensimmäisessä osassa, mutta katsoo sittemmin olevansa pakoitettu 
tuopumaan kannastaan (vert. s. 1088). 

Perisoreus Bp. pro Cractes Billb. 

Billbergin v. 1828 antama nimi Cractes on 3 vuotta vanhempi, kuin Periso
.reus Bp. 1831 . 

Regulus Vieill. 
Hippolais Brehm 

pro Regulus Cuv. 
Hippolais Baldenst. 

Regulus-nimeä käytti Cuvier jo v. 1800,' Vieillat vasta vuodesta 1808. Hip
polais Saidenstein on vuodelta 1827. Brehmin nimi v. 1828 on sitäpaitsi nomen 
nudum. 

Erythrina Hartert 
Luscinia L. 
Nyctea (L.) 

pro 

" 

Erytlzrina Brehm 
Luscinia Forst. 

Nyctea Steph. 
Ovat kai suoranaisia painovirheitä. 

Eremophila Boie 
Apus Scop. 
Aegolius Kaup 

pro Otocoris Bp. 
, Micropus Wolf. 
, Cryptoglaux Riehm. 

Enemmistö tietee llisellä pohjalla työskentelevistä lintutieteiliöistä on aset
tunut hylkäävälle kannalle sellaisia nimiä kohtaan, joista löytyy käytännössä 
aikaisempi samasta sanasta muodostettu sukunimi, vaikkakin eri päättecllä, 
kuten Eremophila Boie 1828, ei Eremophilus Humb. 1811. Apus Scop. 1777, ei 
Apos Scop. 1777, Aegolius ,Kaup. 1829, ei Aegolia Billb. 1828. Tri Hartert on 
.ainakin toistaiseksi asei' ttnut toiselle kannalle, mutta kun edellinen vaihtoehto 



166 Uutisia. 

saa päivä päivältä enemmän kannattajia ja kaiken todennäköisyyden mukaan· 
tulee voittamaan , ei meillä ole erikoista syytä ruveta tukemaan jälkimmäistä. 

Passer d. domestica (L.) pro 
Passer montana (L.) 
Calcarius l. lapponica (L.) . , 
Anthus cervina (Pall.) , 
Phylloscopus collybita abietina (Nilss.) , 

P. d. domesticus (L.). 
P. m. montanus (L.) 
C. c. lapponicus (L.). 
A. cervinus (Pall.). 
P. collybita abietinus (Nilss.) 

Kun tri Hartert itse (vert. s. 841) on luopunut kannastaqn jättää lajinimi 
taivuttamatta sukunimen mukaan, ei meilläkään ole syytä säilyttää tätä reliktiä . 

Coloeus monedula collaris (Drumm.) pro 
Muscicapa a. atricapilla L. , 
Motacilla flava borealis Sundev. 

C. monedula soemmeringii (Fisch.). 
M. h. hypoleuca (Pall.). 
M. flava tlwnbergi Billb. 

Tri Hartertin teoksen lisäyksissä on myöskin hyväksytty ylläolevat muutok
set, joten ne eivät kaipaa enempää perustelemista. 

Aegolius tengmalmi (Gm.) pro Cryptoglaux f. funerea (L.). 

Prof. Lönnberg on >>Fauna och flora >> aikakauskirjassa näyttänyt toteen, että 
Linnen Strix funerea tarkoittaa tarhapöllöä. 

Saxicola r. rubetra (Bechst.) pro Saxicola r. rubetra (L.). 
Alcedo atthis ispida (L.). Alcedo atthis ispida L. 
Carduelis hornemanniexilipes (Coues) ,. C. hornemannii exilipes (Coues). 

Ovat kaikki suoranaisia painovirheitä. 
Alb. Collin. 

Uutisia. 

Kuvia kotimaisesta kasvillisuudesta. Helsingin yliopiston kasvitieteellinen 
laitos rohkenee pyytää kaikkia valokuvausta harrastavia luonnon ystäviä lähet
tämään laitokselle Suomen kasvimaailmaa es ittäviä, hyviä valokuvia. Erityisen 
haluttuja olisivat määrättyjä kasvillisuustyyppejä, kuten eri metsä- ja suotyyp-. 
pejä, erilaista niitty-, ranta- ja vesikasvillisuutta j. n. e. valaisevat kuvat, samoin 
kuvat yksityisistä, erittäinkin harvinaisista kasvilajeista luonnollisilla kasvupai
koillaan, niinikään harvinaisia puumuotoja, erilaisia epämuodostumia t. m. s. 
esittävät valokuvat. Tietenkin täytyy kuvista olla paikkailmoitukset ja edes 
lyhyet selitykset. Kuvia tarvitaan useihin tieteellisiin ja puolitieteellisiin tar
koituksiin. Hyvien kotimaisten kasvillisuuskuvien puutteesta on ollut ja on 
tällä haavaakio monenlaista haittaa. Arvoisat valokuvaajat, auttakaapa as ian
tilan korjaamista! 

Kotimainen osasto Helsingin yJiopiston kasvitieteelliseen puutarhaan. Niin 
hyvin opiskelijain kuin kasveja harrastavan suuren yleisön ja myöskin tieteelli
sen tutkimuksen kannalta olisi mitä suotavinta, että maan pääpuutarha sisältäisi ' 
mahdollisimman suuren valikoiman kotimaisen kasviston edustajia. Koska puu
tarhassa tällä haavaa on suomalaisia kasveja vain mitättömän vähän, on tarkoi-
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tus ryhtyä toimimaan tämän puutteen korjaamiseksi. Luonnollisesti on pyrki
myksenä saada jokainen kasvimuoto nimenomaan kotimaasta, nimetyiltä paikka
kunnilta, Monimuotoisista lajeista pyritään hankkimaan sen eri muotoja eri 
tahoilta maata. Puutarha kääntyy täten Luonnon Ystävän lukijain puoleen, 
pyytäen heitä muistamaan. Helsingin yliopiston kasvitieteellistä puutarhaa sie
men-, juurakko- y. m. s. lähetyksillä. Erikoisen toivottuja ovat kaikki harvina i
suudet. Lähetykset, joihin pyydetään ohelluttamaan tarkat tiedot kyseellisistä 
kasveista, saapuvat nopeimmin perille ylipuutarhurille osotettuina. Pyydet
täessä puutarha korvaa lähetyskulut. 

Helsingin Kasvivaihtoyhdistyksen toiminta. Viime syksynä oli Luonnon 
Ystävän palstoilla (L. V. 1926, siv. 167) uutinen: >>Helsingin Kasvivaihtoyhdistys 
jatkaa jälleen toimintaansa.)> Huolimatta epäedullisesta .henkiinheräämisajasta 
ovat sangen monet henkilöt jo ·t änä toimivuonna ottaneet osaa va ihtoon. Yhdis
tyksen 65:stä jäsenestä on 34 palauttanut vaihtoluettelon ja monet ovat ottaneet 
hyvin runsaast i kasveja. Lajeja eri ryhmistä on kasviluettelossa seuraavasti: 
Fungi 121, Lichenes 34, Algae 11, Bryophyta 63, Pteridophyta 8, Anthophyta 
357, Zoocecidia 10. Vaihdon toimittamisesta ovat huolehtineet useat kasvit ip 
dettä opiskelevat ylioppilaat. Yhdistyksen toimintaa on sen puheenjohtajana 
ohjannut hammaslääkäri M i e l o P u o 1 a n ne. 

jotta v·aihtovalikoima saataisiin mahdollisimman suureksi ja vaihto vilk
kaaksi, olisi toivottavaa, että maamme kasvikeräilyn ystävät monilukuisina ja 
eri osista maata ryhtyisivät yhdistyksen toimintaa tukemaan. Ennen kaikkea 
olisi suotavaa, että henkilöt, jotka liikkuvat Lapissa ja muuallakin Pohjois-Suo
messa, lähettäisivät vaihtoon pohjoisia kasvilajeja, runsaasti (40- 50 arkillista!) 
kutakin lajia. 

Itse vaihtotoiminnasta antavat yhdistyksen u u s i t u t säännöt tarkat oh
jeet. Erikoisesti on huomattava, että kasvien tallettamisen tulee tapahtua 
mahdollisimman huolellisest i ja siististi ja että vaihtosääntöjä on tarkoin nouda
tettava. Sääntöjä saa sekä suomen- että ruotsinkielisinä Helsingin Kasvivaihto
yhdistykseltä, os. Helsinki, Kasvitieteellinen laitos. 

Väftöstllafsuuksia. 12. 111. 1927 tarkastettiin julkisesti maist. V~li R ä s ä se n 
kirjoittama yliopistollinen väitöskirja >>Ober Flechtenstandortc und Flechten
vegetation im westlichen Nordfinnland.>> Virallisena vastaväittäjänä oli toht . 
E. Häyren. 

11. IV. 1927 tarkastettiin Turun yliopistossa julkisesti fil. maist. K. j. V a I
I en kirjoittama yliopistollinen väitöskirja: Ökologisch-limnologische Unter
suchungen iiber die Boden- und Tietenfauna in einigen Seen nördlich vom 
Ladoga-See. 1, 179 siv. (Acta Zoologica Fennica 2.) 

Oppikoulujen ja seminaarien luonnonhistori~n ja maantieteen opettajien 
päivät Kuopiossa. Kesällä 1924 Jyväskylässä pidetyillä luonnonhistorian ja 
maantieteen opettajien ensimmäisillä päivillä lausuttiin yleisenä toivomuk
sena, että mainitunlaisia kokouksia pidettäisiin vastakin. Seuraavaksi kokous
paikaksi ehdotettiin Kuopiota. 

Kun edellämainittujen aineiden opettajat ovat toistaiseksi vailla omaa 
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yhdistystä, joka huolehtisi päivistä, otti Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys 
jä rjestääkseen sellaiset ensi elokuun 8-13 p:nä Kuopiossa. Opetusministeriö 
teki päivien talouden turvatuksi myöntämällä 15,000 markan apurahan. Ku·o
pion Luonnon Ystäväin Yhdistys valitsi puolestaan päivien lähemmästä jär
jestelystä huolehtimaan kolmihenkisen toimikunnan (maist. Betty Väänänen, 
leht. Kurt H. Enwald ja leht. Paavo Nederström), joka on täydentänyt itseään 
kaikilla kaupungin asianomaisten aineiden opettajilla. 

Päivät tulevat kestämään 6 päivää, elok. 8-13 p. Kokouspaikaksi on saatu 
Kuopion tyttökoulun huoneisto. 

Päivien ohjelman pääosan muodostavat tunnettujen tiedemiesten ja pe
·dagoogien esitykset. Seuraavat henkilöt ovat jo lupautuneet esitelmöitsijöiksi: 
kouluneuvos Einari Fieandt, kouluneuvos E. J. Budden, professori K. Linkola 
·(luultav.), toht. K. E. Kivirikko, tohL Ilmari Välikangas (ehdollis.) ja leht. 
H. Salovaara. 

Keskustelukysymyksille on varattu runsaasti tilaa. Seuraavat keskustelu
kysymykset ovat tähän mennessä tiedossa: Oppikoulujen ja seminaarien luon
nonhistorian ja maantieteen opettajien liiton perustaminen, Lisätunnin saa
minen oppikoulujen yläluokille edustamiimme aineisiin, Luonnonhistorialliset 
luokka- ja kokoelmahuoneet, Kesätyöt sekä herbarion korjaus- ja kokoelmien 
hoitotunnit, Kysymys kurssien yhtäläistyttämisestä ja Uusi suomalainen linnun-
nimistä. . 

Ainakin yksi pitempi retki tehdään. Sen päätepaikaksi on valittu Korkea
kosken tulevan luonnonsuojelualueen tienoo, jonne laivareitti kulkee luonnon
kauniin Tuovilanlahden kautta. Täällä on myös .tilaisuus toimittaa harauksia 
syvästä vedestä. Myöskin retkeillään Kuopion museossa, ehkäpä vielä muual-
lakin. · . 

Koulutarpeiden Keskusliike 0. Y. järjestää alaa koskevan opetusväline
näyttelyn. 

Asianomaisen retkeilyasiamiehen toimesta saatanee 50% alennus rauta
tielippujen hinnasta. Osanottajille jaetaan 4,000 markkaa matka-avustuksina 
kouluhallituksen edustajan hyväksymän suunnitelman mukaan. 

Toukokuun kuluessa lähetetään kaikille asianomaisille opettajille päivien 
lopullinen ohjelma , josta myöskin tulee maininta sanomalehtiin. 

Toivottavasti mahdollisimman monet luonnonhistorian ja maantieteen 
opettajat uhraavat viikon Kesälomansa loppupuolelta ja kerääntyvät Kalla
veden kaupunkiin toisiaan tapaamaan, yhteisistä kysymyksistä keskustele
maan ja kuulemaan uutta tieteensä aloilta . 

...:a.w Yllopisto11iset kesäkurssit. Helsingis~ä toimeenpannaan, a lkae n 7 p:nä 
kesäkuuta, elä in t ieteen;[ ja ka~vi1it i em l< ~ytzn nöllise t työt cffr<b< 1n <rvc
sa naa varten. 

Kurssia johtavat dosentti Gunnar Ekman se kä mt: istcrit G~rr.c r.. F 1H 2 

ja Ilmari Hiden. 

Oikaisu. L. Y.:n viime numerossa s. J 14 (7 rivi a lh.) sa notaan yliopp. 
Ilmari Krohn' in syntyneen Parolassa. Hänen syntymäpa ikkansa on kuitenkin 
K a ngas a 1 a. 

Helstnlti 1927, Raittiuskansan Kirjapaino Oy 
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·. '· · : · · · \ · ·.. :K. M. Levander 60==vuotias. · 
• 1. .. : ,.t .: ~ i t • 

.. . Marraskuun ,1 p. täyttää Luonnon Ystävän perustaja ja moni
vuotinen toimittaja, eläintieteen professori K .a a r 1 o · .M a i n i o 
Le v a ·n.d e r 60 vuotta. · ' · 
·:. · K. M. 'Levander syntyi Loviisassa v. 1867. Hänen vanhempansa 

olivat kollega .f.il. maist. Karl Bustaf Levander. ja Sulima Kristina o. s. 
von ;Pfaler. Tultuaan ylioppilaaksi Kuopion ruotsalaisesta yksi
tyislyseosta,v.: L88p, hän antauttii heti innolla opiskelemaan luonnon
tieteitä; ja suo.ritti jo. 3 vuotta myöhf'mmin fil. kandidaattitutkinnon. 
Samana vuonna hänet nimitettiin Helsingin yliopiston eläintieteelli
sen .museon amanuenssiksi, jota tointa hän jo ylioppilaana vuoden 
ajan oli hoitanut v. t.:nä. ·Tässä .virassa hän pysyi vuoteen 1902 asti, 
senkin. jälkeen kuin hän v. 1894 oli suorittanut fil. . lisensiaatti-tutkin
non sekä samana vuonna· .vihitty fil. tohtoriksi ja nimitetty eläintie
teen.·dosentiksi. ~ Kun eläintieteen professorin. j. A. Palmen'in erottua 
tämä virka jaettiin kahtia 'ja julistettiin haettavaksi, haki ja sai K .. 
M.: Levander toisen niis'tä, toisen joutuessa Enzio Reuter'ille. 

jo , aikaisin kohdisti Levander tutkimuksensa pääasiallisesti 
järvi- ja merieläimistöön, tehde"n tässä tarkoituksessa ahkerasti ret
keilyj.ä .s'ekä kotimaassa että ulkom-ailla. Ensimmäisen pitkän ke
räilym.atkan hän suor'itti jo toisena ylioppilasvuonnaan 1887 Kuollan 
niemimaalle. Vuonna 1891 hän opiskeli .eläin tiedettä Saksassa: Kie
Hssä, Rostockissa ja Heidelbergissä~ Vuosina 1894- 95 hän teki tut. 
kimusmatkan Erytreaan y. m. Punaisen meren rannalle. Sittemmin 
hän retkeili Muurmanin rannikolla 1898. Petsamon alueen jouduttua 
Suome1le hän .on kahtena kesänä, 1925 ja 1927, jälleen tehnyt siellä 
tutkimuksiaan .. - Sitäpaitsi hän vuosikausia on Suomen puolesta 
ottanut eläintieteilijänä osaa /kansainvälisiin meritutkimuksiin. 

Levanderin runsas tieteellinen julkaisutoiminta on kohdistunut 
suurimmaksi osaksi järvi- ja merieläimistöön, varsinkin protozooei
hin, rotatoreihin y. m. alhaisiin eläimiin, joiden paras tuntija· hän 
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meidän maassamme on. Mutta sitäpaitsi käsittelee hän useita muita
kin eläinryhmiä. Hänen tärkeimmät teoksensa lienevät: >>Beiträge 
zitr Kenntniss einiger Ciliaten>> (1894, 87 siv., akat. väitöskirja), jossa 
hän selvittelee eräitä kyseessä olevan ryhmän edustajia ja selittää 
muutamia tieteelle uusia sukuja ja lajeja; >>Materialien zur Kenntniss 
der Wasserfauna in der Umgebung von Helsingfors, 1- II b (1894 ja 
1899, yht. 210 siv.), jossa härt kiinnittää erikoista huomiota Helsingin 
ympäristön merifaunaan; >>Zur Kenntniss des Lebens in den stehen
den Kleingewässern auf den Skäreninseln>> (1900, 107 siv.), jossa hän 
tekee selkoa Suomenlahden saaristossa tavattavien pikkuvesien eläi
mistöstä ja jaoittelee nämä vedet topografjsen asemansa ja laatunsa 
mukaan ryhmiin; >>Zur Kenntniss des Planktons und der Bodenfauna 
einiger seichten Brackwasserbuchten>> (1901, ·23 siv.), jossa hän selos
telee eläimistöä eräissä matalissa murtovesi-tahdissa Espoon ja 
Kirkkonummen rannikoilla. Kaikki yllämainitut tutkimukset sisäl
tyvät S,ocietes pro Fauna et Flora Fennican sarjoihin, joissa hänen 
useimmat muutkin tieteelliset teoksensa ovat julkaistut. Mutta 
sitäpaitsi hän on julkaissut suuren määrän kirjoituksia, luetteloja, 
tiedonantoja y.m. Suomen Tiedeseuran sarjoissa, Luonnon Ystävässä, 
Valvojassa, Suomen Kalastuslehdessä y. m. Osoittaaksemme hänen 
tuotantonsa runsaslukuisuutta tahdomme mainita, että hän >>Hel
singin Yliopiston opettajat ja virkamiehet>> nimisessä teoksessa luet
telee kokonaista 176 pienempää tai suurempaa julkaisua, jotka olivat 
ilmestyneet ennen vuotta 1922, enimmäkseen eri aikakauskirjoissa; 
ja senkin jälkeen hänen tuotantonsa on ollut miltei ehtymätön. 

Vuonna 1897 perusti Levander yhdessä A. Westerlund'in ja 
K. E. Kivirikon (silloisen Stenroos'in) kanssa yleistajuisen luonnon
tieteellisen aikakausl,ehden Luonnon Ystävän, jonka päätoimittajana 
hän oli 3 ensimmäistä vuotta. Kun sittemmin lehti joutui Vanamo
yhdistyksen äänenkannattajaksi, ryhtyi A. j. Mela sen vastaavaksi 
toimittajaksi; mutta senkin jälkeen Levander ahkerasti kirjoitteli 
siihen. Vuonna 1906 kuului hän taas lehden toimituskuntaan, ja 
myöhemmin hän jälleen kokonaista 5 vuotta (1916- 20) oli lehden ' 
päätoimittajana. 

Professori Levander on ollut jäsenenä ja toimihenkilönä lukui
sissa tieteellisissä seuroissa. Hän oli Vanamo-yhdistyksen varapu-· 
heenjohtaja sen perustamisvuonna 1897 sekä A. j. Melan kuoleman 
jälkeen sen puheenjohtaja vuodesta 1904 alkaen aina vuoteen 1918 
saakka, jolloin seuran toiminta laskettiin uudelle entistä laajemmalle 
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pohjalle, ja jolloin prof. Levander vetäytyi syrjään. Myöskin Socie
tas pro Fauna et Flora Fennica'ssa hän on toiminut sekä varapuheen
johtajana että puheenjohtajana, edellisenä vv. 1911 - 19 ja v:sta 1920 
lähtien tähän asti, jälkimmäisenä v. 1919- 20. Sitäpaitsi hän v. 
1905- 06 on ollut Suomen Tiedeseuran puheenjohtajana. 

Niihin lukuisiin onnentoivotuksiin, jotka varmaan tulevat pro
fessori Levanderin osalle hänen merkkipäivänään, pyytää myöskin 
Luonnon Ystävä yhtyä. 

Sydämen kehitys uusimpien . kokeellisten tutki .. 
musten valossa. 

Gunnar Ekman. 

jo kauan sitten ovat fysiologit osoittaneet, ettei selkärankaisten 
sydän lainkaan ole niin arka elin, kuin yleisesti luullaan, vaan toimii 
yhä, vaikka sitä erilaisissa kokeissa hyvinkin kovakouraisesti käsi
tellään; saattaapa se vielä ruumiista täydellisesti irroitettunakin jat
kaa lyöntejään. 

Ymmärrettävästi kyllä on fysiologien huomio kohdistunut mil
tei yksinomaan täysin kehittyneeseen s'ydämeen, jonka toiminnan 
eri puolia he menestyksellä ovat vaJaisseet. Sen sijaan on sydämen 
kehityksen kokeellinen tutkiminen päässyt aJuJJe verraten myö
hään. Tosin deskriptiivinen embryologia puolestaan koko pian sel
vitti kehityksen kulun pääpiirteet, mutta kehitysmekaniikka, jonka 
tehtäviin kehityksen kausaalinen eritte'ty kuuluu, ei vuorostaan pit
kiin aikoihin saanut tästä kysymyksestä lujempaa otetta, vaikka 
useampia keksintöjä tehtiinkin. Niin esim. huomasi S p e m a n n 
( 1906), että jos sammakon toukalla kokeellisesti tehdään situs inver
sus · viscerum, jolloin siis suolista tulee peilikuvaksi normaalitilaan 
nähden, muodostuu myös samalla situs inversus cordis, eli sydämen 
mutkistuminen samaan· päinvastaiseen suuntaan. Tärkeä oli G r ä
p e r i 'n 1907 tekemä havainto, että kanansikiön sydänaiheesta voi
daan aikaansaada kaksi sydäntä, mutta tämä seikka tuli silloin vain 
pintapuolisesti tutkituksi. H o o k e r sai 1910 syntymään toimivan 
sydämen selkäydinlevyn poistamisen kautta täysin hermottomaksi 
tehdyssä sammakon alkiossa, ja toi niin ollen tärkeän lisävalaistuk
sen vanhaan riitakysymykseen siitä, onko sydämen toiminta hermos
tosta riippuvainen vai eikö. B r a u s (1911) ja B u r r o w s (1911) 



172 Sydämen kehitys uusimpien kokeellisten tutkimusten valossa. 

· '· ·. · • :· van elimen, on vasta ·ndin ~uusi 

ri ··J, .:~, ~; :-: .' · ;·\ , ,. ·' < ,l , J.:!.:_.: .. .':; :.·.1 ,y,uo.fta :·· ?ll~t .. · ~äynni'ssä t. (E .. ·k-
·' , .. ·.: . ~. ·: :· .. ~·~: ·~ · .... · .. · ;· t 1mcan, . :S .töhr, ~ Cop .etl hav er). 

: ··.·::.: < ... ·. : ~ ·: :,· ~ ·:. :;:. · ... : ·.' .:. t .' .·; · .. . ~ ;: : : ~ : .. · Ennenkuin·siirrymme näitä 
· · · ··:_. . .. ' ·· · · ..... . ·. · ' · t.'· :·· · ·:~ kokeita selostamaan,·. ~ ori' .asiart 

1 • 

.,) ymmärtämisen . helpattamiseksi 
<·· ·· .... sp' tarpeellista ensin tutustua sydä.; 

... _.. · . . " · ' men · säärtnöll-iseen kehitykseen 
~· 

r· · 1 ... ,. . .. · · k. . t' 
1
· : .d· . •· ·sammakoiHa·,t milläleläimi'llä: tut..; 

Kuva I. l'<e!Ja samma on ou qm sy ä- . .. . .. .. , .. . .. 
men l{ehitysastetta poikkileif<kauksessa'. k1mukset kayHinnoHlsJsta syl'sta 

B- O -kp~vqk~via. .s ,sydän, · 1 ovat .suoritetulf:. , : r · ~ 
sp sydanpuss1. 

. , ·' • • 1 f 

1 ~ • • ~ j • • ~ J ' • 

• l : 
1 Nuoressa al~iosså ei sydan-

. • . , : l j , ~ ! ,l . , . 1 • 

. . , Kvva 2 •• . . 
Eri asteita 

.r •. n-.- .. s/l ! sammakon' 
.. tou~an P.Ut~~J

k maisen sydä
. ' · men keliit~M: 
, , ~~.stäi e .ete.
e htrte'n, kkam
• mio, Ui Jaski-

1/!i~~---!..' - ,molq,ajennus, 
u sksydänkeko. 

• ' 1 1 ~ ' 
1 1 \ '1 1 

tä ~ yhtä vähän. ·kuin .. muitakaah elimiä vielä lainlåuih ol e; ·,ma·Ha lieti 
gastrulatioprösessih . .päätytty~:. ·on ' aihe jO' h1avaittavissa. ·Kuva ' 1' 
osoittaa miten tämä iVähitellen muodostaa · syd~nplttken;· ja kuvassa 
2 · esitetään taas · putken' erilaistuminen neliosaiseksi toimivaksi eli ~ 
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meksi. On. huomattava, että 
sydän syntyy kahdesta aluksi. 
erillään olevasta keskikerrok
sen (mesodermin) vatsa puoli-: : 
sesta poimusta ynnä niitten 
välissä olevasta pienestä solu
kosta. Heti kun se on saanut 
putki!llaisen rakenteensa, al
kaa se hitaasti sykkiä, t. s. 
se vetäytyy kokoon, ja palaa 
taas hetkisen kuluttua enti
seen asentoonsa. 

Kun tarkastaa sydän

,. B 

Kuva 3: Esitys siitä, miten sammakon tou-
aihetta, · ei aluksi huomaa kalla sydänaihe eristetään ihokääröQn. A. 
mitään sellaista, mikä osoit- Toukl<a vatsapuolelta; suurempi neliö osoit-

taa irroitetun ihokappaleen rajaa, pienempi 
taisi, että juuri tästä solu- sydänaiheen asemaa. B. Irroitettu ihokap-
kosta aikaa myöten syntyy pale ynnä siinä kiinnioleva sydänaihe sisä-

puolelta katsottuna. C. Läpileikkaus iho
muista elimistä kaikin puo- kääröstä ja siinä olevasta sydänaiheesta. 

~~ii~?~~~i~:~~E~;t~~~~~~e:i~~Ii · tf~!Ji;;l1;t;.\_~~ 
kuin sen ~uvassa 1 A näemme jo kaikilla ~:~.: ~ ·.'·: · .. · · tC· ·:f:--~:ff,:: 
kyvyill~ (potenssej lla) varustettu, joten se ·~~~>' · ·. ·:: : ~~~~ .. \:\ 
oudossakin ympäristössä voisi sydämeksi ~!::::':::: .: ~· :. . . . ,. · .i ~ 
kehittyä, va.i tarvitseeko se tähän vielä '\t;t~,~~:~:.'~ .. .'.· . ·. · · .· . ·. · . ... :j 
jatkuvasti alkuperäisten naapurielintensä ~J1:~;>_::. ·. ··,.: ·. > : .. :::/: .. 
myötävaikutusta? Tähän kysymykseen an- ~/~~/;'.:_~ :. ·: .: .. ·::··~,..!-,,. .· 

-~, ·· :: .· : :.·::.-v·"· 
tavat jo jonkunlaisen vastauksen 1920 ~~ .. ~r:-·« ·-. . 

(E k ) t 1 d t k k t · · · 'k Kuva 4· Läpikuultavassa m a n e 1 Y o ee ' JOissa enst er- . ihorakku lassa sij aitsevasam-
ran k e.h i t t y m ä t ö n sydänaihe kas- makon touka.n sydän, ko lme 
vatettiin ruumiista irroitettuna. Menetelmä vuoroka~tta. leikkauksesta. 

selviää kuvasta 3. Sydänaihe irroitetaan ja kääritään ihokappalee
seen, joka vähitellen muodostaa su ljetun rakkulan. lmi.en itseensä 
nestettä paisuu tämä rakkula sangen suureksi.ja tulee läpikuultavaksi, 
joten helposti näkee, mitä sen sisässä tapahtuu. Tällaisessa i~orak
kulassa . säilytetty sydänaihe kehittyy putkimaiseksi elimeksi, j ka 
alkaa sykkiä ja voi näin toimia viikkomääriä (kuva 4). Sen liiJ<keet 
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ovat usein niin raj.ut, että koko rakkula selvästi heiluu. Näin ollen on 
osoitettu, että aivan alkeellinen sydänaihe jo on pitkälle determinee
rattu, että sen kehitys siis voi tapahtua omaperäisesti. Sydämen 
muoto ei tosin tällaisessa rakkulassa kehity aivan säännölliseksi, eikä 
se tietysti voi, kuten normaali-elin, panna verivirtaa kiertämään. 
Erittäin seikkaperäisesti on S t ö h r (1924) tutkinut tällaisia rak
kulaan suljettuja sydämiä, ottaen niistä m. m. kinematografikuvia. 
Samoin on W o e r d e m a n n (1 924) tarkastanut kaliumin vaiku
tusta niitten toimintaan. 

Kuva 5· Sammakon, Rana fusc a, sykkiviä, Ringerin liuoksessa 
irroitettuina käsvatettuja sydänaiheita n. 25 a 45 

tuntia leikkauksen jälkeen. 

Yllämainitulla tavalla sydänaihetta irroitettaessa ei voida vält
tää, että sen mukana seuraa jonkun verran muutakin sisä- ja keski
kerroksen solukkoa. Näin ollen herää epäilys, että tämä ynnä ympä
röivä ihorakkula jollakin tavalla ovat yhä mukana määräämässä sy
dämen kehityksen kulkua. Tämä epäilys häviää kuitenkin, kun 
irroittaa aiheen ilman ihoa, . jolloin sen saa puhtaana irti ja siir
tää sen sellaisenaan Ringerin liuokseen (Ekman 1924, 1 927). 
Näissäkin olosuhteissa kehittyy se näet sykkiväksi elimeksi, joka 
muodoltaan lähenee säännöllistä elintä (kuva 5). Näistä kokeista voi
daan tehdä se johtopäätös, että sydänaihe, siitä lähtien kun sen 
asema gastru latio-prosessin päätyttyä on havaittavissa, jo on niin 
pitkälle determineerattu, että se omaperäisesti voi kehittyä sykki
väksi elimeksi, jolla on putkimainen rakenne ja joka mutkistuu kuten 
säännöllisissäkin oloissa. Tällaisesta. sydämestä tiedetään, että se 
varmaan on hermoton, ja se soveltuu erittäin hyvin fysiologisiin ko
keisiin. 

Kun kerran kehittymätön sydänaihe ruumiin ulkopuolella saat
taa muodostaa sykkivän elimen, on myös odotettavissa, että tulos on 
sama, jos se siirretään johonkin vieraaseen paikkaan, esim. vatsaon
telon seinämään. Että näin todellakin tapahtuu, on S t ö h r (1 924) 
näyttänyt toteen. Tällä tavalla saadaan esim. sammakon toukka, 
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jolla oman sydämensä ohella vielä oq lisäksi vieras samallainen elin, 
joka myös sykkii ja koettaa päästä suhteisiin verenkiertoon. joskus 
käykin niin, että lopulta oma sydän lyö miltei tyhjänä, koska vieras 
elin yksin hallitsee verenkiertoa. Vieraassa paikassa kasvava sydän 
ei kylläkään saa aivan säännöllistä muotoa, mutta voi sensijaan kas
vaa tuntuvasti suuremmaksi kuin normaali elin, ja sen lyönnit tapah
tuvat myös riippumatta tämän lyönneistä (S t ö h r 1925). 

Olemme toistaiseksi osoittaneet, että sydänaihe ensi esiintymises
tään alkaen on hyvin pitkälle determineerattu. Siinä piilee siis kykyjä, 
joitten olemassaolosta sen alkeellinen rakenne ei tiedä mitään kertoa. 
Mutta saatamme kysyä, millainen on >>sydänaihe>> silloin, kun sitä 
muoto-opillisesti ei vielä voida erottaa muusta solukosta, siis gastru
lassa, blastulassa ja lopu lta munasolussa? Onko silloinkin jo ole
massa ainejoukko, joka on varattu erikoisilla sydänpotensseilla? 
Näitä kysymyksiä ei ole voitu toistaiseksi suorastaan ratkaista, 
mutta muutamat S p e m a n n i n (1918, 1924) suorittamat kokeet 
selvittävät niitä välillisesti. On osoitettu, että sammakkoeläimillä 
elinten determineeraus tapahtuu vähitellen ympäristön ollessa vai
kuttavana tekijänä. Niin esim. saadaan silmärakkulan vaikutuksesta 
vieraasta ektodermista, joka siirretään alkuperäisen tilalle, synty
mään linssi. Tässä tapauksessa siis linssinaihetta ei alkujaan lain
kaan ole siinä ihonosassa, josta linssi lopulta syntyy, vaan kehityksen 
kulku riippuu vain siitä v a i k u t u k s e s t a, jonka silmärakkula 
saa aikaan kyseessä olevassa solukossa. On mahdollista, että aineelli-

. nen sydänaihekin samoin vasta gastrulation kuluessa ympäristön 
kaittta sillä tavoin determineerautuu, että se jo siitä lähtien, kun se. 
on rajoitettavissa, on myös kykenevä omaperäiseen kehitykseen. 
Emme vielä tiedä mitä laatua tämä determineeraava vaikutus on,. 
mutta on luultavaa, että sen kuluessa sydänaiheen soluissa tapahtuu 
määrätty fysikaaliskemiallinen muutos, joka sittenauto maat t i- · 
se s t i johtaa uusiin fysikaaliskemiallisiin muutoksiin. Näitten nä-· 
kymättömien sisäisten muutosten tuloksena ilmenee vasta vähitellen 
näkyviä muutoksia sydänaiheen muodossa ja elintoiminnassa. Näin 
ollen dlisi selitettävissä, miksi jo sellainenkin sydänaihe, joka raken-· 
teensa puqlesta aluksi ei lainkaan eroa ympäröivästä mesodermista, . 
silti saattaa olla aivan erikoisil1a potensseilla varattu. 

Mutta on olemassa sekin mahdoJiisuus, että jo munasolun proto
plasmassa olisi määrätty ala, joka sisältää aivan erikoista sydäntä 
determineeraavaa ainetta, joskin tämän vaikutus vasta myöhemmin 



176 Sydämen kehitys uusimpien kokeellisten tutkimusten valossa. 

voi tapahtua. Meillä olisi silloin vastine siihen munasolun osaan, 
organisaattorikeskukseen, joka gastrulation kuluessa määrää· .selkä
puolisten elinten ·synnyn (Spemann 1918) ·1924, M.angold 
1920). Tämä protoplasman osa olisi tietysti syntyessään munasolun 
kehityksen kuluessa · rippuvainen niistä periytyvistä tekijöistä, jotka 
yleensä määräävät, etfä kyseessä olevalle eliölle syntyy sydän. 

Mutta kuten sanottu, sydänaiheen . aikaisimman determinee
rauksen laatu on vielä ratkaisematon kysymys. Sensijaan on tämän 
tapahtuman myöhempiä vaiheita voitu lähemmin tutkia. 

Kuten erikoisesti S p e m a n n on osoittanut, tapahtuu deter
mineeraus yleensä vähitellen, siinä voidaan .erottaa useampia vai
heita. Sama koskee myös sydämen kehitystä, kuten kokeet näyttä
vät. 

Se seikka, että näkyvä sydänaihe jo on hyvinkin pitkälle deter
mineerattu, ei vielä merkitse sitä, että ympäristön vaikutus tämän 
elimen kehityksen kulkuun nyt jo olisi tyystin loppunut. · Tämä 
ilmenee m. m. siinä, että jos alkuperäinen aihe poistetaan, saattaa 
naapurisolukosta, joka työntyy haavaan, kasvaa uusi sydän tilalle 
(Ekman 1921, 1925, Co p en h a v e r 1926). Tässä näyttävät 
siis ympäristön solut omaavan kykyjä, jotka tavallisissa oloissa eivät 
lainkaan pääse ilmi. Sama asia ilmenee myös siinä,. että jos .irroittaa 
osan sydänaiheesta ja kääntää sen 180°, jolloin etu- ja takaosa vaih
tavat paikkaa, kehittyy tästä huolimatta toimiva sydän (E km a n 
1920). Ympäristön vaikutuksesta muuttuu siis käännetty osa uusia 
olosuhteita vastaavaksi. S t ö h r· on · edelleen (1925) osoittanut, 
että tällainen sydänaiheen siirtäminen onnistuu ainoastaan silloin, -
kun se suoritetaan nuorella kehitysasteella ( selkäydinlevy avonainen), 
jos taas operatio toimitetaan myöhemmin (selkäydinlevy juuri sul
keutunut) · ei aihe enää mukaudukaan (Bombinator-lajilla). Tästä 
voimme siis päättää, että sydänaiheessa etu-takasuunta lopullisesti 
määrätään ympäristön vaikutuksesta sinä aikana (noin 10 tuntia), 
jona selkäydinlevy sulkeutuu. Näitä tuloksia vahvistavat myös 
Co p en h a veri n (1926) tutkimukset. 

Ympäristön järjestävää toimintaa· voidaan muillakin tavoin 
näyttää toteen. Niin esim. syntyy normaaliKokoinen sydän, vaikka 
alkuperäistä aihetta tuntuvasti suurennei:aan asettamalla sen kes
kelle iso kappale toisesta samallaisesta ·alkiosta lainattua sydän
aihetta (E k m a n 1925). Leikkaus toirrtitetaan siten, että sydänaihe 
ensin pituussuunnassa halaistaan, minkä jälkeen toisesta eläimestä, 
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joka sitä ennen on 
vitalisesti . värjätty 

j ,1 

siniseksi, irroitetaan ~~~~ 
suurin osa sydänseu- 4-(t-~:~.'-·'· .~~!~~;;~,·· .. , ... · ':., 
tua ja asetetaan haa- . J ::··: '. · · L.:~;,:~~~ · 
vaan_ (kuva 6) . . T~_IIä· 4L.:: :. · . · 
tavom syntyy sydan- ~:._. ·.· . 
aihe·, jonka keskiosa ~~-: · · ... · 
on vieras, mutta lai- \\~·/ .... . . . . 
dat omaa kudosta. Se ~;:·\.;; ::' .. · . ·.·. . / 
on kooltaan liian suu- ~~r:i~{~~.;;;~!~V> .. · 
ri, koska mitään ei ole 

1' 

A 

poistettu: _Lainak~~- Kuva ,6. Bombinator-sammakko. A. Nuori alkio, 
paleen smmen van, · jonka· sydän aiheen . keskelle on ~iinnitetty kappale 

J. oka muuten ei lain- sydänai~e t ta to!sesta sam anl a i~_esta e!äimestä . B. 
. . Koe-elätn 2 vuorokautta myohemmm. Keskellä 

kaan haittaa , kehi- avattua sydäntä näkyy tummempi' ·vieras aihe. 
tystä, . näyttää 
meille · kauan 
aikaa tarkkaan 
kunkin osan 
eri alkuperän .. 
Vaikkakin täl
lainen sydän siis 
alkaa · kehityk
sensä liian suu
rena, järje-stäy
tyvät osai: vähi
tellen uudelleen 

' A . B c 

. ' . 
. .. Kuva 7· Bombinator-sammakon alkioita. B-eläimestä on 

Siten, etta syn- renkaalla merkitty kappale kidussuolen seinää siirretty kes-
.tyy täysin nor .. . ' ke lle .' A-eläimen pituussuunnassa llalkaistua sydän aihetta . 
maalikokuinen C näyttää . A-e l~im ~n kaks,i . vuorokautta Ieikkauks ... ~ta. 

14 kertaa suurennettu. 
elin. · Samallai- . · · 
se en tuleksee·n on ·myös C o p. e n h a v e r (1926) tullut. 

· jos .tällainen operatio taas suoritetaan , myöhäisemmällä kehitys
astee1Ja:, ·saattaa kyl.läkin syntyä· yhtenäinen sydän, mutta se on sil
loin liian ·suuri, ja sen seinässä voi· pysyväisesti havaita selvän rajan 
vieraan ja alkuperäisen osan välillä: Tässä 'tapauksessa ei regulatio 
siis enää' ole ollut täydellinen. . .. · · · · ·. -~~ 

· Kaikista·.selvimmän kuvan · siitä; että · sydämen kehityksessä . \ 
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determineerausta tapahtuu, saamme kokeesta (E k m a n, t 925), 
jossa sen aiheen keskelle liitetään muuta solukkoa. Tämä tapah
tuu seuraavalla tavalla (kuva 7): Keskiviivaan tehtyyn haavaan 
asetetaan suuri kappale kidussuolen seinää. Tämä kasvaa hyvin 
kiinni, ja niin ollen syntyy aihe, jonka taidat ovat alkuperäiset, 
mutta keskus solukkoa, jolla ei alkuaan ole mitään sydämen kanssa 

tekemistä. 
Vitaalivärjäyksen avulla saatamme taas 

hyvin seurata eri osien kehitystä. 
Kuva 8 näyttää tällaisen koe-eläimen, 

jonka sydämen keskiosa on syntynyt kidus
i.:~::~~~~~~.~~~·pJt · ··m suolen seinämästä, mutta joka siitä huoli

Kuva 8. Edellisen' kuvan 
C-eläin, jolta sydän on pal
jastettu. Sydämen keski
osa on vierasta, siniseksi 
värjättyä solukkoa. Hb 
Vieraan kudoksen mukana 
tullut korvarakkula . 22 

l<ertaa suurennettuna. 

matta kokonaisuudessaan sykkii. Tässä on 
siis ympäristön vaikutuksesta soiukko saa
nut tehtävän, joka sille alkuaan ei lainkaan 
kuulunut. Sitä on, käyttääksemrrie ver
tauskuvaa, suorastaan opettamalla opetettu 
toimimaan sydämen tavoin. Emme tois
taiseksi tiedä, miten tämä >>Opetus>> tapah
tuu, mutta voi olettaa, että vieraaseen 
solukkoon tunkeutuu kummaltakin puolen 
jotakin ainetta, joka muuttaa sen elintoi
mintaa. Tämä aine voisi ehkä olla jokin 
fermentti. Mutta toisaalta on sekin mah
dollisuus olemassa, että kasvattava vaiku
tus tässä on enemmän fysikaalista laatua, 

että vieraan ja alkuperäisen soiukon välillä tapahtuu jännityksen 
tasoitus, muodostuu yhteinen >>voimakenttä>>, .joka vuorostaan aihe-
uttaa sydämen synnyn. , 

Kuten kokeista käy ilmi, on alkuperäisellä sydänaiheelia kyky 
vaikuttaa vieraaseen solukkoon niin, että tästä muodostuu sydä
menosa. Mutta tämä vaikutus ei ole aina riittävä, se kykenee voit
tamaan vain verraten heikon vastustuksen. Tämä· ilmenee siitä, 
että eri vanhoilla alkioilla ja eri tavalla suoritetut kokeet johtavat 
eriäviin tuloksiin. Myönteinen saavutus on ylipäänsä mahdollinen 
vain silloin, kun leikkaus suoritetaan ennen selkäydinlevyn sulkeutu
mista, ja vain sydänseudun lähin ympäristö taipuu, kauempaa otet
tua soiukkoa ei voida tähän tarkoitukseen kasvattaa. Nämä tulok
set käyvät hyvin yhteen sen kanssa, niitä aikaisemmin on havaittu 
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linssin, kidusten ja labyrintin rustokotelon determineerauksesta 
(Spemann 1912, Ekman 1913, Luther 1923). Syy tällai
seen eri osien erilaiseen suhtautumiseen on ilmeisesti fysikaalis
kemiallista laatua. 

Aikaisemmin olemme jo usein viitanneet siihen, miten kokeel
lisesti muutefttt olosuhteet pakottavat sydänaihetta . muuttamaan 
säännöllistä kehityskulkuaan. Tämä .. · .. 
käy myös ilmi silloin, kun aihe keski- /.·· · ··· - ._\~~:~~;~.$-' 
viiva.ss~ tehdyllä leikkauks:lla j.aetaan .. ·lJ.~ tfi ~'~~; ~ ~ .· ... 
kahtta Ja haavan arpeutumtsta JOnkun · ~,~~7-·.:·~,~~~~:: .. ... ·~ ·.·~ ., 
aikaa estetään. Sen sijaan että molem- ,~:>;~~·~[·iJM __ rt 

minpuoliset aiheet, kuten säännölli- ~~~.-~~~~~ 
sissä oloissa, pääsisivät yhdessä muo- .:!ff~/~;~:\··.: ·.;:·y;!<.:·· ·:··\· : ':~:~ ::.Y\ 
dostamaan sydän putken, täytyy niit- ,~1\; .;<::·; : · ~ ... : ·:· ·.:.: · · · .:);f~ 
ten nyt kummankin erikseen jatkaa ~·t··:.: · > .· · · 
kehitystään. Mutta tässä ne osoittau- Kuva 9· Bombinator-sammakko. 
tuvat odottamattoman taitaviksi, sillä Kaksoissydämet kolme päivää 

leikkauksesta. rt jätteitä vie-
tulos on nytkin täydellinen sydän, ja raasta solukosta, jolla sydänai ~ 
niin ollen saamme yksilön, J. olla on heen puoliskot eristettiin 

toisistaan. 
kaksi sydäntä (E k m a n 1920, 1924, 
1925, Co p en h a v e r 1926). Kuva 9 näyttää meille tällaisen kaksois
elimen, jonka toiminta oli kaikin puolin täydellinen, joten siis veren
kiertokin oli käynnissä. Merkillistä kyllä lyövät kaksoissydämet mil
tei aina eri tahdissa, toinen nopeammin kuin toinen. Muodoltaan saat
tavat ne olla sangen säännölliset, kuitenkin on oikeanpuolinen peili
kuva vasemmanpuolisesta, joka taas täydellisesti on normaalisydä
men kaltainen. Koska sydänaiheesta halkaisemalla saamme kaksi 
täydellistä elintä, on siis tässäkin kysymyksessä n.s. harmoninen 
äquipotentiellinen partiaalisysteemi, siis osa synnyttää saman kuin 
kokonaisuuskin. Kuten tunnettua, ovat tämän tapaiset havainnot 
antaneet teoreettiselle biologialle paljon pohtimisen aihetta, ja vita
lismi on aikaisemmin (D r i e s c h) luullut niistä saavansa tukea mie
lipiteilleen. Uudempi suunta, joka pitää determineeraajana voi
makenttää, organisaattoria, ei sensijaan tässäkään näe mitään fy
sikaaliskemiallisesti selittämätöntä. 

On vielä mainittava, että C o p e n h a v e r i n (1926) tutki
musten mukaan ei täydellinen sydän synny ainoastaan aiheen va
semmasta tai oikeasta puoliskosta, vaan vielä lisäksi sen taka
asastakin kun etuosa on poistettu. 
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Kuva IO. Erilaisia kaksoissydämiä, jotka o~at syntyneet' 
· ku\1 syd~naihe on vaillinaisesti haJaistu pituuss'uunnassa. 

jos sydänaiheen puoliskot erot~taan v4in vaillinaisesti toisis
taan, muodostuu elin, joka on ai.noastaa~ osittain kaksiosainen. 
Niitä · saattaå, kuten kuva 10 os9ittaa, syntyä monta er( .tyyppiä. 

·Mutta sydänaiheessa ei ole ainoastaån kyky kahden elimen 
aikaansaamiseksi, siitä voi myös m~o~ostua vaikka yiisjkin rinnak-
kain sykkivää sydäntä (E km C:l. n 1924, 1927). , , 

Kuvassa 11 näemme sammakon toukan, jqllq o~ kolme sydäntä. 
Menetelmä on tässäkin sama kuin ai~a~semmin mainittu;.aihe halais
taan pituussuunnassa niin moneen osaan, kui~ halutaan, ja jok~iner. 
osa kehittyy itsenäisesti. Emme tosin s~a enempää kuin !\aksi aivan 

täy<;lellistä sydäntä, mptta vielä 
. viisikin .samasta. aiheesta · .muo

. ~ dostunutta elintä sykkii selvästi, 
ja merkillistä kyllä eri tahdissa . 

. Että ~ydä~ai h~~n ,ky~y poikkeuk-
sell.isissa .oloissa ei vielä pys~hqy 
tähänkään, todistaa se. kuuluisa 
]<e~y . k~t;Iå (V 9 r .o c a y i 90?), 
jqss~ .tavatti.in . seitsemä~ täy
sin~ehjttynyttä syd~ntä, jotka 
kaikki liittyivät. samaan aortaan. 

,. f\uten j6 .alussa .mainittiin, 
· on . sydämen .~etiitykse.n kokeel:. 
Iinen tutk~mtis vasta äsk~ttäin 
P,ääs.syt .. .va.uhtiin. , Täh~nastiset 

•. . . . t4~okse~ ant.~vat ~.uiten}dn aihetta 
Kuva. I.f. 1 Sammakon tou,kka, Ranq toivqa, ~ttä tältä . tnielenl,din_tqi
fu sca, jol_Je halkaisemalla sydänaihe on · selta alalta on vielä paljon v~tta 

saatu ' syntymään kolme sydäntä. ~ · . ' · . · 
20 kertaa suurennettu. . ;Ipy9e~tävtssä . . . . '··· 
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Metsänhoidollisten näkokohtien huomioonottami:: 
. nen oppikoulujen kasvitieteen . ·opetuksessa. 

Martti Hertz. 

(Esitelmä oppikoulujen ja . seminaarien luonnonhistorian ja maan
tieteen opett~jain päivillä Kuopiossa 1 1. V II I. 1927.) . 

·Moni luonnonhistorian opettaja varmaankin ihmettelee, että 
kasvitieteen opetukseen yritetään useiden muiden asioiden lisäksi 
tyrkyttää vielä sellaista kuin metsänhoito. Tarvitaanhan luonnon
historian opetukseen varattu tuntimäärä tarkoin nykyisenkin oppi
kurssin läpikäymiseen. ja jos toivottu tuntimäärän lisäys tarjoai
sikin mahdollisuuden oppikurssin laajentamiseen, eikö siten han
kittu aika olisi käytettävä muuhun kuin - metsänhoidollisten .ky
symysten selvittämiseen? Lyhyesti sanoen: Mitä yhteyttä on met
sänhoidolla ja kasvitieteen opetuksella? 

Tämä kysymys vaatii vastauksen kummankin asianosaisen koh
dalta, kummankin etuhan on kyseessä. 

Mitä ensinnäkin m e t s ä n h o i t o o n tuleer on muistettava, 
että se tarvitsee tieteen ohjausta. Sitä vailla se on epävarmaa ja 
hapuilevaa. Metsätiede luo kestävän pohjan metsänhoidollisten toi
menpiteiden ulkokohtaiselle arvostelulle ja niiden kriitillise lle käsit
telylle. Se mikä edistää metsätiedettä, ,se ajaa samalla metsänhoi-· 
don asiaa. Metsätiede taas on melkoiselta osaltaan sovellettua luon
nontiedettä, ja nimenomaan kasvitiede - siihen kasvimaantiede ja 
kasvibiologia sisäl.lytettynä - on sen pääperusta. ·Oppikouluissa 
annettu kasvitieteen opetus edistää siis jo sinänsä metsätieteellistä 
tietämystä, ja se on nykyisessäkin muodossaan tärkeä osa sitä poh
jaa, jolta metsätieteen opiskelu alkaa. - Kiistämätön on siten se 
apu, jonka kouluissa annettu kasvitieteen opetus tarjoaa metsätie
teelle ja siten myös käytännölliselle metsänhoidolle. 

Toiseksi olisi asia ta tarkasteltava k a s v i t i· e t e e n o p e
tu k sen kannalta, sen etua silmällä pitäen. Tällöin herää ken~ies 
kysymys: Miksi juuri metsätieteen ja metsänhoidon pitäisi kasvitie
teen opetukselta saada niin suhteettoman paljon huomi ta osakseen, 

. ja eikö esitys metsänhoidollisten näkökohtien nimenomaisesta ko
rostamisesta kasvitieteen opetuksessa ole leimaHava yritykseksi nii
den rajojen ylittämiseen, jotka suojelevat opetusaineen itsenäi
syyttä? ja eikö kasvitieteen opetuksen myöntyminen tehtyy!1 esi-
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tykseen ·itse asia·ssa merkitsisi askelta· fysiokraattisert ~ ajah 'alennus
tilaa kohti, jossa •luonnontieteiden .. tutkimus.:. ~ ja opetustoiminta oli 
alistettu taloudellisten näkökohtien isäntävallasta riippuvaksi? 

Myönnettävä on, että esitykseltä metsänhoidollisten näkökoh
tien huomioonottamisesta kasvitieteen · opetuksessa puuttuisi oikeu
tus, jos opetus siihen suostuessaan panisi omat etunsa alttiiksi. Va
kaumuksemme mukaan puheena olevan ehdotuksen toteuttaminen 
kuitenkin päinvastoin vaikuttaisi elävöittävästi kasvitieteen opetuk
seen sekä lisäisi sen tehoa ja merkitystä. Tällä perusteella saatanee 
pitää suotavana, ·että kasvitieteen opettajat opetuksessaan korosta
vat metsänhoidollisia näkökohtia. 

Entä miksi tässä· niin yksipuolisesti painostetaan metsänhoidol~ 
Iisten näkökohtien tärkeyttä sivuuttamaila maataloudelliset? Pää
asiallisesti siksi, . että metsänhoitomiehenä en katso asiakseni puhua 
maataloudellisten näkökohtien soveltamisesta kasvitieteen opetuk
seen, vaikka pidänkin niiden merkitystä nyt esiJlä olevan kysymyk
sen kannalta kiistämättömänä. Sopinee kuitenkin ohimennen huo
mauttaa, että maassa, jonka pinta-alasta 3

/ 4 on metsien peittämä, 
on syytä edellyttää kotimaisen m et s ä luonnon kiinnittävän puo
leensa · päähuomion. 

Mikäli eräiltä kasvitieteen opetusalaa edustaviita arvovaltai
silta tahoilta olen kuullut, pidetään suotavana, että kasvitieteen ope
tuksen painopiste siirretään ylemmiltä asteilta systematiikasta kasvi
maantieteen piiriin. Koska oppilaat jo kasvimaantieteen opiskelunsa 
pohjaksi tarvitsisivat sen kasvituntemuksen, joka heiltä tätä ny
kyäkin vaaditaan, edellyttänee puheena olevan suunnittelun toteut
taminen kasvitieteen tuntimäärän lisäämistä samalla määrällä, jonka 
kasvimaant'ieteen opetus tarvitsee. Luonnollisena olisi kai pidettävä, 
että kasvimaantieteen opetus. hyvin huomattavaksi osaksi keskitet
täisiin kotimaisten kasviyhdyskuntien selvittelyyn, ja että näistä 
päähuomion saisivat osakseen ne, jotka meillä ovat vallitsevimpia 
ja parhaiten selviteltyjä - metsää kasvavat kasviyhdyskunnat. 

Vaikka varsinainen kasvimaantieteen opetus alotettaisiin vasta 
ylemmiltä luokilta, ei tietysti alemmillakaan asteilla olisi systema
tiikan opetuksen yhteydessä jätettävä käyttämättä tarjolla olevia 
tilaisuuksia kunnollisen perustan luomiseksi tuon uuden aineen opis-· 
kelulle. jotta kasvimaantieteen opetus veisi toivottuihin tuloksiin, 
tarvitaan sen pohjaksi riittävän kasvituntemuksen ohella jommoista
kin k a s v u p a i k k a tuntemusta. jälkimmäinen puoli lienee meillä 
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jäänyt miltei kokonaan syrjään, vaikka siihen kasvienkeräilyssä on
kin näennäisesti huomiota kiinnitetty: onhan kasvilippujen kasvu
paikka-sarake yleensä uskollisesti täytetty! Mutta jokainen opettaja 
tietää tai ainakin arvaa, että melkoinen osa oppilaista kirjoittaa 
kasvupaikan samoinkuin ottoajan jäiestäpäin niiden ylimalkaisten 
tietojen nojalla, jotka Kasviosta löytyvät, ja tunnollisetkin oppi
laat tyytyvät usein nimittämään kasvin löytöpaikan jollakin hyvin · 
vähän merkitsevällä sanalla: metsä, suo, pelto, niitty, kallio j.n.e. 
Otetaanpa esimerkki siitä, mihin tällainen kasvupaikkojen merkit
seruistapa johtaa! Muuan oppila~ on eräänä kesäpäivänä koonnut 
suuren määrän Carex-lajeja. Näistä on esim. seuraavien kasvupai- . 
kaksi merkitty pelkkä >>metsä>>: digitata, ericetorum, loliacep, echinata. 
Hän tietää nämä nimet, mutta jos häneltä myöhemmin lähemmin 
utelee mainittujen kasvilajien kasvupaikkoja, voi saada tällaisen 
vastauksen: digitata kasvoi korpisuossa, ericetorum koivumetsässä, 
loliacea ja echinata kuivalla männikkökankaalla! Ellei opettaja 
vaadi tarkempaa selvitystä kasvu paikoista, voi tuo oppilas saada 
kiitettävänkin arvosanan, sillä hänhän tietää, mikä kasvin nimi on, 
mihin heimoon se kuuluu ja että se kasvaa - metsässä! ja onhan 
sentään kieltämätöntä, ettei pelkkä tieteellisen nimen tunteminen 
ole t o d e II i s t a tietoa, nimen jonka ihminen on k e k s i n y t ; 
eikä paljoa painavampi ole tieto siitä, että kasvi o n v i et y sii
hen ja siihen heimoon, luokkaan ja lahkoon tai että se kasvaa jon
kunlaisessa metsässä. Todellisemman tiedon omistaa oppilas silloin,. 
kun hän tuntee kasvien sisäisiä Iajiominaisuuksia, kun hän voi selit
tää, millaisilla paikoilla itsekukin niistä kasvaa ja mitä muita kasvi
lajeja sen seurassa. Kun kasvitentissä kohdistetaan kysymyksiä 
myöskin noihin seikkoihin, silloin selviää, mitä oppilas todella tie
tää. Viipillinen ja laiska oppilas, joka on onkinut kasvit toisen 
kokoelmasta, loistaa tietämättömyydellään, kun sitävastoin tunnol
linen oppilas voi pitää vaikkapa pienen esitelmän jonkun kasvi-· 
yhdyskunnan rakenteesta. Kuinka helppoa onkaan tuollaisen oppi-· 
laan kunnialla selviytyä esim. sellaisesta ylioppilasaineesta kuin 
>>Suon kasvimaail ma>>. 

Oppilailta olisi alusta pitäen, jo silloin kun he ensimmäiset kas-· 
vinsa keräävät, vaadittava, että he tarkoin määrittelevät kunkin · 
kasvupaikan. Tämä taas edellyttää opettajan taholta ennakolta 
annettua ohjausta. Kevätlukukauden viimeisinä tunteina olisi seli
tettävä oppilaille erilaisia kasvupaikkoja, määriteltävä ja nimettävä. 
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niitä. Heidän tulisi saada tietää, ettei sentapaisia kasvupaikkanimiä 
tulla hyväksymään kuin metsä, suo, niitty, pelto, järvi, kallio j.n.e., 
koska itsekukin niistä sulkee piiriinsä hyvinkin erilaisia kasvu
paikkalaatuja. Oppilailla olisi kirjoitutettava tarkat, yksityiskoh
taiset luettelot, joita he kesäaikana voisivat käyttää ohjeena oikei
den ja sopivien kasvupaikkanimien valintaan. Kalliokasvupaikka 
olisi lähemmin määriteltävä esim. nimityksillä kallionlaki, kallio
porras, -rinne, -seinä, -juuri, -rotko j.n.e.; järvi olisi kasvupaikkana 
määriteltävä pohjamaanlaatunsa mukaan: sorapohjainen, hiekka-, 
hieta-, hiesu-, savipohjainen. Sen ohessa olisi kasvupaik~a paikalli
sesti tarkoin määriteltävä käyttämällä esim. seuraavia nimityksiä: 
rantakenttä, rantaäyräs, rannan matalavesi, rannan keskivesi, ran
nan syvävesi. 

Mitä metsää kasvaviin maihin ja soihin tulee, voitaisiin ylä
luokkien oppilaa~ tutustuttaa lehto-, kangas- ja suomaittemme pää
tyyppeihin. Ala-asteilla voitaisiin kenties tyytyä seuraavanlaiseen 
karkeaan jakoon, jossa päähuomio kiinnitettäisiin eniten silmiin
pistäviin i alotte levankin kasvienkeräilijän helposti havaitsemiin kas
vupaikkojen luonneominaisuuksiin, metsän puihin. 

1. Metsät. 

1. Le h d o t = erittäin rehevät, runsasruohoiset, etupäässä 
lehtipuita, osaksi jaloja, kasvavat metsämaat. 

2. Le h t i s e k a m e t s ä t = vähemmän reheviä kuin edel-
Iiset . 

3. H a v u - 1 e h t i s e k a m e t s ä t. 
4. K o i v u m e t s ä t. 
5. K u u s i m e t s ä t. 
6. M ä n t y m e t s ä t. 
Näihin nimityksiin olisi liitettävä attribuutteja kuiva, tuore, 

kostea, nuori, vanha. 
II. Suot. 

1. R ä m e = mäntyä kasvava suo. 
2. K o r p i = kuusta tai koivua kasvava suo. 
3. N e v a = puuton rahkasammalta kasvava suo. 
4. L et t o = ruskosammalia kasvava puuton suo. 

Vlemmillä asteilla olettaisi tärkeimpien lehto-, kangas- ja suo
-tyyppien eroittamisen tuskin tuottavan vaikeuksia, kun valmista-
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vaan kasvupaikkajaoitteluun olisi alaluokilla perehdytty. Ainoas
taan tällä tavoin selviäisi oppilai11e vähin erin tuo nimenomaan koti
maisen kasvimaantieteen kannalta tärkeä tosiasia, että puilla ei sen 
paremmin kuin muilla metsän kasveilla ole lähimainkaan ratkaise
vaa merkitystä metsää kasvavien kasviyhdy~kuntien kokonaisraken
teeseen, vaan että kaikki metsän kasvit yhdessä muodostavat met
säisen kasviyhdyskunnan eli kasvustotyypin. - Kasvustotyyppien 
havainnollistuttamiseksi olisi ehkä tarpeellista tehdä oppilaiden kera 
joku retkeily sulan maan aikaan koulukaupungin ulkopuolelle. 

Kotimaan kasviyhdyskuntien- tuntemukseen keskitetty kasvi
maantieteen opetus tuottaisi varmaan hyvän hedelmän, kun koke
mus ensin opastais'i sopivimpien menettelytapojen jälille. Tällaisen 
opetuksen teho lisääntyisi vielä, jos ylempien asteiden oppilaiden 
tehtäväksi annettaisiin kasviretkillä saamansa kokemuksen tai ni
menomaan tarkoitusta varten tekemiensä muistiinpanojen nojalla 
ryhmittää kokoelmansa kasvit väliaikaisiin ryhmiin luonnollisten 
kasviyhdyskuntien mu~aan. Kun sama kasvilaji saattaa esiintyä 
leimakasvina erilaisissakin kasviyhdyskunnissa, Rubus chamaemorus 
esim. rämeellä ja korvessa, tulisi tässä kokoelman osittainen täyden
täminen kysymykseen. Luonteensa puolesta ubikvitääriset lajit 
voitaisiin yhdistää mielenkiintoiseksi erikoisryhmäksi. 

Tässä esitettyjen ajatusten toteuttaminen lisäisi varmaan koulu
opetuksen tehoa, silti vaatimatta liikoja tehtäväänsä innostuneelta 
opettajalta. Oppilaiden kesätyöt tosin vähäsen lisääntyisivät, mutta 
tuo pieni lisä rasittaisi ainoastaan laiskoja oppilaita, joiden muka
vuusnäkökohtia ei tarvinne ottaa huomioon. 

Mitä voittaisi metsänhoito kaikesta tästä? Edellä jo huomau
tettiin, että oppikouluissa annettu kasvitieteen opetus jo semmoi
senaan edistää metsätieteellistä tietämystä ja siten myös metsän
hoitoa. Mitä en~män painoa kouluopetuksessa pannaan kasvi
maantieteeseen ja erikoisesti kotimaisiin kasviyhdyskuntiin ja niistä 
lähinnä metsää kasvaviin - sitä tuntuvamman hyödyn metsätiede 
ja metsänhoito siitä saa. Sitäpaitsi on muistettava, että kaikki met
siemme biologista olemusta valaiseva ja metsätuntemusta lisäävä 
valistustoiminta luo vähitellen pohjan sellaisell-e mielialalle, jolta 
metsän, metsätalouden ja metsänhoidon merkityksen nykyistä pa
rempi arviointi voi versota. - Siinä kotimaisen kasvimaantiete'en 
opetuksen merkitys metsänhoidolle. · 
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Toinen ala, johon metsänhoidon ystävät toivoisivat kasvitieteen 
kouluopetuksessa nykyistä enemmän huomiota kiinnitettävän, on 
d e n d r o 1 o g i a, puukasvitiede. jo se tosiasia, että meidän ka
russa maassamme puilla on mitä valtavin merkitys, puolustaa dendro
logisten näkökohtien esille tuomista. ja onhan meillä traditioita, 
jotka velvoittavatkin tämän alan viljelyä vaalimaan. Johan Turun 
yliopiston professo ri P i e t a r i K a 1 m voimaperäisesti harrasti 
puiden viljelyä; samaa dendrologi-mieltä kuvastavat Yliopiston 
Kasvitieteellisen puutarhan monet puulajit samoinkuin viime ai
koina alulle pantu läheinen yhteistoiminta mainitun puutarhan ja 
Metsätieteellisen Koelaitoksen välillä: Eri puolille maata ovat jot
kut yksityisetkin asianharrastajat perustaneet arboretumejaan. 
Niistä on meillä huomattavin Mustilan Kotikunnaan nimellä ylei
sesti tunnettu. Dendrologisen harrastuksen voimasta täällä on. ta
vallaan todisteena myöskin runsas kotimaisia puulajeja käsittelevä 
tieteellinen kirjallisuutemme. Pohjoisesta asemastaan huolimatta . 
Suomi on puunviljelystensä ja dendrologian alaa koskevien tieteet,. 
Iisten julkaisujensa kautta niittänyt mainetta oman maansa rajojen 

·ulkopuolellakin, kuten kuuluisan saksalaisen puuseuran >>Deutsche 
Dendrologische Gesellschaff» tänne tekemän retkeilyn aikana ke
sällä 1925 selvästi tultiin huomaamaan. 

Ei voitane kieltää, että dendrologian liittäminen kasvitieteen 
opetusohjelmaan merkitsisi tälle tärkeätä ja samalla erinomaisen 
mielenkiintoista lisää. Päähuomio olisi luonnollisesti kiinnitettävä 
k o t i m a i s i i n puu lajeihin, niiden morfologisiin ja biologisiin 
ominaisuuksiin ja niiden historiaan. 

Nuori, mutta elinvoimainen metsätieteellinen tutkimustoimin
tamme on jo nyt saavuttanut paljon sellaisiakin tuloksia, jotka var
maan voitaisiin liittää kouluopetuksen piiriin. Caj a n d e r i n 
>>Metsänhoidon perusteiden>> molemmat tähän asti ilmestyneet osat, 
Suomen Metsätieteellisen Seuran julkaisusarjat A c t a F o r e s t a-
1 i a F e n n i c å ja S i 1 v a F e n n i c a sekä M e t s ä t i e t e e 1:-
1 i s e n K o e 1 a i t o k s e n J u 1 k a i s u t ovat lähteitä, joista jo
kainen kasvitieteen opettaja voisi ammentaa paljon mielenkiintoi
sia opetusta valaisevia tosiasioita. Morfologian alalla sietäisivät 
H e i k i n h e i m o n kuusitutkimusten päätulokset tulla yleisesti 
tunnetuiksi. S y 1 v e n'in selittämät, tyypillisissä muodoissaan hel
posti eroitettavat, voisipa sanoa kansanomaiset kuusimuodot, joiden 
levenemistä ja merkitystä H e i k i n h e i m o meillä on selvitellyt, 
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sopisi kai liittää koulukurssiin. Sama saataneen sanoa monista. puu
lajiemme bio.logiaa ja fysiologiaa ko.skevista selvittelyistä. 

Tulkoot t.ässä mainituiksi vain sel.laiset mielenkiintoiset erikois
kysymykset kuin puulajien siemenvuodet, metsien aikakautinen 
uudistuminen pohjois:- ja etelä-Suomessa, lehtipuid.en kasvullinen 
.uudistun;tinen, sääs.uhte~den vaikutus männyn pituu~- ja paksuus
kasvuun~ pääpuulajiemme juuristojen laajuus jå sijoittuminen, juu
ristokilpailu. Suotavaa olisi, että oppilaita jossain määrin perehdy
.tettäisiin siihen vaikutukseen, joka erinäisillä vahinkotekijöillä ku
ten kuloilla, myrkyillä, . halloilla, lumella, kirrellä, lentohiekalla, kar
jalla, hyönteisillä ja sienillä on metsien laatuun, olemassaoloon ja 
puulajikokoomukseen. Tässä yhteydessä mainittakoon, että eri 
sieniryhmien ollessa opetuksen kohteena ei olisi unohdettava esit
tää metsäpuitamme tuhoavista kääpä-, ruoste- . y.m . . sienistä tär
.keimpiä. Esim. Peridermium pini, tervasroso, voitaneen niin hyvin 
.tuhoisuutensa kuin myöskin . erinomaisen· mielenkiintoisten elin
,tapojensa perusteella rinnastaa Puccinia graminiksen kanssa. Tär
keimpi~n kääpälajeihin olisi samaten huomiota kiinnitettävä - sitä
kin suuremmalla syyllä, kun oppilaat halukkaasti keräilisivät niitä 
kokoelmiinsa. Vielä olisi kai syytä kasvitieteen opetuksen yhtey
dessä selvittää puiden sienijuurien biologiaa ja merkitystä. 

Voiko edelleen mielenkiintoisempia asioita oppilaille esittää 
kuin eri puulajiemme historia? C a j a n d e r'in tutkimusten opas
tuksella olisi niiden levenemisteitä kuvailtava, lähinnä A u e r'in 

. suotutkimusten mukaan olisi puulajiemme saapumisjärjestys, leve
neminen ja suhteellinen runsaus postglasiaaliaikana selitettävä . . Täl
löin ei olisi unohdettava helppotajuisessa muodossa osoittaa kuusen 
siitepölyrajan merkitystä ajan määrääjänä. 

Saattaa tuntua joutavalta huomauttaa niin itsestään selvästä 
asiasta, kuin että kasvitieteen kurssiin p~täisi sisältyä harvalukuis
ten kotimaisten puulajien tuntemus. Mutta kuinka monen yli
oppilaan luullaan tietävän esim., että Suomessa kasvaa .luonnon
tilassa 2 jalava-lajia, ja kuinka mpni osaa ne eroittaa toisistaan? 
Muuan ylioppilas, joka aikoi metsänhoitajaksi, vaikka hän tästä 
aikomuksestaan sittemmin luopui, ei eroittanut haapaa lehmuksesta! 
Tämäntapaisia esimerkkejä voisi mainita us.eita. Oppilaisiin pitäisi 
juurruttaa oikea käsitys puulajituntemuksen merkityksestä. Hei
dät olisi saatava ymmärtämään, että Euroopan mets:J.isimmän maan 
sivistyneestä käyvän asukkaan . on tunnettava maansa harv~lukui
set . puulajit. 
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Kotimaisten puulajien ohella ansaitsisivat eräät ulkolaiset puu
lajit nykyistä enemmän huorhiofa kouluväen puolelta. Tämä kos
kee lähinnä niitä · vähälukuisia havu puita, joita meillä jo . hyt ylei
sesti viljellään kor.istepufna sekä jossain määrin · metsäpuinakin'. 
Lehtikuusta pidetään jo miltei kotimaisena puuna, eikä senvuoksi 
liene liikaa· vaatia, · että kouluissa opetettaisiin Larix europaea'n ja 
L. · sibirica'n ·tärkeimmät tunnusmerkit. Abies-lajeista' sietäisi kai 
tuntea lajit ·pichta, balsamea ja cortcolot, · Picea-lajeista Engelmanni , 
pungens, . alba ·'ja omorica, Pinus-lajeista: cembra, peace, montana ja 
mahdollisesti Murrayana, ·koska· sitä tultaneen meillä yhä lisäänty
Yässä määrässä' metsäpuuna viljelemään. Lisäksi olisi Thuya-suku 
tunnettava. 

· Osoituks·eksi siitä, mitä meillä ' - luonnontutkijoita ja metsän
hoitomiehiä lukuunottamatta - yleensä tiedetään ulkolaisista puu
lajeista ja niiden viljelemismahdollisuuksista, mainittakoon, että 
Turun Siemenkaupan tämänvuotisessa siemenluettelossa tarjotaan 
myytäviksi · m.m. ·mammutpetäjän . ja eteläeurooppalaisen eli oikean 
sypressin siementä! Edellisestä sanotaan, että se on >>meidän suu
rimpia puitamme>>· ja jälkimmäisestä: >>tuttu ,· ·sopiva haudoille>>. · -
Olisipa hauskaa tietää, kuinka monen nämä lentävät sanat ovat 
johtaneet ·hartiaan. · 

Maalaisopp·ikouluilla on se etu, että ne voivat omilla tonteillaan 
tai vuokraamilla-an· maa'-alueilla· ·vil jellä ·erilaisia puita, jotka siis 
samalla kertaa ·· palvelevat sekä kavneus- että opetust~ukoitusta . 
Tätä etua ei pitäisi· j.ättää käyttämättä. P i e t a r i K a 1 m kehoitti 
aikoinaan oppilaitaan, Turun yliopiston kasvatteja, tarkoin säilyt
tämään :siemenet Turun torilta ostamistaa·n omenista ja· levi'ttämään 
niitä kotipaikkakunnilleen : Olisiko· liikaa odottaå, että kasvitieteen 
opettajamme· kellottaisivat oppilaitaan harrastan\aan ·puiden vil
jelyä ja opastaisivat he·itä sopivien ·meillä men·estyvien lajien valit-
semiseen? · · 

Varmaankin puiden vil jely· olisi hyvänä apu na kasvitieteen ope .. 
tuksessa siinäkin suhteessa, että: se herättää ja ylläpitää mielen
kiintoa luontoon ja terästää huomiokykyä. Saadakseen· vil'jelyk
sensä onnistumaan nuori ·kokei lija · tarkoin kiinnittää · huomionsa 
kaikkiin · yksityiskohtiin, joista ptiun menestyminen tavalla tai toi
sella riippuu, ja ennenpitkää hän, oltuaan· yhtämittaisessa >>seurus'7 
telussa>> >>kasvattinsa>> · kanss~, tuntee sen morfölogiset ja' biologiset 
ominaisuudet erinömaisen tarkasti. Tällainen ~1arjoitus edelleen 
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terästää hänen ·silmäänsä näkemään kaikkiålla ympärillä luonnon 
merkillisyyksiä. ·_ Ja puiden viljely on varmin tie metsänholtoon. 

Olevat olot tarjoavat monia todisteita siitä, että tarvitaan vielä 
patjan voimaperäistä valistustoimintaa, ennenkuin kansaamm·e juur~ 
tuu oikea käsitys metsätalouden ja metsänhoidon merkityksestä. 
Tämä valistustoiminta on alotettava koulusta. Tältä kannalta kat
soen näyttää käsittämättömältä, että metsänhoito ja metsätalous 
melkein täydellisesti syrjäytetään oppikouluohjelmassamme. Suo
rpen kansa elää metsästä, mutta sen sivistyneistön suuri, hyvin suuri 
enemmistö ei tiedä mitään siitä, 'miten tätä mahtavaa kansallisrik
kauttamme on hoidettava. On luonnotonta, että samalla kun kansa
koulukurssijn yhä lisätään metsänhoito-oppia, oppikoulukurssista 
karsitaan sekin, mikä maanviljelyslyseoiden opetusohjelmaan aikai
semmin kuului. Tämähä.n todistaisi, että tietoja metsätaloudesta 
ja metsänl1oidosta pidetään tarpeettomina suomalaiselle sivistyneis
tölle· ja että - yleisen · mielipiteen mukaan ·- nämä seikat eivät 
merkityksensä puolesta jaksaisi kohota · sille tietojen taso1Ie, jolta 
yleissivistyksen · luullaan alkavan. · · 

Kun asianlaita on tämä, ja kun Suomen kansan sivistyneistö 
ehdottomasti tarvitsee tietoja metsätaloudesta, metsärthoidosta ja 
niiden merkityksestä, olisi oppikou h.tissam·m·e 'näihin seikkoihin voi
massaolevan opetusohjelman puitteissa kiinnitettävä . mahdollisim
man painava huomio. Maantiede ja varsinkin kasvitiede ovat sellai
sia opetusaineita, jotka ehtimisee·n :tarjoavat tilåisuuksia metsäasian 
valaisemiseen. MieliHyvin on todettavå, että ainakin yhdessä 
maamme oppikoulussa luonnonhistorian ja maantieteen lehtori on 
opettanut kotimaista· falousmaantietoa, pannen, kuten luonnollista 
onkin, hyvin suuren painon metsätaloudelle. Mutta miten voidaan 
kasvitieteen opetuksessa selvittää käytännöllistä metsänhoitoa? 

jokainen metsänhoitotoimenpide· sopii jonkun kasvibiologisen 
tai -fysiologisen · tosiasian havainnollistuttajaksi. · Siten voidaan 
kasvitieteen opetukseen· - sille itselleen hyödyksi :._ sisällyttää 
selonteot erilaisista metsänkylvöt'avoista, männyn ja kuusen istut
tamisesta, harvennushakkuista, erilaisista uudistushakkuista j.n.e. 
Pyydän saada parilla pikku esimerkillä valaista, millä lailla tällaisia 
käytännön asioita voitaisiin tuoda esille kasvitieteen· opetuksessa. 

· Nykyjään erittäin suosittu· h a n k i k y'l v ö· (männylle) voisi 
saada esittelyn kenties tähän tapaan: Männyn siemen kypsyy vasta 
18 kk:n ikäisenä eli toisena kevättalvena kukkimisen jälkeen. Sie-
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men, putoaa hangeii~ ja :Painuu lumen sulattua, maahan. Tätä .luon
non kylvöjärj~stelmää jäljitellään niin' sanotussa bankikylvössä, 
joka moness~ tapauksessa onkin osoittautunut parhaaksi. - Tämän 
jälkeen seurai.si vielä aivan lyhyt .. tutustuttaminen puheena olleen 
l,<ylv.ötavan toteuttamiseen käytännössä. · 

· H a r. v e n n u s h a k k u u n merkitykse.n selvittämisessä voi
taisiin kenties lähtökohdaksi . ottaa kasvien kasvutilan tarve. Ti
heissä kasviyhdyskunnissa vallitsee aina ankara kamppailu kasvu
tilasta. Voimakkaimmat yksilöt pääsevät lopulta voitolle, heikom: 
mat sortuvat,.ja siten koko yhdyskunta väbi.tellen harvenee. Tämä 
ilmiö huomataan selvimpänä metsässä. Usein näkee nuoria, tiheitä 
männiköitä, joissa puuyksilöiden välinen taistelu .on. niin ankara ja 
sitkeä, että koko metsikön kehitys · näyttää pysähtyneen. Tällainen 
metsänkasvun hidastuminen on tietysti melkoinen tappio metsän 
·omistajalle, jonka metsästä saama tulo siirtyy vuosikausiksi,. kenties 

· vuosikymmeneksi tai pariksi pitemmälle ajassa. Senvuoksi on nuo
rissa metsissä edullista toimittaa n.s . . harvennus- eli apuharvennus
hakkuita, sillä tavoin kun jäljelle jätetyt terveet puuyksilöt pääse
vät vapaammassa tilassa nopeasti kehittymään. Apuharvennuksissa 
poistettu puu kelpaa suurelta osaltaan polttopuuksi, ja siten saa
daan harvennuskustannuksetkin korvatuiksi. 
. . Esimerkkejä voisi esittää hyvinkin paljon, mutta riittäkööt 
edellä mainitut. .1 

Arvaan että arvoisat kasvitieteen opettajat huomauttavat tä,. 
bän: meidän olisi sUs kaiken muun lisäksi ryhdyttävä opiskelemaan 
metsän hoitoa. Aivan niin, se olisi .erinomaisen suotavaa ja puheena 
olevalle asialle samoinkuin kasvitieteen opetukselle hyödyllistä. Kas
vien elinehtoja tuntevat luonnonhistorian opettajat pystyisivät .erin
omaisen vaivattomasti tutustumaan metsänhoitoteorian pääkohtiin, 
ja muustahan tässä ei ole kysymyskään. Lyhykäisiksi ohjekirjoiksi 
voidaan suositella useitakin helppotajuisia metsänhoidon .oppaita. 
Aiv~n suppeita ovat Otavan kustannuksella ilmestynyt H a v o n 
,>Lyhyt metsänhoito.-oppi>>, Tapion kustannuksella ilmestynyt H· e-

1 l a n d e r i.n kirjoittama >>Metsänhoidon alkeita>>, joka on tarkoitettu 
oppaaksi lähinnä kansakouluopetusta varten, mutta soveltuu hyvin 
oppikouluopetuksenkin yhteydessä käytettäväksi, sekä saman teki.: 
jän ja. kustantajan julkaisema >>Metsänhoidon. opas>>. Erittäin hyvä 
kirjanen on 3 vuotta sitten . Tapion kustannuksella ilmestynyt -L.· 
U v e s s a 1 o n kirJoittama >>Suomen metsät ja metsänviljelys>>. 
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jonkun verran laajempi on Otavan kustantama, H a n n i k a i s e n 
>>Metsänhoito-oppi>>, josta 4:s paino~ on kirjakaupoissa. - Koulu~ 

laisten käteen on tarkoitettu hiljattain Tapion kustannuksella ilmes
tynyt, V e s t e r i s e n kirjoittama >>Koululaisten ja partiolaisten 
metsäkirja>>. 

. Lopuksi esitettäköön tässä lyhyt yhteenveto edellä puheena 
<>lleesta. Metsänhoidolliset näkökohdat ehdotetaan otettaviksi huo
mioon kasvitieteen opetuksessa seuraavilla tavoilla: 

1) Oppikoulujen ylemmille luokille olisi koetettava saada jär
jestetyksi riittävä tuntimäärä k a,s v. i m a a n t i.e t e e n opetusta 
varten. Erikoista huomiota olisi kiinnitettävä kotjmaisiin metsää 
kasvaviin kasviyhdyskuntiin. .Kasvien keräilyssä olisi alusta alkaen 
vaadittava opettajan ohjeiden mukaisen kasvupaikkanimistön käyt~ 
töä. Ylemmillä asteilla voitaisiin väliaikaisesti hajoittaa kasvi~ 
kokoelman tavanmukainen heimojako ja ryhmittää kokoc:lma 
kasviyhdyskunnittain. 

2) Kasvitieteen opetuksessa olisi d e n d r o 1 o g i s e e n puo~ 
teen kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Kotimaisten. puu~ 
lajien sekä niiden morfologisten ja biologisten ominaisuuksien tun
temusta olisi lisättävä. Myöskin tärkeimpiin meillä menestyviin 
ulkolaisiin puulajeihin olisi oppilaat tutustutettava, ja missä mah
dollisuutta on, näitä puulajeja olisi oppilasvoimalla istutettava 
koulurake nuksen ympärille. Kasvitieteen opettajien olisi innos
tettava oppilaitaan puuviljelyyn ja annettava ohjeita sopivien, meillä 
menestyvien puulajien valitsemisessa. 

3) Kasvibiologisten ja -fysiologisten tosiasioiden havainnollis
tuttajiksi olisi valittava esimerkkejä m e t s ä n h o i d o n eri aloilta. 
Siten voitaisiin kaikki tärkeimmät metsänhoitotoimenpiteet juur
ruttaa oppilaiden tietoisuuteen. 

Suomalaisen jäkälätutkimuksen historiaa. 
Veli Räsänen. 

Ensimmäisessä suomalaisessa kasvitieteellisessä teoksessa, 
E 1 i a s T i II a n d z'in >>Cat~Iogus. plantarum'issa~>, joka ilmestyi 
Turussa v. 1673 ja jossa luetellaan :Turun ympäristön luonnonva~ 
raiset ja viljellyt kasvit, on mainittuna yksi jäkäläkin, nimeltään 
Muscus arbvreus. Määritelmä_stä sen voi. arvataJoksikin riippuvaksi 
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Usnea-lajiksi, ehkä Usnea dasypogaksi. Saman kirjoittajan eräässä 
toisessa myöhemmin ilmestyneessä kuvitetussa teoksessa (vuodelta 
1681) on ihmisen pääkallolla kasvavaksi piirretty arvoituksellinen 
kasvi, jolle on annettu nimeksi Usnea Muscus in Cranio (ihmisen pää
kallon sammal), jota-epäselvän kuvan perusteella on koeteltu arvailla 
joko sammaleksi tai jäkäläksi. Usnea-nimestä päättäen olisi pääkai
Jolla kasvanut joku naavalaji, mutta kun luilta ei· voi tavata näitä 
puiden epifyyttejä, nii'n kaikesta päättäen kasvi lienee ollut joku 
maassa kasvava Cladonia-1aji, lähinnä Cladonia silvatica. 

Nämä ovat varhåisimmat tiedot jäkälistä suomalaisessa. kas
vitieteellisessä kirjallisuudessa. 

Kului tämän jälkeen yli 50 vuotta, ennenkuin kasvitieteelliseen 
kirjallisuuteemme ilmestyi mainintaa jäkälistä. Suomeen teki v. 
1732 kasvitieteellisen retken c. V. t i n n e, kulkien Pohjanlahden 
rannikkoseutua Torniosta Turkuun ja Ahvenanmaalle. Tämän ret
ken kasvilöydöt julkaisi L i n n e V. 1737 teoksessa'an >>Flora lappo
nica>> ja mainitaan siinä norjalais-suomalaiselta alueelta kaikkiaan 30 
jäkälääkin. Erikoisesti Pohjanmaalta nimeää L i n n e jäkälän Li
chen arcticus (Opisteria arctica) ja Ahvenanmaalta jäkälän Lichen 
omphalodes (Parmelia omph'alodes), joka siellä L i n n e n kertomuk
sen mukaan kasvaa suunnattomin joukoin alastomilla merenranta
kallioilla ja jota rtaiset käyttävät keltaisena väriaineena. Tässä teok
sessa oli jäkälistä mainittu muutakin kuin nimi, oli varsin selväpiir
teisesti kuvattu kasvupaikka ja mainittu jäkälän taloudellisesta käy
tästäkin. 

jättäen huomioon ottamatta pari tavallisinta jå eniten tunnet
tua jäkälää, poronjäkälän (kollektiivisesti) ja Islannin jäkälän, joita 
usein näkee mainittavan erilaåtuisissa vanhemmissakin kirjoitel
missa, voimme sanoa, että harrastus jäkäliin oli L i n n e n aikoina ja 
vuosikymmeniä hänen jälkeensä varsinkin meillä Suomessa hyvin 
vähäistä. Turun akatemian taloudellisena aikakautena, jolloin kasvi
tiedettä ajan 1hengen mu'kaan vireiilä pitivät P i et a r i K a 1 m ja 
P. A. G a d d, oli harrastus jäkäliinkin yksistään taloudellista laatua. 
jäkäliä ei tutkittu jäkälien itsensä vuoksi, vaan niistä koetettiin 
saada hyötyä ihmisen lääketarpeisiin, ihmisen ja kotieläinten ruoka
talouteen tai sitten värjäystarkoituksiin. Kirjoitettiin lukuisia pi
täjänkertomuksia, ja kun niissä mainittiin seudun kasvistostakin, niin 
joukkoon tuli silloin tällöin joku jäkäläkin, nimitettynä L i n n e n 
teosten alkeellisilla jäkälänimillä. jokin myöhäisemmälle jäkälätut-
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kimukselle arvokaskin havaintq sai sill.oin tällöin mainin.tansa. M. m. 
C. N. H e II en i u s teoksessaan >>Förteckning på Fins~å Medicin.al
Växten> ( 1773) kertoo, että Lichen pulf!Zonarius (Lobaria .Pulmonaria) 
kasvaa vanhoissa metsissä ja että Lichen caninus (Peltigera canina) 
kasvaa suokivillä ja muilla kosteilla paikoilla sekä että Lichen cocci
jerus (Cladonia coccijera) kasvaa r~nsaana katajapensaikossa (Por
voossa). 

1700-luvun lopplla ja seuraavan vuosisadan alussa ilmestyivät 
ne jäkälätieteelliset teokset, jotka ovat yhäti perustana tieteelliselle 
jäkäläsystematiikalle. Saksalainen G. F. H o f f m a n, ruotsalainen 
E. A c h a r i u s, ·saksalainen I-i. G. F 1 ö r k e ja sveitsiläinen L. E. 
S c h a e r e r tulivat tällöin tieteen näyttämölle melkein samoihin 
aikoihin arvokkaine uraauurtavine teoksineen. Vaikea on sanoa, 
kuka näistä jäkälätutkijoista saisi yksinään omistaa nimen jäkälä
tieteen isä. Siksi painavia ovat heidän jokaisen klassilliset kirjalliset 
työnsä. 

jonkinlaista elvyttävää vaikutusta lienee näiden klassikkojen 
teoksilla ollut suomalaisellekin jäkälätutkimukselle. Sillä jo Turun 
akatemian aikana käsiteltiin muutamissa väitöskirjoissakin jäkäliä. 
Näistä julkaisuista on puhtaasti likenologinen, ensimmäinen suoma
lainen jäkälätieteellinen teos C. R. S a h 1 b e .r g i n kirjoittama ja 
puolustama väitöskirja >>An Lichenes detrimento sint arboribUS>> 
(Ovatko jäkälät puille vahingollisia) (1802). Ol~oon tästä tutkimuk
sesta mainittuna, että tekijä ei pidä jäkäliä parasiitteina, vaan että 
jäkälät tekijän käsi~yskannan mukaan ottavat ravintonsa kosteasta 
ilmasta. 

Vähän aikaa tämän jälkeen julkaisi ruotsalainen G. W a h-
1 en b e r g ansiokkaan teoksensa ;>Flora lapponica>> (1812), jossa 
luetellaan m. m. 207 jäkälä-lajia (Algae lichenosae) uotsin, 
Norjan ja Suomen Lapista.' Teoksessa kerrotaan jäkälil,lä olevan suu
ren merkityksen Lapin kasvillisuudessa, jolloin useat jäkälät esiinty
vät Lapissa erilaisilla kasvupaikoilla kuin etelämpänä. Myöskin nor
jalainen S. C h r. S o m m e r f e l t teoksessaan >>Supplement4m florae 
lapponicae>> ( 1826) luettelee joukon jäkäliä Suomenkin Lapista. 
Varhaisimpiin Lapin jäkäläfloran tutkijoihin kuuluu myöskin suo
malainen pappismies j a a k k o F e II m a n, joka ollessaan pappina 
Lapissa (vuodesta 1819 Utsjoella), lähetti sieltä korkeampien kasvien 
ohella myöskin joukon jäkäliä ulkomaalaisten tutkijoiden tutkitta
vaksi ja julkaistavaksi. 
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Turun palossa v.- 1827 tuhoutuivat akat'emian kasvikokoelmat, 
niiden mukana jäkälätki'n, mutta niistä on jäänyt luettelo, joka kä
sittää 189 lajia, kuitenkin ilman minkäänlaista merkintää ·paikoista, 

1 

joten perintö jäkälistä Turun akatemialta on miltei olematon. Ei 
Helsingin yliopistonkaan alkuaikoina kertynyt jäkäliä sen kokoel
miin, ennen kuin sysäyksen jäkälien keruulle, samoin kuin niiden tut
kimiselle antoi oululaissyntyinen W i 1 1 i a m N y 1 a n d e r, josta 
myöhemmin kehittyi aikansa etevin jäkälätutkija. 

Aluksi yhdessä nuoremman veljensä A n d e r s E d w i n i n 
kanssa hän keräsi innolla jäkäliä eri tahoilla Suomea. Vähitellen 
tarttui jäkäläin keruuinto muihinkin ja niin alkoivat Helsingin yli
opiston jäkäläkokoelmat kasvaa. jo vuonna 1848 julkaisi W. Ny-
1 a n d e r luettelon suomalaisista jäkälistä, jotka oli otettu ruotsa
laisen E 1 i a s F r i e s'in teokseen >>Summa Vegetabilium Scandi
naviae>>, ja oli niitä siinä mainittu 85 lajia. Pian tämän jälkeen (1852) 
julkaisi W. Ny 1 a n d e r ensimmäiset kasvimaantieteellise-t teok
sensa >>Conspectus Plorae Helsingforsiensis>> ja >>Collectanea in Floram 
Karelicam>>, jotka ovat uraauurtavia teoksia niin korkeampien kasvien 
kuin jäkäläinkin floristiikan alalla. Edellisessä luetellaan Helsingin 
ympäristöstä kerätyt jäkälät, jälkimmäisessä ~arjalasta kerätyt. 
Veljensä A. E. Ny 1 a n d e r julkaisi taas jäkäläfloristiset teoksensa 
>>Lafvegetation uti Savolaks>> ja >>Ålands Lafvegetation>> v. 1857; sitä
paitsi hän keräili jäkäliä Pohjois-Pohjanmaalta. Veljekset olivat 
kumpikin tahollaan jäkäliä keräämässä ja tekivät julkaisunsa pää
asiallisesti omien havaintojensa ja keräyksiensä mukaan. William 
oli lajimäärääjänä. Kuvaavaa W. N y 1 a n d e r i n toiminnalle oli 
hänen kiireellisyytensä julkaisuja tehdessä, niin että lisätietojen jul
kaisemiset kävivät välttämättömiksi. Ensimmäisiin jäkäläteoksiin
kin ilmestyivät continuatiot aivan välittömästi. 

N y 1 a n d e r-veljesten ohella alkoivat, paitsi A. H . . C h y d e
n i u s'ta, joka keräsi Sotkamosta 83 jäkälälajia, useat muutkin innos
tuneet henkilöt kerätä jäkäliä eri tahoilta Suomea - olihan jäkälien 
keruu tähän aikaan luovaa työtä. Kaikki mitä talteen otti joltakin 
alueelta, oli sille alueelle ennen tuntematonta. j. J. C h y d e n i u s · 
ja J. E. F u r u h j e l m keräsivät jäkäliä Laatokan seudulta, A. j. 
M a 1 m g r en yhdessä P. A. K a r s te n'in ja T h. S i mm i n g i n 
kanssa Satakunnasta ja Etelä-Pohjanmaalta. Viimemainituilta seu
duilta löydetyt jäkälät ovat lueteltuina teoksessa >>Förteckning öfver 
Lafvar, samlade i Satakunta och Södra-Österbotten sommaren 1859>> 
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(1861). · Luettelossa · on 322 jäkälää, 1joka on näihin aikoihin jo mel-
koinen saavutus. · ' 

w. N· y 1 a n d e r itse teki työtä jäkälie'n hyväksi, ei ainoastaan 
lajien määrääjänä itselleen ja toisille keräilijöille ja kokoelmien jär
jestäjänä, vaan hän julkaisi teoksia teosten jälkeen. Oltuaan ulko
mailla useaan · toviin, pääasiallisesti Pariisissa, saamassa lisää oppia 
aika·nsa etevimmiltä likenologeilta ja keräiltyään jäkäliä Keski-Eu
roopassakin, jatkoi N'y 1 a n d e r deskriptivisten ja eri alu.eideri flo
rististen teosten julkaisuja tulisella kiireellä. Häthätää' sai hän ky
hätyksi pienen >>Monographia Calicieorum'in>> (1857), joka oli hänen 
professoriväitöskirjansa: Myöskin jäkälien 'luonteesta lausui hän 
mielipiteensä kirjoituksessaan >>Om den systematiska skillnaden 
emellan Svampar och Lafvar» (1855). jo v. 1861 julkaisi Ny 1 a n
d e r jäkäläkasvian >>Lichenes Scandinaviae>>, jolla teoksella aikoi
naan oli hyvin suuri merkitys. 

Vuosina 1860- 1863 jättivät suomalaiseen kasvikokoelmaan 
jäkäliä paitsi A. J. M a 1 m g r e n ja ennen mainitut retkeilytove
rinsa Satakunnasta ja Etelä-Pohjanmaalta, myöskin M a 1 m g r e n 
Ahvenanmaalta, K a r s te n Turusta ja Tampereelta, H. B a c k
m a n Karjalasta, A. G ii n t he r Aunuksesta, J.. P. N o r r 1 i n 
Asikkalasta ja muualta Hämeestä, C. J. A r r"h e n i u s Turusta,. 
T h. S re 1 ~ n Helsingistä, A. H. K u 1 1 h e m Kirkkonummelta ja 
P. A. Karsten ja N. 1. F e 11m a n Pohjanmaalta. 

Paitsi valtiollisen Suomen alueella tehtiin jäkäläin keruuretkiä 
myöskin rajan takana, luonnonhistorialliseen Suomeen kuulu
valla Venäjän puoleisella alueella. Aunukseen ja Karjalaan tai Kuo
lan niemimaalle tekivät retkiä N. 1. F e II m a n, P. A. K a r s t en,. 
G. S e 1 i n ja T h. S i m m i n g. W. N y 1 a n d e rin tultua Helsin
gin yliopiston kasvitieteen professoriksi v. 1857 näytti siltä kuin jä
kälätutkimus Suomessa olisi saanut yliotteen muista Euroopan 
maista; mutta v. 1863 jätti Ny 1 a n d e r Suomen, jääden ainiaaksi 
Pariisiin, jonne hän oli koko sielullaan juurtunut. Tästä N y 1 a n
d erin kotimaansa hylkäämisestä seurasi meikäläisen jäkälätieteen,. 
kuten muunkin kasvitieteen alalla lamaantuminen, mutta ei aivan 
täydelliseen väsähtämiseen asti. N y 1 a n d e rin kylvämä siemen iH 
varsinkin nuoressa kasvitieteilijässä J. P. N o r r 1 i nissa ja hänestä 
tuli jäkäläfloristiikkamme eteerpäin viejä. Vaikka .N y 1 a n d e
rilla Pariisissa ollessaan oli yllin kyllin työtä kaikkialta maapallolta 
hänelle lähetettyjen Jäkälien määräämisessä ja eri alueiden j~kälä-· 
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florististen teosten ja kirjoitelmien ja monografiain .tekemisessä, 
niin ehti hän sentään kotimaansakin jäkäliä vaalimaan; itse asiassa 
hän se oli vielä pitkät ajat Suomen edistyv~n jäkälätieteen tukL V. 
1875 ilmestyivät er:tsimäiset os(lt Norrlin in keräämää ja Ny l a n
d e r i n määräämää suomalaista jäkäläeksikkaattia >>Herbarium 
Lichenum Fenniae>>. jatko ilmestyi vuonna 1882 jä. loppu vasta v. 
1921, kun Ny l a n d e r ja kokoelman kerääjä No r r l i n olivat jo 
kuolleet, E. A. V a i n i o n määrääminä. Hyvin arvokkaan, etu
päässä Venäjän Lapin jäkäliä käsittävän teoksen >>Lichenes Lapponiae 
orientalis>> sai N y l a n d e r julkaistuksi v. 1882 (käsikirjoitus val
mis jo vuonna 1866). Teoksen jäkälät oli kerännyt pääasiallisesti N. 
1. Fellman. 

N o r r 1 i n aloitti jäkälätieteellisen kirjailijauransa v. 1871, 
jolloin häneltä ilmestyi yhtä aikaa neljä kirjoitusta, joista >>Bidrag tili 
Sydöstra Tavastlands flora>> ja >>Öfversigt af Torneå (Muonio) och 
~ngränsande delars af Kemi Lappmarker mossor och lafvan> ovat 
ansiokkaimmat. Myöhäisempiä jäkäläfloristisia teoksiaan ovat 
>>Flora Kareliae Onegensis. 11. (Lichenes)>~ (1876) ja >>Symbolae ad flo
ram Ladogensi-Karelicam>> (1878). V. 1871 ilmestyi myös A. H. 
K u 1 1 h e m'in lyhyt, mutta useita harvinaisuuksia sisältävä jäkälä
luettelo >>Lichenes rariores circa Mustiala lecti>>. Co n s t. Leo p o 1 d 
(Sahalahti, Kuhmalahti, l,..uopioinen) ja F r. E l f v i n g (Syvärin 
alue) ovat myös yhdellä jäkäläfloristisella teoksellaan tukeneet jä
kälätuntemustamme. 

Kun N y 'l a n d e rin laatima >>Lichenes Scandinaviae>> alkoi 
käydä jo vanhentune~ksi ja oli määritelmiltään liian suppea ja kol
lektiivinen, ja kun tässä kirjassa ei oltu vielä käytetty Ny 1 a n d erin 
myöhemmin (v .. 1866) keksimäää kemiallista värjäysmen.etelmää jä
käliä määrätessä, oli tarpeen saada uusi jäkäläkasvio pohjoismaita 
varten. Sen laatimiseen ryhtyi etevä ruotsalainen likenologi T h. M. 
F r i e s, mutta sa~ erittäin arvokkaasta teoksestaan valmiiksi v~in 
pari nidettä (noin kolmannen osan). >>Li<;henographia Scandinavi
can>>.ensimmäinen nide ilmestyi v. 1871 ja toinen v .. 187 4. Teoksessa on 
otettu huomioon su malaisetkin jäkälät ja. on · teos ilmestyneiltä osil
taan ollut viime aikoihin asti paras teos alallaan koko maapallolla. 

T~li sitten suomalaisen jäk~lätutkim~ksen näyttämölle 
E d v a r d A u g u s t V a i n i o. Heti ensimmä~s~llä teoksellaan >>Li
chenes in viciniis Viburgi. observati>> (Tietoja Viipurin seudttn jäkälä
kasvistosta), vuodelta 1878, näytti hän, mihin hän tällä alalla py~-
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tyisi. Teoksen 423:sta jäkälämuodosta on useita uusia hyviä lajeja, 
m. ·m. ·pf1yscia · intermedia ja Ph. parvula. · V a ~ i n i o s ta kehittyi 
itsenäisempi · jäkälätutkija kuin N o r r 1· i n i s t a. N o r r 1 i n ha
lusi kaikki kriitillisimmät määräykset tarkistuttaa opettajallaon 
Ny 1 a n d e r i'l'l a; muttaVain i on oli enimmäkseen työskennel
tävä itsekseen. Itsenäinen työ pakoitti tutkimaan jäkäliä tarkasti ja 
tutustttmaån huolellisemmin kirjallisuuteen ja · vertausmateriaaliin. 
Tosirt V ·a i n i okin sai öhja'usta N y 1 a n d e rilta, mutta ei samassa 
määrin kuin N o r r l i n. Ähkedma tutkijana jatkoi V a i n i o aloit
tarnallaan uralla, ja julkaisunsa lisääntyivät.· Seuraava teos oli >>Flo
r.ula · Tavastiae orientalis>> (1878) •ja sen jälkeen ilmestyi kahdessa 
osassa pitkän keräilyretken .tuloksena >>Adjument_a ad Lichenogra
phiam Lapponiae fennicae atque Fenniae borealis>> (Havainnoita Suo-

. men Lapin ja ·Pohjois-Suomen jäkäläkasvistosta) (18Sl - 1883), joka 
runsaasti uusia lajeja sisältävänä · ja entisiä lyhyitä · määritelmiä 
täydentävänä ja· oikaisevana teoksena. tulee aina _olemaan ulkomailla
kin · paljon käytetty teos> Suurimman maineensa on V a i.n i o saa
vuttanut teoksillaan >>Monographia Cladoniarum universalis>> (1887-
1897) ja >>Etude sur Ia classifieation naturelle et la ·morphologie des 
Lichens· du Bresih> (189'0). Näillä suuritöisillä, mainehikkailla teok
sillaan on V a· i n i o astunut jäkälätutkiJoiden eturivin miesten jouk
koon.·= Vai n·i on ·kehittämä ·jäkälien ·luonnollinen järjestelmä, joka 
on viimeisteltynä 5-osaisessa teoksessaan >>Lichenes insularum Phi
lippinarum>> (1 909- 1923), on enimmäkseen tunnustettu oikeaksi; 
mielestäni se on toisen nykyjään elävän ·tikenologiveteraanin, itäval
talaisen A. Z a h l· b r ·u c k ne r'in 'systeemiin verrattuna ·Juonnolli
sem'pi ja täten parempi. Kun V a i n i olla on mainittujen teoksien 
ohella vielä suuri joukko laajempia ja pienempiä-jäkäläsystemaattisia 
teoksia maapallon eri taho.ilta kerätyistä jäkälistä, ja·kun "hän on .se
littänyt e.nemm.äp _k~in 2000 ti~teelle u_uttå jä\<äl~laJia tai muotoa, ja 
kun määrJtelmien tarkkuus on ,vertaansa vailla, niin on maamie
hemme E. A. v· a i n i o tätä nykyä katsottava maailman etevim
mäksi Iikenologiksi. Hänen kirjoittamansa kolme osaa keskeneräi
s~stä teoksestaan >>Lichenographia Fennica>> ovat kirjoitetut yleensä 

:" • '. ... t-. - • ' , , j , •• , ( .,._· 1 ' : ~ • • ;. ' ' ' ~ ... ; ! r ' .... ! , l . . "' - . 

T h . . M:. ,~ r j e ~1 iJ1 )>Lich.enographia ~cancti.navtcan>> nenl<een, mLitta 
,. ~ • .,. • i • • , '"' • • , 1 • _1 t " ' { f , • t 1< • r • 

tulee uus'aikaisempana työnä ja afuksi jatkona F r i e s'in ke'sken-
eräiselle teokselle olemaan pitkäksi aikaa ·tuleville polville ainutlaa
tuinen jäkäläkasvio, muuallakiiJ .kujn . Suomessa. jos. v;ert.a~ . Vai-· 
n i on ·ja ·Ny 1 a ·n d erin · töitä ja· työn tuloksia- •toisiinsa, niin ha-
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vaitsee, että yhteistä molemmille on ääretön työninto ja uutteruus, 
tunnollisuus ja rehellisyys, mutta V a i n i o voittaa edeltäjänsä siinä, 
·että hän ei ole osoittanut sellaista kiireellisyyttä, johon vilkasluontoi
nen ja liiaksi innosti.tva N y"I a n d e r oli taipuvainen. Senpä takia 
on Vai n i o n teoksissa vähemmän sijaa appendikseille ja korjauk-: 
:sille, jotka Ny 1 a n d e rin teoksille ovat ominaisia. 

· 30- 40 vuotta sitten harrastivat meillä vielä jäkäläfloristisia 
tutkimuksia A. 0. K i h 1m a n (Kairamo) keräämällä jäkäliä 
Kuollan niemimaalla ja julkaisemalla keräämistään jäkälistä, N y-
1 a n d e r'in ne määrättyä, teoksen >>Neue Beiträge zur Flechten
Flora der Halbinsel Kola>>, ja M. B r e n n e r, joka keräsi jäkäliä 
pääasiallisesti Suursaarella (vähissä määrin Pohjanmaallakin) ja 
julkaisi, sittenkun N y 1 a n d e r oli jäkälät määrännyt, teoksen 
>>Bidrag tili kännedom af Finska vikens övegetation IV. Hoglands 
lafvan>. Myöhäisempiä jäkälätutkijoita meillä ovat varhain manan
majoille mennyt, lupaava kyky G. L å n g, joka ehti julkai&ta vain 
yhden jäkäläfloristisen teoksen >>Lichenes Savoniae borealis>>, E. H ä y
r e n, K. L i n k o 1 a, A. L. B a c k m a n ja V. K u j a 1 a. · 

Yliopistomme omistavat tätä nykyä maapallon ehkä arvok
kaimmat jäkäläkokoelmat, sillä Helsingin yliopisto on saanut hal
tuunsa A c h a r i u k s e n ja N y 1 a n d e rin kokoelmat ja Turun 
yliopisto V a i n i on kokoelmat. Sitäpaitsi kummassakin yliopis
tossa on kotimainen osasto, joissa lajiluku lienee nykyisin 1400- 1500 
tienoilla. 

Paitsi jäkäläsystematiikan ja -floristiikan alalla, ovat suomalai-
, set kasvitieteilijät vain vähässä määrin harrastaneet muunlaisia jä

kälätieteellisiä tutkimuksia. E 1 f v i n gin, L i n k o 1 a n ja W a
r e nin tutkimukset jäkäläin anatomiasta ja gonidioista ovat aivan 
viimeaikaisina yleisesti tunnetuita. 

Kirjallisuutta: m.m. M. B r enne r, Bidrag tili kännedom af lichenologin 
i Finland 1673-1896 (Realskolans i Helsingfors program för läseåren 1894-
1895 och 1895-1896. Helsingfors 1896). 

Kanadan Kuninkaallisen , ~euran (The Royal So:: 
ciety of Canada) vuosikokousta seuraamassa. 

Vilho A. Pesola. 

Opiskellessani kasvinjalostusta Kanadan maataloudellisella 
keskuskoelaitoksella (Central Experimental Farm), joka sijaitsee 
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aivan Ottawan, Kanadan pääkaupungin laidalla, minulla oli tilaisuus 
kahtena päivänä seurata Kanadan Kuninkaallisen Seuran (The 
Royal Society of Kanada) vuosikokousta, joka toukok. 24- 26 p. 
pidettiin Ottawassa. Muutamat tästä kokouksesta tehdyt havainnot, 
jotka valaisevat tämän kaukaisen, mutta meille monessa suhteessa 
tärkeän ja mielenkiintoisen maan tieteellisen elämän luonnetta ja 
suuntaa, vo inevat kiinnostaa Luonnon Ystävän lukijoita. 

Kokous pidettiin komeassa Victoria Memorial Museossa, joka 
erinomaisine kokoelmineen ja lukuisine tutkijoineen on Kanadan geo
logisen tutkimuksen ja biologisten tieteiden keskusahjoja. Paitsi 
museosaleja ja virasto- ja tutkijahuoneita tässä valtavassa raken
nuksessa on yksi suuri ja lukuisia pienempiä kokoushuoneita. 

Kanadan Kuninkaallinen Seura on jakaantunut viiteen osastoon, 
nimittäin: 1. Kirjallisuus, yleinen kielitiede, historia y. m ; 2. Eng
lannin kirjallisuus, historia j. n. e.; 3. Matematiikka, fysiikka ja ke
mia; 4. Geologia ja mineralogia; 5. Biologiset ti -: teet. 

Seurasin viimemainitun osaston esitelmiä ja keskusteluja. Osas
ton puheenjohtajana toimi Toronton yliopiston kasvitieteen profes
sori R. B. Thomson. Osaston kokouksissa oli läsnä 15 - 25 hen
keä, tutkijoita Kanadan eri yliopistoista ja tieteellisistä laitoksista. 
Kaikkiaan oli vuosikokoukseen saapunut noin 100 henkeä. Toisena 
kokouspäivänä pidettyä lounasta kunnioitti pääministeri Mac ken
s i e K i n g läsnäolollaan. Luettelo biologisen osaston kokouksissa . 
pidetyistä esitelmistä saattaa antaa jonkunmoisen kuvan siitä, mi
hinkä erikoisaloihin Kanadan biologinen tutkimus nykyjään on eri
koisesti kohdistunut. ' 

1. Kasvitieteellisiä: 
1. Cryptoporus volvatus ja sen suhde metsäpuihin ja hyönteisiin 

(A. H. R e g i n a 1 d B u 1 1 e r). Esitelmä omalaatuisesta Polypo
raceae'sta ja sen biologiasta. 

2. Kromosomisuhteet eri vehnälajeissa (W. P. Thompson). 
Sytologisia tutkimuksia eri vehnälajien kromosomien luvusta ja nii-
den keskinäisistä ristey:tysmahdoll isuuksista. . 

3. Neljätoista-kromosominen vehnä, jolla on muutamia vul
gare-ominaisuuksia (sama k. ed.). Triticum vulgaren sukusoluissa on 
21 kromosomia, Triticum dicoccumin sukusoluissa on 14 kromosomia. 
Teki selvää elinvoimaisesta vehnälajista, jolla on 14 kromosomia, 
mutta siitä huolimatta eräitä tyypillisiä vulgare-ominaisuuksia. 

Edellä mainitut kaksi esitelmää, joiden aihe on vehnänjalosta
jalle mitä tärkein, varsinaisesti johtivat allekirjoittaneen näihin 
kokouksiin. Näitä samoja kysymyksiä ovat meillä F e d e r 1 e y ja 
Tanskassa W i n g e tutkimuksissaan käsitelleet. 

4. Hydrodielyonin kloroplasti ja elimistö (C. W. L o w e ja F. E. 
L 1 o y d). Ensinmainittu tut-kija esitelmöi tutkimuksista, jotka joh
tivat myönteiseen ratkaisuun kysymyksen Hydrodiciyon levän 
p roblemaattisesta protoplasmasta. 

5. Cerasterias: levätutkijain murheenlapsi (C. W. L o V'! e). 
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Cerasteriasta on pidetty, vaikka epäilyksellä, viherlevänä. Esiter-
möitsijän tutkimukset osoittivat sen sieni-itiöksi. !' 

6. Montrealin seudun makeanveden levät (C. W: L o w e). Esi-· 
tettiin kuvia 230 Ievälajia käsittelevästä leväflorasta (enimmäkseen 
desmidiaceaeita ja chlorophyceaeita), monet meilläkin tuttuja. 

7. Uusi Botrychium-Iaji ja sen sukulaisuussuhteet (Frere M a
r i e-V i c t o r i n). Esitelmöitsij ä; pappismunkki, oli keksinyt uuden 
Botrycl1ium-Iajin, jonka ·hän oli nimittänyt •E. minganenseksi, . joka on 
läheistä sukua B. lunarialle ja B. simplexille ja tavattu Minganin 
saaristossa. 

8. Itäisen Quebeck-maakunnan kasviston eur.aasialaiset ja kal
liovuoristo-ainekset (Frere M a r i e-V i c t o r i n). Erinomaisten 
karttojen vall!lisema esitys eräiden mielenkiintoisten. kasvilajien leve
nemisestä ja levenemisen syistä. Tästä esitelmästä· sukeutuneeseen 
keskusteluun kirjoittaja otti osaa. 

9. juustobakteere'sta (F. C. H ·a r r ison): Morfologis-syste-
maattinen esitys juustobakteereista. · 

1 I. Eläintieteellisiä (tyydyn merkitsemään ainoastaan esitelmän 
nimen ja pitäjän): 

1. Paphia· staminean ekologiasta (C. Me. L e a n F r a s e r). 
2. Triturus torosus'in (Rathke) anatomiasta (Gert r u d e M. 

Smith). · · '· · 
3. Havaintoja tavallisen kravun (Cancer magister Dana) ekolo

giasta Clayoquot Soundissa Britisch Columbiassa (George j. 
Spencer). · · 

4. Havaintoja Mollusceista Cl. S:ssa (sama k .. ed.). · 
5. Eräitä tietoja Britisch Columbian tärkeimmissä joissa esiin-

tyvästä lohesta (W. C. C 1 e m e n s) . · · · 
6; Mt\utamia heikkouksia sil lin (Clupea harengus) iän määrää-

mismetodissa (H. C. W i II i a m s o n). · · · 
7. ·Hydrografisten vaihtelujen · vaikutus Limnaria lignorumin 

elämään Kanadan Tyynenmeren rannikolla (F~ D: W h i te). 
8. B!o-hydrografinen tutkimus Fraser .. joen suuta ympäröivästä 

merestä · (A. H. H u te h i n S·O n ja C .. L u c a s) . 
Lisäksi pidettiin tässä osastossa ' 14 anatomista, · bio kemiallista, 

patologista ja fysiologista esitelmää·. Vielä on mainittava prof. F~· E. 
L 1 o ydin oivallinen, 1 · elokuvilla valaistu · juhlaesitelmä .alhaisten 
vesi-eliöiden bio·logiasta. · '· · . 1 · 1 

'. 

Meikäläisistä tieteellisistä esitelmistä täällä 1 pidetyt' erosivat 
siinä; että· ne kestivät vain 10-15-minuuttia. Kun esitelmät olivat 
muodollisesti erittäin · keskitetyt ja säännöllisesti varjokuvin, dia
grammein j. n. e·. valaistut, olivat ne kuulijalle varsin antoisat, jota
paitsi esitelmän lyhyys teki · mahdolliseksi ·erittäin. laajan esitelmä
ohjelma'n (30 esitelmää) toteutt'åmisen. Esitelmiä ·seurasi säännölli
sesti pirteä, mutta ei kovirt ·pitkä keskustelu~ :jolloin usein 'humoristi..: 
set, sukkelat käänteet seurasivat toisiaan'. Yleensä ··kokouksilla ei 
ollut sellaista tavattoman vakavaa · juhlal1ista leimaa ·kuin esim. 
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Fauna & Flora-seuran (osittain Vanamo-seurankin) . kokouksilla 
meillä. Anglosaksilainen leikkisä pirteys ja tuttavallisuus on lyönyt 
leimansa tieteelliseen >>kanssakäymiseenkin>>. Eiköhän meikäläisten 
kokousten raskas tunnelma osaksi ole eräänlaista >>germanismia>>, jota 
.olisi vara pienentää. 

Pieniä tietoja. 

· Karjalan peipponen (Fringilla coelebs >>Kareliem). Kun jouduin oleskele
maan viime kevään Sortavalan kaupungissa, niin halusin tutustua erikoisesti 
niihin itäisiin lintumuotoihin, joita seudulla oli tavattavissa. Yhtenä sellaisena 
silmälläpidon alaisena oli m. m. Karjalan peipponeo (Fringilla coelebs >>Kareliem) . 
Jännityksellä odot·in sen ilmestymistä kevätkauden. Huhtikuun 27 päivänä kuu
lin sitten kaupungin puistossa äänen, joka ei ~untunut tavalliselta. Se kuului yhtä
jaksoisena huutotoistona >>h r r y i>>. Tuollaisia ääniä olin kuitenkin kyllä kuullut 
useankin kerran aikoja sitten in.m. Etelä-Pohjanmaalla, mutta ääni oli joka ta
pauksessa harvinainen. Ääni oli kuitenkin siksi tuttu, että ilman muuta tunsin 
huutelevan linnun peipposeksi. Mutta oliko edessäni nyt Karjalan peipponen, en 
heti voinut päättää. Olin nimittäin saanut käsityksen, että tuo uusi ääni kuuluu 
linnun säkeessä, laulussa, kuten m. m. maist. Merikallio mainitsee linnusta kir
joittaessaan. Kuulemani lintu siis erosi tavallisesta peipposesta siinä, että se 
kertasi kutsuääntään pitkänä rivinä, ei ääntänyt sitä helähtäen >>h yi>>, vaan surra
ten räystäspääskysen tapaan >>h r r y i>> huomattava painotavun loppuosalla. Lin
nun laulussa sen säkeessä ei sen sijaan ollut mitään eroa tavalliseen peipposeen 
verrattuna. Esitti säettä kuitenkin harvemmin. Mutta koettaessani panna ko
koon >>k r i k>> ja >>P u j>>-tavuja sen huudosta epäonnistuin, sillä aina kuulin sen 
>>h r r y i», jossa ))h)> henkäys ja »r>> surina tuntui selvästi. Kun sitten jouduin 
linnusta noin 50 m päähän, alkoi huutosana >>k r i k>>-kaikua, tai silloinkin 
paremmin »r r i k>>, sillä läheltä selväst i kuuluva >>h >> katosi ja painokas >> i>> sai 
1>k>> vivahduksen. Joka tapauksessa oli siis nyt tapaamani lintu ollut Karjalan 
peipponen, vaikka sen huutotavassa oli pieni epäselvyys mainittu. 

Sitten alkoi tuota huutoa kuulua sieltä täältä, ja muutaman päivän kuluttua 
kuului sitä jokaisesta pu.istosta juuri siinä muodossa kuin olen sen merkinnyt. 
Karjalan peipponen näkyi siis olevan yleinen Sortavalan kaupungissa, tai oikeas
taan kaikki peipposet kaupungissa ol ivat näitä, sillä muuta peipposen kutsuääni
muotoa ei kuulunut. Tein pari retkeä, toisen Rauskuvuorelle ja toisen Riekkalan
saareen, saadakseni selville tämän linnun levenemisen. Näillä matkoilla luin 70 
Karjalan peipposta, mutta kun kaikki kuulemani peipposet tuntuivat olevan sa
maa uutta muotoa , jätin merkinnät sikseen . . Saatoin panna siis merl<ille, että 
keväällä 1927 kaikki Sortavalan ympäristön peipposet olivat Karjalan p 'ppo·sia. 
Ainoastaan harvoja tapauksia kuulin sellaisia , että peipponeo pisti väliin tuon 
ennestään. tutun. kaikuvan >>h y h>-huudon, jota ei yleensä siis kuulunut. 

Luulin aluksi, että tämä uusi ääntelytapa johtuisi sääsuhteista, koska muis
telen ennen kuulleeni t ällaista ääntä juuri sateisella ja koJealla ilmalla. Mutta 
kun tuo >>h r r y i»-huuto kaikui aurinkoisenakio päivänä, täytyy sittenkin otaksua 
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tässä olevan uuden peipposmuodon, jonka rotumuutos on alkanut äänielimistä, 
mikä muuten onkin luonnollisin eroavaisuuks ien lähtöpaikka linnuilla , joiden 
elämässä ääntelyllä on mitä tärkein sija . Tällä eroavalla kutsuäänellähän linnut 
voivat pitää ro tua erill ään muista mu odoista ja kutsua toisiaan. 

Mitä muutoksia Karjalan peipposen äänielimissä sitten on tapahtunut, sen 
osattaisi anatominen tutkimus. - Voi kuite_nkin otaksua, että sen syrinxissä 
olevat membranit ovat höltyneet tai että niillä on määrätyissä tiloissa taipumus 

, höltyä. Siitä johtuisi tuo so innuton ja surahteleva kutsuhuuto. Tähän otaksu
maan antaa a ihetta myöskin se, että Karjalan peipposen kutsuhuuto muistuttaa 
paljon nuoren peipposen kutsuhuuto-tirskausta. Niinpä kuulin Käpylässä 29. 

Karjalan peipposen pesä kuusen oksa lla. 
Valok. j. Seppä. 

VI 1. l 927 niin paljon 
Karjalan peipposen ääntä 
muistuttavan huudon, 
että luulin sen jo täällä
kin kuulevani. Mutta 
oli todell isuudessa nuori 
peippospoikanen, joka 
äänteli. Täytyy nimit
t ä in otaksua, -että peip
pospo ikasen aammem
branit eivät ole yhtä kiin
teät kuin täysi-ikäisen ja 
että siis sen kutsuhuuto 
tästä syystä saa tuon tirs
kahtavan muodon. 

Karjalan peipposen 
pesä, minkä löysin, oli 
kuusen alaoksilla ja oli 

se erittäin siistist i rakennettu. Sen ulkokerros oli pääasiallisesti sammalista, 
päällystettynä jäkälämuruilla, jotka olivat sidotut luj asti jollain kasvien sie
menkarva- · ja lampaan villakudelmalla. Näkee usein mainittavan, että tuo 
kiinnikekudelma olisi hämähäk in verkkoa. Mutta toukokuun puolivä lissä ei 
ole hämähäkinverkkoa saatavissa, joten kii nnikeaine ei voine olla sitä. Sit ten , 
seurasi pohjalla villakerros ja sitä peittävät höyhenet, ja sisimmäisenä oli 
runsaasti jouhia. Pesän läp imitta sisästä oli 5 cm, samoin sen syvyys, ja 
ulkom itta 10 cm. Munia oli pesässä 12. V. 3 kpl. i\ iiden pohjaväri oli vaalean 
sininen, siell ä täällä ja erittä inkin paksummassa päässä su uria vaalean violet
t ia lä ikkiä ja sep iaruske ita pienempiä ja suurempia pisteitä. 

Jussi Seppä. 

Kairtaslrkkupoikue (Cynchramus sc /weniclus) Teuvatta. Ka:slasirkun po i
kueen tapasin Teuvalla Suksen järvellä pajupensaikossa 29. VI. 1927. j o ennen
kin on se varmaan täällä pesinyt, vaikkakin hyv in harvinaisena. Pojat piileske
Iivä t pajukossa, mutta olivat jo kuitenkin lentokykyisiä. Sekä koiras että naaras 
näkyivät hoitavan poikasia. · Pesiviä yk ilöitä oli va rmaan 23. V 11. 1923 ta
paamanikin lintu, vaikka se yksinään sattu i näyttäytymään. >>Suomen linnuissa>> 
ei mainita sen levenemistä Etelä-Pohjanmaalle. j. Seppä. 
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Merkintöjä muuttolintujen saapumisesta Sortavalaan keväällä t 927. 

Sturnus vulgaris 24. 111 Numenius arcuatus 21. IV 
Alauda arvensis 4. IV Turdus musicus 28. IV 
Turdus pilaris 7. IV Clangula glaucion 4. V 
Fringi Ia coelebs (! 9. IV Emberiza hortulana 4. V 

" " ~ 12. IV Tringoides hypoleucos 5. V 
Cygnus musicus (1. k. ) 10. IV Luscinia phoenicurus 6. V 
Motacilla alba 10. IV Cuculus canorus 10. V 
Anas boschas 13. IV Fringilla montifrin gilla 14. V 
Grus cinerea 13. IV Hirundo rustica 10. V? 
Saxicola oenanthe 15. IV Scolopax rust icola 17. V 
Anser faba lis (1. k.) 21 IV Luscinia philomela 13. V 
Anas crecca 21. IV ). Seppä. 

Havaintoja linnustosta Patsjoen laaksossa. Lukiessani tohtori Kivirikan 
loistoteosta Suomen linnu ista on huomioni kiintynyt eräisiin kohtiin, joissa mi
nulla olisi esitykseen -ei suinkaan mitään korjattavaa - mu tta ehken hiukan 
lisättävää mahdollisten seuraavien painosten varalta. Olen lukiessani huoman
nut , että monen lintulajin esiintymisestä Suomen j äämeren-rannikolla on kyllä 
tarkko ja tiedonantoja (useimmiten Merikallion), mutta niiden esi intymisestä 
Petsamon alueen sisäosissa, siis vars inkin Patsjoen laaksossa, tiedot ovat puut
tee llisempia. Koska olen kyseessäolevilla seuduilla a unut yhteensä ko lme 
vuotta (1917- 18 ja 1920-21) ja sinä aikana tehnyt hava intoja myös linnustosta, 
pyydän seu raavassa saada esittää eräitä hu omioistani. 

Aquila c. c/zrysaetos (L.). Kuotsjärven n. s. PitkässäJoukossa Kuvernöörin
joen suulla pesä, joka ainakin vielä syksyllä 1921 oli asuttu . 

Cygnus cygnus (L.). Patsjoella näkee joka kevät runsaast i joutsenia. N 
tu levat het i kun vi rtavat paikat järvissä su lavat, siis tavallisesti toukokuun 
alkupuoliskolla. Kesällä niitä ei näy Patsjoen varsilla, mutta syyskuun lopulla 
tahi Jokakuun alussa ne jälleen saapuvat ja viipyvät muutamia päiviä, ennenkuin 
jatkavat matkaansa etelään. 

Anser erytlzropus (L.). Pesivänä yleinen Petsamon alueen sisäosissa . 
Anser f. fabalis (Lath.). Yleinen Kuotsjärveen laskevien jokien, esim. Säräs

joen, varsilla. Pesii erittäin runsaast i Patsjoen kolttien talvikylän (Pasretsk in 
po gostan) ympäri llä. 

Branta leucopsis (Bechst.). Ammuttu Salmijärvellä kesäkuun alkupäivinä 
1917. 

Colymbus arcticus L. Olen tavannut tämän lajin melko usein Patsjoen var
silla. 

Columba oe. oenas L. Tämän lajin, jonka tohtori A. B. Wessel on tavannut 
Patsjoella 1903, näin jälleen Salmijärvellä 9. VI. 17. 

Pllilomachus pugnax (L.). Salmij ärve llä yleinen. Kansa sanoo sitä tokke
riksi. 

Numenius plz. p lzoeop us (L.). Syksyllä 1917 oli suuria parvia Salmijärven 
rannoilla vielä elokuun lopulla. 

Larus a. argentatus Pontopp. Tämä merenrantojen asukas näyttäytyy us in 
Patsjoellakin. 
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Larus f ... fuscus L. . Samoin kuin edell. . . .. · . ., .. , , 
Tetrao u. urogallus L. Salmijärvellä yleinen. Keväisin pysyväinen soidin

paikka Salmijärven ja Kuotsjärveh välisen saimen pohjoispuoleisellå korkealla 
rannalla. · · · ' · · 

Tetrastes bonasia (L.). Tapa~·in syyskesä llä 1917 runsaasti täys,ikasvuisia 
sekä myös yhden poikueen, joten ·varmasti pe~inyt Patsjoen varsill'a . ' ' · 

Tahtoisin vielä huo~putt~a siiUl, että edellämainitussa teoksessa monessa 
kohdassa puhutaan J aakorijoesta (esim. 1 osa, siv. 310 ja 342 'sekä I(oså; siv. 231 
ja 300) tahi Raja-jaakonjoesta (esim. II osa, siv. 1 97), joita suomalaisia nimityk
siä seudulla ei laisinkaan tunneta. joen norj;:tlainen nimi on kylliikin' Graense
jakobselv, mutta sekä Petsamon että Ruijan suomalaiset asu~<kaat käyttävät 
nimeä Vuoremajoki, joka siis olisi otettava yksinomaan käytäntöön. 

· A. }. Kopperi. ' 

Putkllokasveja Patsjoen laaksosta. Seuraavassa mainitut tiedot perustuvat 
havaintoihin vv. 1917-18 ja 1920-21. ' 

Poa caesia Sm. Kuotsjärvi, Säräistunturi. 
Erioplwrum russeolum f. rufescens (Ands) Kuotsjärven eteiäpuolelta. 
Carex saxatilis L. Kuotsjärven it. puol. tuntureilta. ' 
juncus castaneus Sm. Töllevi, Saarikosken läheltä. 
Cerastium alpinum v. lanatum .(Lam.) K~otsjärvi, Pitkäloukko. 
Arenaria ciliata L. Kuotsjärvi, Säräistunturi. 
Ranunculus . nivalis L. Kuotsj. it.puol. tuntureilla. 
Ranunculus propinquus Mey. Yleinen monin paikoin, esim. Kuotsjärven 

etelä- ja itäpuolilla. 
Saxifraga aizoides L. Yleinen monin paikoin. Muistan tavanneeni sen 

m. m. Pitkäjärven ja Nilij ärven lähistöllä sekä Sa(mijärven 'ja Petsamon välillä . 
Oentiana nivalis L. Samoin kuin edell. Olen tavannut sen esim. Sa~mij'ärven 

Kuotsjärven välisen salmen pohj.puoleisella rannalla, Pitk~järven itäpuolella 
ja lähellä Petsamon vuonon pohjaa. · · ·• ' 

Polemonium campanuiatum Lindm. Samoin kuin edell. Tavattu m~antien
varrella Nautsjoen majatalon l ä~ellä sekä par.ista paikasta Na~tsjoe.n ja Höy
henjärven väliltä. 

Scutellaria galericujata L. Samoin kuin edel l. 
Valeriana excelsa Poir. Yleinen. A. ]. kopperi.' . 

Subfossiilisia pähkinäitä Kurusta. . Se.njohdosta, e'ttä oien nähnyt . pieniä 
pähkinäpensaan hedelmiä, joita on löydetty Kurussa suosta 1 1 /2 m syvyydestä, 
olen tiedustellut löytöjä eri tahoilt'a pitäjää. Saamieni ilmoitusten mukaan on 
.Pähkinöitä tavattu soista Karjulan, Riutaskorven ja Aurejärven kylissä.' 

Väinö ~as{nen. 

Mikroskoopplsla elokuvia. · Kanadan Kuninkaallis~n Seuran (The Royal 
Society of Canada) vuosikokouksessa Ottawassa toukok. 25 p:nä piti Me Gill 
yliopiston (Montrealissa) kasvitieteen professori F. E. L 1 o y d esitelmän al
haisten eliöiden biologiasta. Esitelmä, joka osaksi p~rustui esitelmöitsijän ot;ni in 
tutkimuksiin, oli se llaisenaan erittäin mielenkiintoinen ja esityksellisesti oivalli
nen lukuisin humoristisin kääntein. Aivan omalaatuisia olivat esitystä valai-
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seVat, · esi1:elmöitsijäru itsensä 1 ottamat .mikroskooppiset · • elöku~at :'\!alkoise:na 
kanka·alla saat'iiw ihmeelli'sem se'Tvinä (vä'dtettyi:nä) 11äh~ä SpirvgyNm-•k.onj-uga .. 
tiossa tapahtuvat ålkuliman,'solutuman J: n'. e.' liikkee· ,-Anroebanja1Actfnosp:hat .. 
riumi.nriikehtithinen, voitiin seurata mitenkä prototsoi Vampyrella käy Spirogy

'fl~ ki~ppuun, ,t·t:it.enk~ , se abspr,boi sep}o l yf<et?~ ja s~n}:~ l~ee~ ,$? lrt?1si~.ärJ ,ly:ksen, 
jätt~en ~olu~ tyl~jäksi , ja sen .. j ä l!< ee,n,, kpr.u,l'\ta,~ n . ~1.\tt,a 1Sp~li~t~ . e~s)mä~fl ) j_. fl: ~
Tieteellisesti e~~ä mie)enf!i~to,i~intfl ~l.i .. el~~uyflll_irye11'} 1 :s}tys1 ~ät1qet;t ~- ~ ~~~ i-~~~? 
va~~pli~n tpin:urrasta .. ~OnJu~atws~a. ,. h. t~~!1t)PS~~ ·lfl, ray.t.~f1 f1 ,?1t?~sa .. ,1 ~ftalu
k,uin,~,n .J:(~nad~n e~i , osista: k,Q~.9ort~t~,9t tuwp~jo~~}<P, ~~.~~a~-~ ~ ~s,i)ty~t~ :~iy~p .. ~~jr. 
henk~\~~ 'l , p}ct.t ,tt,äe,n ~lf .h,iet,e,n .tl:lo,pJ~ps~a.~i~. ~~\~ \.1 ;'-;' iip , ~ätte.n,t~p~tt~t.ksi(fl· r·MP~ 
l1oir~{l ;s~~da~n ,11),ejp~ , Su.~~-~~~a -~~s.ijpn~ä i~~~ , f11tk,rp~~Q.?PHl~et ~)P~l;l~·~~~ . w · ... 1 
·i: 1 pttaw~&sa , _ i?:·., .Y\r1 ~27;~ 1 1 • ,; .. • 1 J, l •l: 1 ' :r ; / /; :·.u 1 ; 1 r; ~~ .1:. f;·, r• :' 

' 1 • • ' 1 ' 

··~ ~ ~~!~l: .,: ~·,· : 1r· :· .. , :·J' • f:j~Jf. i:tf .. '.'•'''l''~TlJ''.:~ .,,···:Jf r, 

• : '; f '" ' • 'fl"jl_.";allisu "tta:·· 1.7 ·! ! r j j ·,; 1 ' • ,t'!. II ' t:J . ~. 
l ~·;;'f' 1 i! fi ~~~~ :J 1' f . ~ , 1 '1~"\ ',o\,\ ,ff,,,, ,t }' 1 ' • • ... ' • t 

f h · ~\·m · ~· o ~' ' j ~ Ai r .t h u r: . Tiede ja 1 u on t o. Kansantaj u i
rr en -· e :s;i t ·y s· 1 1 u o 'n n'o t'l t i'e t' ei d e·Jil n'}'JC',Y 'i ·s i's t ä'l ·, s å ~PJ• ut t u k
s i·s ta·. :_:Werner Söderström OY.:- Po'rvoo 1'925,;_:,_26.1 694 sivuaf,!n:J70(i) kuvaa 
ja 35 moniväritaulua. Hinta· sid: 200::L ; pu'oli'n~hkakans'.' · 250~ ·~ . . 1 " ~ ... , ·l· •r' 

· -' Nfihitt tnonHn Jtiot:trtortfieteelHsiln r taisfoteoks iin j jotka·r triime alkoinål ovat 
ilmestyneet 'Werneri Söderströrrlr OY :n ··~ustannuks e'1'la1, k ht-)uu yllärira~inittu . .en·g1. 
lai1tilaisen tiiedeniiehen prof.: ~: A.' Thomsoh'irt kitjoift'atnan a·Jkute ksen muRaah 
suomeksi taimite.ttu 'uj)eai kirja. ·Seh 'tarkoint·s drr,11kuten ... te'k·ijä · jo :jol1d nn'ossa 
huomauttaa; ')5antlaa lukijalle ·selvä' ja täsmätlinen· käsitys ny~ya'ikatstelll luorinon

tieteiden' p~Htasioris'ta; jotta·· hän' voisi ·ymmärf.yttsellä" S'eurata"ajan edistyksiä ·,ja 
myötätuotoisena ·olla osallinen · ihmisen · jatkttvisså poimrsfuksissa alistaa valta. 
ktinfansa'kiiskrynsä aJaiseksi.l> ' ....t-1 Teoksessa käsitellään Juonh·ontieteitä triahclolli
simman laajapiirteisesti, · j'oten· siinä esitetä·än lwvaul<sia· fysiikan; kem1an, tähti
tieteen ja ·maantieteen sekä biologisten tieteiden alalta . Suurta huomiota kiinni
tetään myöskin sovellettuihin luonnontieteisiin kuten sähkön käyttämiseen ih
misen palveluksessa, lan gattomaan sähkötennätykseen ja kaukopuheluun, lentä
miseen j. n. e. Antaakseni ~ jo.rikh1lai&en: kä&ity,k$en ·Rirjan sisällyksestä, tahdon 
luetella tärkeimmät luvut, joissa pohditaan eläin- ja kasvitieteellisiä kysymyksiä: 
Elämän· kehityskulku. · Ympäris_töön mukal,\t\.lminen . . Ql massa~kf11 , 1 ~'\ istelu. 

lhmis.en _ pol-veu.tuminen. Kehityksen jatkumitten:. järjen sarastuksia, M.ik.ru~ 

skoop:in ihmeet.. Ihmisruumiin koneish'>: Oqrw\nismin nykyinen',kant~h. .Linn~t , 
Nis~kkäät. Hyönteisrnaailma . ·Kasvien elämän.: ihmetitä.: ~ E l~int ~ da. j{a~\jjen 
rijppuvaisuu& toisistaan •. Mitä • eMmä. on?i lisääntyminen;Auudestikasy(lminpn; 
sisäiset erittävä~ rauhase:t. Elollisen. luonnon· kokonaisuus Bakt:eeritj 1:1\:\er.itu.t, 
kimus. , Sähköisiä 1 ja, loistavi;t eliöi1ä. , Alhe}is.emmat, selkän,mk;.~ i &~.t . . , Ejf1~~n.1 
ilqtiöt . ~ri vuodenai~J> .ina . . Ihminem. Tervey;s i ede~ . 1 ~Ku n. teQksell~ (j)n•·nätn 
laaja ohjelma. on- tuonn.ollista, 1e~te.i ~aikl<ia ky~ymyksiä wpida l<ovin ·.per.inp o,pj ~i 7 
sesti. ·esi~tää; mutta-sehän ei ;olekaa,n ~ llut t~kij ,äf\ tarkoitus; ;v~an • nän ; o_n. . tan~ 
tomtt\ antaa mahdollisimtnan suuriwii teisen y 1 e i 1 ~ -J<;·p_ v,a u:k.s- e !11 s~itä, m~tä 
nykyä~n ·tiedämme erri-1-uoTinontieteiden alojlta, sekä miten näm~ eri . ti~t~et~ jp 
tieteenhaarat su~tautuvat toisiinsa. ja tämän -_ kuvauksensa hän on ta:htv.n':l.t 
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esittää niin helppotajuisessa muodossa, että mahdollisimman laajat piirit siitä 
voivat ammentaa tietoja. Se ei ole suinkaan ollut mikään aivan· helppo tehtävä, 
mutta siinä hän on, mikäli minusta tuntuu, melko hyvin onnistunut. 

V. $acilas. · 

Suoma 1 aine n, E . . W.: K o k e mä~ n joen 1 a a k s on . j ·a l ä
h ei sen meren rannikon 1 i n n u s t o. Satakunnan kirjallisen kerhon 
julkaisuja II. 396 siv. Kuv'itett. W. S. 0. V. 1927. Hinta 60 mk. 

Leht. Suomalainen antaa teoksessaan seikkaperä_ise11 kuv~n tutkimus
a'lueensa linn~;~stosta yhdistäen kirjallisuudessa mainitut tiedo~ ja omat moni
vuotiset havaintonsa. Luotuaan ensin katsauksen seudun luontoon, sen ilmasto
ja maisemasuhteisiin, · esittää tekijä runsaita linnustoanalyy~ejä tyypillisiltä 
havaintopaikoilta. Analyysien perustatra ryhmitelfään linnut eri topografisille 
alueille. Suurimman osan teosta täyttää systemaattinen osa. Kaikkiaan on seu
duilla tavattu 219 lajia eli 74,5 % inaam~e !inpuista. 142 lajia on varmasti pesi
nyt alueella. Teoksessa on luettelo kansanomaisista linnunnimistä. 

Paavo Suomalainen. 

H o r t 1 i n g, 1 v a r: D a s V o g e l 1 e b e n b e i V t t e r ö i m S o m
m e r · u n d He r b s t 1 9 2 6. Ornis Fenni"Ca. Sonderheft 1927. ' 237 siv. ja 2 
taulukkoa. Kuvitett. Helsinki 1927. Hinta 50 mk. 

Toht. Hortlingin teos perustuu hänen tarkkoihin havaintoihinsa 1926 Yyte
rissä. Yyteri on _tunnettu kahtaajien ja muiden muuttolintujen levähdyspaikka. 
Tarkat päivittäiset muistiinpanot lintumaailmasta rinnan Yyterissä, mutta 
myös Pohjois-Suomessa, muuttolintujen lähtöpaikoi11a, tehtyjen ·meteorotogis
ten havaintojen kanssa antavat erinomaisen kuvan muuton alkamisesta ja ku~ 
lusta. Teoksen lopussa on muuttoilmiöitä teoreettisesti käsitetty. On määritelty 
käsite muutto, käsitelty lintujen suhdetta valoon ja ·sumuun, pohdittu orientee
rautumista ja rriuuttovaistoja. Lukuisat graafiset esitykset valaisevat teoksia. 
Teoksen liitteenä on lintujen jalanjälkiä esittäviä kuvia. · · · · 

'Paavo • Suomalainen. 

Kokottsselostuksia. 

Suomalaisen Eläin- ja Kasvltleteellfsen Seuran Vanamon kokous 4~ x. 1927: 
Seuran puheenjohtajan, prof. J. ·1. Li r o n lausuttua muutamin sanoin seu
ran jäsenet tervetulleiksi alottamaari lukuvuoden toimintaa, piti dosentti Ilmari 
V ä 1 i k a n g a s lukuisten varjo'kuvien valaiseman esitelmän viiine kesänä Skan
dinaavian maihin tekemästään matkasta, jolloin hän. tutustui sikäläisiin 'Iuonnort
tie'teeli(siin~ ·erikois

1
esti eläintieteellisiin laitoksiih. - Prof. U. Saa 'r a s kertoi 

kuus'en latvakaarnakuoriaisen (Pityogenes chalcog;aphus) aiheuttåmista tuhoista 
Karkkilan rautatehtaan ruokalan puistossa Pyhäjärvellä (U. l.). Hyönteinen· oii 
viinte kesänä ahtlistanut siellä nelj~ä ·kaunista pihtakuusta, joiden · oksat olivat 
suureksi osäksi Uuivuneet sen johdosta, että se oli suurin joukoin tunkeutunut 
runRoon 'ja oksiin. kaarnan alle. :__ Prof. J. 1. L i r o esitti Suo'melle uuden lakki
sienen Pholiota erebia (Fries), jota hän oli tavannut 12 kappaletta yllämainitussa 
Karkkilan puistossa, sekä Suomelle uuden äkä.mäpunkln Erioplzyes violiu (Na-
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lepa), joka aiheuttaa orvokkilajien lehti~eunakierreäkäfTlän. Punkki ~siintyi 

Rekolan Pulltarha O.Y:n orvo.kkiviljelmissä tuhoten kokonaisia lavaistutuksi.a 
Viola cornutaa. Myöskin tavallisen puutarh(;lorvokin Viola tricolor maximqn vjl
jelmissä esiintyi punkki tuhoisana. Vielä ilmoitti prof. Liro,, et~ä ruo~tesieni. 

Uromyces dianthi (Pers., Niessl) tuotti tuhoa muutamjssa pääkaupungin Jänej
syydessä olevissa suurenpuoleisissa neilil<kavilfelyksissä. - Maist. A. U.J,v.i-: 
ne n näytti seuraavat satunnaiskasvit: Ambrosia trijida, Senebiera didyma, 
Er{.lcastrum ~olliclzii, Braya supina, Lepidil:lm perjoliatum jft Sisymrium columnae, 
kaikki Kotkasta, ~ekä Rumex mexicanus, Lathyrus tuberosus ja Veronica r:ou~n~
forHi Kouvolasta. Edelleen ~ näytti h~n Trifolium lzybridumin ja Leontodon au
tumna!iksen epämuodQst~tksia. - Stipendiaattikertomuksensa jättivät seu~an 
ar~i~toon maist .. Ilmari H i d en ja yliopp. A . . Päiviö K u u s .i ~ t o. t:de.llinen 
käsittel~e kasvitieteellisiä retkeilyjä Karjalan kannaksella 1926, jälkhnmäin~n lin
tu~ieteellisiä retkeilyjä Savonlinnan seuduilla 1927. - Puheenjohtaj~ esitti s~ur~n 
>> ] u 1 kai s u j en>> .(Annales) viiden~ en . o ~ a n, joka oli ilmestynyt 34~ 
sivun laajuisena sisältäen 8 kasvitieteellistä tutkimusta (kirj. K. T~räsvuori, A. 
j. Rainio, A. K. Cajander, M. j. Kotilaineri jaA. Ulvinen). - ~euran jäsenlk~i 
v~Jittiin toht. Bruno. M a 1 m i o ja yli~pp. Hannu Aulis Antero C e d e ~ b 1 a d. 

Uutisia. 

Oulun . Luonnonystäväin Yhdistys, 'jonka tarkoituksena on herättää paikka-. 
kunnalla harrastusta luonnontuntemiseen ·ja suojelemiseen, perustettiin Ouluun 
keväällä 1925: · Todistuksena siitä, että yhdistyksellä on kannatusta paikkakun
nalla, on noin sadan paikkeilla oleva jäsenmäärä. Kokouksia on ·toistaiseksi· pi
detty Oulun eri oppikouluissa, ja on niissä ollut ohjelmana, paitsi esitelmiä luon
nontieteen eri aloilta ja keskustelukysymy~siä, myöskin keveämpi~ numeroita, 
kuten soittoesityksiä, varjokuvien näyttöa y. m. s., Kun yhdi~tys alkuvaikeuk
sista selvittyään on nyt päässyt säännöllisiin oloihin, on se a~kanut koota kokoel
mia, joille on saatu tila~ Oulun . keskikoulussa. Saadakseen varoja kpkoelmlen 
ostoon sekä säilytyskaappien hankkimiseen toimeenpani yhdistys viime huh
tik. 2 p:nä Oulun lyseolla juhlan, jossa oli noin 200 henkeä. Läsnäolleista sai yh-:
distys itselleen useita lämpimiä ystäviä. - Yhdistyksen kokoelmat ovat vasta 
alullaan. Ka~vikokoelmakin on vi~lä pieni, ja olisivat lahjoitukset sille erittäin 
tervetulleita. Eteläsuomalaisetkin kasvitieteilijät toivottavasti antavat ylimää
räisiä ja liikeneviä kasviyksilöitä alkavan seuran kokoelmien kartuttamiseksi , 
Kirjasto)dn on perustettu ja otetaan sinne lf\h joituksla kiitollisuudella vastaan. 
jotkut arvovaltaiset kansalaiset ovatkin jo muistaneet yhdistystä lahjoituksil-
laan. · 

Kasvitieteelliset oplrttoretkellyt kesällä 1927. 
. . 

Kuluneena kesänä järjesdvät Helsingin yliopiston kasvitieteen opettajat 
eri tahoilla maata kasvimaantieteellisiä retkeilyjä, joihin· osalli~tul lukuisasti 
kasvitiedettä , oplskeleyia ylioppilaita, osittain varthempiakln kasvitieteen har-
rastajia. · · · . 
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Tohf. :Å ·I·V· a r . P a 1 m g r e n i n johdolla retkeili 20 opiskelijaa Ahvenan-• 
maalla ,kesäk, ·26· p:stä heinäk. 3teen . . Retkiä tehtiin • Lemlannin 'Saaristossa; Fin.J 
strömi-ssä ja ·Eckerössä, lisäksi ·pitempi autoretki ·halki Ahvenanmaan. · Lukuisin 
esityksln ~alaistiin ·retkeläiSille Ahvenanmaan ·kasvillisuuden ja kasviston yleisiä 
piirite'itä ·1a etiko'"sest i - lehtoniittyjä~ Kasvimaantieteellisen tutki-muksen , mene
teh'n•ii'rt ret-keläiset samoin saiVat tilaisuuden perel:J.tyä, , Kasvien keräilyä harras-
tettiin ~inrr<>lla·. · ', ··• ·\.1 ~ ·,. . . ·,_· ' :, 

·· · Toht-. E r n·s t· ·, H ä y. r ~ n. i n Johdolla -alkoi.heinäk'. 1 p:nä • Rovaniemellä 
12 päiväinen ·retkeily, ·johon otti osaa 16 henkilöä. Rovaniemellä ensin tutustut
tiin laajojen tuJ.vaniittyjen kasvillisuuteen. Matkalla Ivaloon perehdyttiin La
pin soihin. ' Salmijärven Pääskyspahdan. ·alueella saatiin nähdä erilaista k'()ivu
ja ·tt.inhirivyöhykkeiden' kas\dJHsuutta, samoirt 1 matkalla -8almijätveHä Ylä- · 
1uostariin; t "Petsamossa, · ]ossa m. :m. : tehtiin 3-päiväinen : retki r Pummlmk~in;: 
kiinnitetttin huomiota sekä tu·rituiri- että merenranta- ja ·rrterikasvillisouuteen. 
~ttnsaine kasvisaaliineen retkeläiset palasivat Kolttakonkään kautta ·R·ova,. 
niemelle,· tohf. Häyreriin ·kuitenlJdn jäädessä 'tutkimustensa v:Uoksi Petsamooh 
koko Joppukesäksi. · · "' 1 : • • ••• 1 , ' . • t • ,; .. • ••· •• 

' Prof. ·~ a a r 1 oLi n~ k o 1 a'n jo'htami'nå teki 34 •ylioppilasta' heiriäk. ·t i.-J'20 
p:nä retken Sortavalaan ja Suistat:noon_. . jäkälien erikoistuntijana seurasi mu
kana toht. E. Vainio. Laatokan saaristossa perehdyttiin varsinkin eri lehtotyyp
peihin, riuttakallioiden kasvillisuut~~ Tl ... ~~u!rn}niittyihin ja kalkin merkitykseen 
kasvipeitteelle sekä seudun yleisiin kasvistollisiin suhteisiin. Suistamossa tutus
tuttiin Leppäsyrjän kasvuisiin Iettosoihin ja Loimolan satojen karuihin metsiin 
ja so,i~in ~~k~ ~~~ki~iljelykse~ vaikutuksee.~· ka~vip~it"tees~ä. ·. va·r~i~ki~. ~l:l.~;. 
tamossa kiinnitettiin palj9n huomiota väestön oloihin ja tapoihin. Erikoisen 
mieluisåks·i muistoks i ·jäi retkeläisill.e tuttavuu runonlaulajien, sadunkertojain 
ja ltkuvi.~~i.e~ ' esittäjäin .k~nssa. . .' : . · , ' · · . . , · . 

Vfr·kanlmftykslä. Helsingin yHop.istot1 eläintieteen dosentiksi 011 nimi-
tetty fit. . toht. 11-m a -r ·i · V ä l i k a n g a s. · ' · . 

. Tampereeh · klassillisen ' lyseon luo·nnonhistorian ja maantieteen . nuorem
rna'ksi Iehtoriksi on 6.- X·. 27 nimitetty maist. A. J. H i e· k k a ne n, · sekä 
Helsingin· suomalaiseen tyttökouluun, vastaavaan virkaan, samana päivänä 
maist. A II i · K ö n ö n e n. · · 

Virkoja haettavana. Pätevien hakijoiden puutteessa ovat Pori 11 ja 
S o r t.a v a 1 a n lyseoiden lu<mnonhistorian ja maantieteen •vanh. lehtorin 
virat juliste tut uudesiaan ·haettaviksi Hakuaika menee umpeen it . .XI h· 27. ___.. 
Virkoihin ·on · astuttava 1. IX. 28. ' · · 

Rovaniemen "ja Salmin keskikoulujen luonnonhistorian Ja maantieteen' 
nuor. · lehtorin virkoihin· ·ei ole · määräajan kuluessa ilmaantunut ·hakiJoita. 

LUONNON YSTÄVÄ , 1 j • . L .1 • • 1 • ;. 

ilmestyy kuutena. vihkona, joista, neljä . jaetaan kevätlukukaudella, kaksi syys
lukukau.della. · .Tilaukset" ovat osoitettavat ' o y. VaI istu k se !Te,' ·Hels.inki, 
Annankatu 29. - Lehteen aijoti.tt · eläintieteelliset kirjoitukset ~vai · lä.hetettävät" 
osoitteella prof. U. S a ·a l a s, Helsinki, Cygt~aeuksenk. 4, B · (puh. 43030), ~åsv!
tieteelliset osoitteella prof. K. L i n k o 1 a, Helsinki, Kasvitieteellinen puutarha 
(puh. 24375). 
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j ui kai s ija: Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
Toimitus: Uunio Saalas (vastaava) ja 1(. Linkola 

Kehräsaunio (Matricaria discoidea) Pohjois==Suomea 
, ja Lappia valtaamassa. 

K. Linkola. 

Kehräsaunio, joka huomattiin maassamme ensi kerran 1849, 
on sittemmin levinnyt ja yleistynyt hämmästyttävällä nopeudellai 
Kymmenisen vuotta sitten oli todettavissa (L. Y. 1918, s. 6; vrt. 
myös Oma Maa, 2. painos, V, s. 617), että kasvi oli, ja oli jo jon
kun aikaa varhemminkin ollut, aivan yleinen Etelä- ja Keski
Suomessa. Se puuttui täällä pihamailta tuskin muualta kuin eräistä 
Keski-Suomen syrjäisimpien seutujen sivukylistä ja yksinäisistä 
taloista ja torpista. Pohjois-Suomessakin oli kasvilla, saaduista 
tiedoista päättäen, laajahko leveneminen: enemmän tai vähemmän 
yleinen se jo oli alueen länsi- ja osittain eteläosissakin; idässä ja 
pohjoisessa se sensijaan vasta aloitteli leviämistään, ollen ilmeisest. 
aivan nuori tulokas. Lapista kehräsaunio tunnettiin ainoastaan 
Koiarista v:lta 1902, Muonion kirkonkylästä, jonne se oli tullut 
vähää ennen v:tta 1910, sekä Kittilän kirkolta, missä se havaittiin 
ensi kerran 1916. 

Matkoillani Pohjois-Suomessa ja Lapissa kesällä 1925 pidin 
silmällä kehräsaunion nykyistä levinneisyyttä niin tarkoin kuin 
matkareitti ja kulkuneuvot (yleisesti postiauto) sallivat. Havain
toja, sekä positiivisia että negatiivisia, kertyi kesän pitkään melko 
paljon. Suuria muutoksia oli todettavissa edellisellä vuosikymme
nellä vallinneisiin suhteisiin nähden. 

Seuraavassa esitän havaintoni puheena olevan kasvin nykyi
sestä levinneisyydestä maamme pohjoisosissa. Koska ylimalkais
tiedoilla ei ole läheskään sitä merkitystä, mikä on yksityiskohtai
silla tiedonannoilla, pyydän seuraavassa julkaista kaikki havain
toni niin hyvin kasvin löytymisestä kuin sen puuttumisesta. Samalla 
mainitsen myös tiedot, joita olen saanut metsänhoitaj'a E d v. 
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a f H ä II s t r ö m i 1 t ä Kuusamosta. (~uullisia tietoja 1925) ja 
metsänhoitaja V ä i n ö S a n d s t r ö m i 1 t ä Kittiiästä (pyynnös
täni ·tehtyjä havaintoja kesältä 1925). Pitäjittäin JueteJlen havain-
not ovat seuraavat: · 

P u d a s j ä r v en kirkonkylässä yleinen; nähty myös Korennon kylässä 
postiauton pysähdyspaikalla. Tai v a 1 kosken kirkonkylässä yleinen ja 
runsas. Kuusamon kirkonkylässä kaikkialla ja runsaana; havaittu maan
tien varsillakin ainakin vielä 3 km päässä kirkolta Paanajärvelle päin; Ruukin 
pihalla hyvin runs.; Määttäiänvaaran Alatalossa ·joks. runs. ja todennäköisesti 
muissakin taloissa; Vuotungin kylässä käymissäni taloissa myös, osittain hyvin 
runs.; Paanajärvellä Oulanganjoen suun lähellä olevissa taloissa runs., Kaup
pilan talossa pellossakin melko runs.; Syksin torpasta, 6 km S Paanajärveltä, 
puuttuu. Metsänhoitaja Hällströmin kertoman mukaan hän, muutettuaan 
1911 Kuusamoon, huomasi kasvia jo silloin useassa paikassa kirkonkylässä , 
mutta ei muualla; sittemmin on kasvi suuresH levinnyt ja on metsänhoitaja H. 
pannut kasvin merkille useista .kylistä kuten Haatajasta, Oivangista, Kokko
niemestä (Alakitkalla), Lohirannasta y. m. Toht. Forteliuksen havaintojen 
mukaan (Meddel. 48, s. 130) kasvia 1921 oli paitsi kirkonkylässä myö& Aikki lan, 
Riekin ja Suoraniemen pihoilla. K u o 1 a j ä r v e n kirkonkylässä, jossa kasvia 
ei ollut 1908-10 (Edv. af Hällströmin suull. ilm.) ja jossa toht. Vilho A. Pesola 
tapasi sen 1917 vain yhdellä pihalla, näin kasvin joks. yleisenä, usein runsaa
nakio (kuten esim. metsänhoitajan virkatalon pihassa, joss(!. sitä varmasti ei 
ollut 1917); se puuttuu kuitenkin vielä useammista kirkonkylän pihoista (pikku 
asuntojen pihoja!); Kuolajärvenkylässä (Kairalassa) 2 pihassa huomattu (joks. 
niuk.), 4:stä puuttuu; Ylipäänkylästä (5 pihaa), jyrhämäjärven uutistorpasta 
(Kutsajoen alueella) ja Hautajärvenkylästä (4 pihaa) puuttuu; Mato-ojan tor
passa Märkäjärveltä 6 km itään on (niuk.). Kemijärven kirkonkylässä 
hyvin yleinen ja runsas, samoin Vuostimon pihoissa, runsaasti kasvava myös 
Isonkylän Jussilassa ja joutsjärven majatalossa; puuttuu Vuostimon yksinäi
sestä Korkalan talosta. R o v a niemen kauppalassa hyvin yleinen, samoin 
MuuraJassa ainakin aseman seutuvilla; .Muurolassa myös Pisajärvellä KotiJan 
yksinäisessä metsänvartijatorpassa; Kittilään vievän maantien varrella huo
mattu Mantereessa, Korinteessa ja jääskössä, Sodankylään mennessä erään 
yksinäisen talon pihassa maantien varrella 40 km päässä kauppalasta. S o d a n
k y 1 ä n kirkolla lukuisissa pihoissa, ei kuitenkaan vielä kaikissa (muutamissa 
hyvin runs., kuten esim. Laurin talossa); Vuojärven Tuomelassa vähän; Lehti
vaarassa runs.; Peurasuvannossa (majatalo) niuk.; Vuotson kahvittelupaikassa 
joks. runs. K i t t i l ä n kirkolla joks. yleinen; Alakylässä maantien varrella 
runs.; nähty myös Kaukosessa; mutta ei huomattu Sirkassa, Könkäänkylässä, 
Kurkkionvaarassa, Ala- ja Yli-Kyrössä, Ketomellassa, Pallasjärvellä eikä Hieta
niemen torpassa. Metsänhoit. Sandström ilmoittaa: on kirkonkylässä, Kauko
sessa, Luuvaaran torpassa (Kaukosen ja Alakylän välillä; 1 yks.), Alakylässä, 
Vesikkovaarassa (torppa Lainiojoen varrella; vain 2 yks.) ja Ylläsjärvellä 
Hautakuusikon talossa (jbks. yl.; naapuritaloista Kolarin puolella puuttuu); 
sensijaan ei nähty Kinisjärven, Malkojärven, Maunujärven, Nilivaaran, Trastin, 
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Kiistalan, Jeesiöjärven eikä Vesman kylissä, mutta levinnee pian rakenteilla 
olevia maanteitä pitkin. M u o n i o n kirkonkylän useimmissa, mutta ei vielä 
kaikissa pihoissa; Kangasjärven Eskeli~ellä joks. runs. En on teki ö s s ä 
ei kirkonkylässä eikä Palojoensuussa, ei myöskään missään kylissä ja taloissa 
Kilpisjärvelle mennessä: Jotuni, Karesuanto, Maunu, Luspa, Kelottijärvi, 
Siikavuopio, Naimakka, Iitto, Vittanki, Siilastupa.. 1 n arin Ivalossa mat
kailijamajalan pihassa, samoin myös useissa pihoissa itse kylässä, osittain melko 
runsaasti;' sensijaan ei Laanilassa, Mustolassa eikä Virtaniemessä. Petsamon 
a 1 u e e II a Höyhenjärven majatalossa n. 10 yksilöä tunkiolla navetan takana; 
Salmijärvellä ainoastaan 2 yksilöä, joista toisen otin talteen, Kflrhulan (yleinen 
rahtimiesten pysähdyspaikka talvella, kuten myös matkailijain käyntipaikka 
kesällä) pihalla Ranunculus lapponicus'en seuralaisena; ei nähty muissa pihoissa 
Salmijärvellä, ei myöskään missään Nautsissa, Pitkäjärvellä, I<uvernöörin
koskella, Maajärvellä, Vuoremissa, Yläluostarissa, Alaluostarissa, Näsykä~~ä., 
Parkkinassa, Trifonassa, Heinä.saarella. Niinikään näytti puuttuvan Norjan 
puolella Kirkkoni messä. 

Kertyneet havainnot näyttävät kehräsaunion Ievinneisyiden 
seuraavaksi: 

P o h j o i s - S u o me n pohjoisissakin osissa kasvimme jo on 
yleistynyt vallan yleiseksi ainakin suurimpien valtateiden varsilla 
olevissa kylissä, ennenkaikkea suuremmissa kylissä, erittäinkin kir
konkylissä. Sen puuttuminen pihamailta vilkasliikkeisten maan
teiden varsilla ja lähettyvillä lienee enemmän tai vähemmän poik
keuksellista. Ilmeisesti kehräsauniota on jo monin paikoin syrjem
mälläkin valtateistä ja aivan äsken rakennettujen maanteiden var
silla, mutt~ sen esiintyminen täällä on ainakin alueen itä- ja koillis·
osissa harvinaisempaa kuin puuttuminen. Kasvin leviäminen on 
todistettavasti erittäin nopea; vajaassa kymmenessä vuodessa on 
tapahtunut (Kuolajärvi, Kuusamo) hyvin suuria 1)1Uutoksia. 

La p i s s a tavataan kehräsauniota Lapin kolmea suurta maan
tietä myöten levinneenä: Lännessä kasvia on kylissä ja taloissa 
Muonion kirkolle asti, jossa se on melko yleinen ja runsas. Kittilän 
maantietä se myös on edennyt, ilmeisesti yleisenä Kittilän kirkon
kylään saakka, joskaan ei ole täällä vielä jok'ikisellä pihalla kas
vava. Sodankylän - Ivalon- Petsamon maantie on levittänyt kas
vin kauimmaksi pohjoiseen, kuten liikenteen vilkkauden perusteella 
voi odottaakin. Kehräsaunio tuntuu olevan enemmän tai vähem
män yleinen kylissä ja taloissa Ivaloon asti, missä sitä kasvaa jopa 
sangen runsaastikin. Aivan äsken saapuneena, 1- 2-vuotisena tu
lokkaana kasvia on Höyhenjärvellä ja hyvin niukasti vielä Salmi .. 
järvelläkin, missä kehräsauniolla on Suomen ja samalla koko Eu-
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roopan pohjoisin esiintymä 69° 25' pohj. lev. - On ilmeisesti vain 
ajankysymys, milloin kasvi leviää ja yleistyy Jäämeren rantamilla 
oleviin suomalaiskyliin. 

Kehräsaunion varhaisemmat leviäruisvaiheet Suomessa osat
tavat (L. Y. 1918, s. 8) niin hyvin monen monissa yksityispiirteissä 
kuin suurissa pääkohdissaankin erinomaisen selvää riippuvaisu1:1tta 
liikenteellisistä ja yleisistä elinkeinollisista olosuhteista; leviäruissuh
teissa kuvastuu maan eri osien yleinen kehitystaso. Samaa voimme 
sangen selvästi todeta kasvin myöhemmistäkin, . yllä kerrotuista le
viämisvaiheista maamme pohjoiskulmilla~ Minkään muun maan 
kasvimaantieteellinen kirjallisuus ei tunne kasvien leviäruishistorian 
alalta esimerkkiä, joka voisi kilpailla suomalaisen kehräsaunion his
torian kanssa leviämistapahtumain ja leviämistekijäin keskinäisen 
suhteen selvyydessä. Valvokaamme senvuoksi tarkoin tämän ainut
laatuisen leviämistapahtuman loppuvaiheita maassamme. Pitäkööt 
kasvimaantieteilijät silmänsä valppöina Lapin matkoilla. 

Muuan 300:::vuotismuisto. 
Sukupuuttoon kuollut alkuhärkä (Bos taurus primigenius). 

Uunio Saalas. 

Ennenkuin vuosi on umpeen kulunut on syytä esittää Luonnon 
Ystävän palstoilla muutamia piirteitä sukupuuttoon hävinneestä 
a 1 k u h ä r ä s t ä (Bos taurus primigenius Rut.), - tärkeimmän 
kotieläimemme naudan villistä kantamuodosta, - sillä tänä vuonna 
on, säilyneitten historiallisten tietojen mukaan, kulunut tasan 3 
vuosisataa siitä kuin viimeinen Bos primigenius-yksilö kuoli. 

Tiedot alkuhärästä perustuvat sekä luurankolöytöihin että his
toriallisiin lähteisiin. 

Vanhoista maakerroksista on m. m. eri osista Eurooppaa tavattu 
jätteitä kahdesta eri villistä suuresta härkälajista: v i s e n t i s t ä ja 
a lls u h ä r ä s t ä. Edellinen on - kuten tunnettua - säilynyt 
elossa meidän päiviimme saakka, jos kohta todennäköisesti enää vain 
eläintieteellisissä puutarhoissa. Ennen viime maailmansotaa eli vielä 
pieniä laumoja liettualaisissa keisarillisissa metsästyspuistoissa, 
joissa ne olivat miltei täysin vapaassa tilassa, sekä eräissä osissa Kau
kasiaa, mutta sodan aikana hävisi laji sukupuuttoon ainakin Liet
tuasta. 
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Alkuhärkä, joka jo paljon aikaisemmin kuoli sukupuuttoon, on 
ollut melko laajalle levinnyt. Se tavattiin ensi kerran meidän maan
osassamme diluuvikaudella ja oli sittemmin pleistoseenikaudella 
hyvin yleinen. Se oli erittäin iso laji, jonka sarvet olivat suuret ja 
voimakkaat, ulospäin ja ylöspäin suunnatut, kärjestään hieman kier- · 
teiset. Pääkallo oli pitkä ja soukka, otsa litteähkö. 

C. K e II e r i n1 mukaan on alkuhärän jätteitä tavattu miltei 
kaikista osista Eurooppaa; luoteesS'a Englantiin, pohjoisessa Skandi-

Alkuhärän luuranko. 

naaviaan ja etelässä Italiaan saakka. Itä-Euroopassa se esiintyi 
runsaslukuisimpana, ja siellä se on kauimmin aikaa säilynytkin. Sen 
Ievenemisalue on kuitenkin ulottunut kauas Euroopan rajojen ulko
puolellekin. Niinpä tiedetään sen eläneen Altai-vuoristossa ja Itä
Siperiassa saakka. Yksityisiä löytöjä on tehty Pekingin läheisyy
dessä, Libanonilla, Algeriassa y. m. Sitäpaitsi on tietoja sen esiinty
misestä Assyyriassa ja Babylooniassa. Muinaisassyyrialaiset tunsi
vat sen nimellä >>rimw>J joka nimitys vastannee raamatun >>reem'iä>>. 

Vanhin eurooppalainen kirjallinen tieto, joka viittaa alkuhärän 
olemassaoloon, on muuan P 1 i n i u k s e n maininta. Hän näet puhuu 
kahdesta eri villistä härkälajista, joista toinen epäilemättä tarkoittaa 
visenttiä, toinen alkuhärkää. Paljon selvemmin puhuu kuitenkin 
viimemainitusta eläimestä C a e s a r. Hän kertoo tutustuneensa 

1 Naturgeschichte der Haustiere, Berlin 1905. 
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Keski-Eurooppaan tekemillään sotaretkillä Herkyniläisessä metsässä1 

suureen villiin U r u s-nimiseen härkälajiin, joka oli >>Vähän elefanttia 
pienempi, laadultansa, väriltänsä ja muodoltansa kesyn härän kal
tainen>>. - Noin vuoden 1000 vaiheilla j. Kr. kerrotaan alkuhärkiä 

·eläneen St. Gallen'in luostarin ympäristössä Koillis-Sveitsissä, jossa 
niitä siihen aikaan metsästeltiin. 

Muuan itävaltalainen lähettiläs v o n H e r b e r s t ei n, joka 
1500-luvulla teki lukuisia diplomaattisia matkoja Itä-Eurooppaan, 
kertoo teoksessaan >>Rerum moscoviticarum commentarii>> saaneensa 

Alkuhärkä vanhan piirroksen mukaan (>>Augsburgilainen 
alkuhärän kuva•>). 

v. 1550 lahjaksi Puolan ku inkaalta Sigismund· 11 Augustilta kuol
leen alku härän, joka ·jo silloin oli suuri harvinaisuus. Hänen teokses-
saan on kuvakin siitä. · 

Viimeisetkin alkuhärkää koskevat tiedot ovat Puolasta peräisin. 
W r z e s n i o w k y kertoo, että tämä eläin 16:lla vuosisadalla tavat
tiin Masowiassa, jonka herttuoilla yksin oli oikeus sen metsästämi
seen. Viimeinen paikkakunta, jossa se säilyi hengissä, aidatulla 
alueella, oli jaktorowkan metsä 55 km Varsovasta länteen. 1599 oli 
eläinte·n lukumäärä vain 24, 1602 olivat ne vähentyneet 4:ään, ja vih
doin v. 1627 kuoli viimeinen lehmä. 

·Niistä lukuisista sekä vanhemmista että uudemmista alkuhärän 
kuvista, jotka ovat säilyneet jälkimaailrrialle, lienee paras se piirros, 
joka yllä on jäljennettynä: >>augsburgilainen alkuhärän kuva>>. Sen 

1 Tonavan pohjoispuolella Reinistä Karpaatteihin saakka ulottuva met
säinen vuoriseutu. 
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löysi aikoinaan Augsburgissa englantilainen H. S m i d t erään mui
naisesineitten kauppiaan varastoista. Kuvan alakulmassa oli mer
kintä >>Thun>, joka on alkuhärän puolalainen nimitys. Smidt teetti 
siitä jäljennöksen ja julkaisi sen v. 1827 eli siis tasan 100 vuotta sit
ten. Alkuperäinen kuva on myöhemmin hävinnyt. 

Muutamat kesyt nautarodut ovat hyvin suuressa määrin alku
härän kaltaisia. Sellaisia ovat m. m. Lounåis-Venäjällä tavattavat 
isot podoolialaiset lehmät, Unkarin suuret pitkäsarviset naudat, 
hollantilaiset lehmät y. m. Tutkijat pitävät jotenkin varmana, että 
ainakin nämä polveutuvat >>uruksesta>>. 

On myöskin olemassa· jonkinlaisia todistuksiå siitä, että villihär-
kää on kesytetty meidänkin maan- _ ____,----.-~.-;n: . . -:- -:-~. 
osassamme. Niinpä keroo K e 1- ~i~~'::··:.: ';~::er$~iiliti .. -$&~$ 

• 111." :~ 1 . \ . , -

1 e r kahdesta v. 1888 eräästä-my- ::_ .. . }!._~ ~~~\f' i ~·ikt · · .c · .,. a . _·:~- -' 
keeneläisestä haudasta tavatusta ' . ,.,___ ·-~- ·.,';:, ·: .. · .:· .. ~ 

1 
·:i:~-1 

kultamaljasta, joissa oli härkää '\))~??~·\ .,_ .... .;\ ~' :~~.,; - .:... -~ . ~~ ; 
esittävät korkokuvat. Molemmat ~ ~ *~t .:"'':''· "":~; ·· ~; ·.;J" .~:~:1;;; 
kuvat kuuluivat ilmeisesti ·samaan · ' :.·. · ~ . ... ~~ -· ,,;··: · ~ · ~..:' ,~ ·.)::·· 

sarjaan. Toisessa esitettiin villi
härän pyyntiä; ja siinä kuvattu 
härkä oli selvästi Bos primigenius. Alkuhärän kuva kreikkalaisessa 
Toisessa kuvassa näemme härän kultamaljassa. 

pyydystettynä ja täysin kesytet-
tynä. Kelierin mielestä on taiteilija aivan ilmeisesti tahtonut näissä 
kuvissa esittää nimenomaan villihärän kesytystä, jota siihen aikaan 
- 2:lla vuosituhannella e. Kr. - kaikesta päättäen yleisesti harjoi
tettiin niillä seuduin. 

Mutta vaikka siis nauta historiallisellakin ajalla on tullut kesy
tetyksi meidän maanosassamme, on se kuitenkin jo paljon aikaisem
min ollut ·muualla kotieläimenä. Tiedetään näet, että jo n. 5,000 
vuotta e. Kr. esim~ Babyloniassa ja Egyptissä on harjoitettu karjan
hoitoa; ja otaksutaan, että jo on kulunut vähintään 10,000 vuotta 
siitä, kuin nauta ensi kerran tuli kesytetyksi. Eurooppaan se on ai
van ilmeisesti levinnyt kotieläimenä Aasiasta käsin jo ennen yllä 
mainitsemaamme mykeeneläistä aikaa. N. s. >>paalurakennusten aika
kaudella>> tavattiin meidän maanosassamme ensimmäisinä kotieläi
minä 'koira· ja nauta. Mutta tämänaikuiset naudat poikkesivat ra
kenteensa ·ja pienemmän kokonsa puolesta huomattavasti euroop
palaisesta alkuhärästä. ·Mistä villistä kantamuodosta ne polveutuvat, 
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siitä ovat tutkijoitten mielipiteet vaihdelleet, eikä siitä vielä liene 
päästy täyteen varmuuteen. Mutta tässä yhteydessä ei ole syytä 
tehdä seikkaperäisemmin selkoa näistä kysymyksistä yhtä vähän 
kuin niistä mielenkiintoisista teorioista, joita on esitetty siitä, miten 
ja missä tarkoituksessa kesyttäminen ensin on tapahtunut. jQka 
tapauksessa ollaan nykyään aivan yksimielisiä siitä, että 300 vuotta 
sitten sukupuuttoon kuollut >>Urus>> oli ainakin yksi kesyn nautamme 
tärkeimpiä kantamuotoja. 

Kimalaiset lehtikirvojen vieraina. 
Olavi Hulkkonen. 

Monet ovat tehneet sen huomion, että muurahaiset häärivät 
varsin mielellään lehtikirvojen lähettyvillä. Näiden erittämä sokeri
neste kuuluukin useiden muurahaislajien tärkeimpiin ravintoainei-· 
siin, vieläpä on eräille miltei ainoa ravi'ntolähde. Tätä lehtikirvo
jen eriHämää >>mesikastetta>> käyvät lukuisina nuolemassa m. m. 
useat heimoihin Jchneumonidae ja Crabronidae kuuluvat pistiäiset, 
samoin Vespa-Iajit ja mehiläiset. Kirjallisuudessa tapaa joskus 
mainintoja myös kimalaisten vierailuista tällaisella mesikasteella 
- 1"!1 u tta yain verraten harvoja ja enimmäkseen ylimalkaisia. Roh
kenen senvuoksi esittää eräitä havaintoja, joita olen tehnyt I 5. V 1-
1. V 1 1. 1927. Yleensähän esiintyi viime kesänä tavallista ll;lkui
sammin kirvoja eri puolilla maatamme, samoin myös havainto
paikoillani Sortavalassa ja Impilahdella. 

T u o m e n lehdillä olevaa nestettä nuol ~massa kävi useissa 
Sortavalan puistoissa lukuisasti Bombus terrestris ~ -yksilöitä; kukille 
eivät ne vahingossakaan laskeutuneet. Enimmäkseen nuoleskelivat 
ne nestettä lehtiet:t yläpinnalta eivätkä juuri kosKaan yrittäneet 
lehdille, joilla sokerinestettä ei ollut. Myös Impilahdella näin tuo
mella runsaasti mainittua kimalaislajia sekä lisäksi lukuisia Bombus 
lzypnorum ~-yksilöitä. V a a h te r a n lehdillä tavaftavan ison kir
van (Chaitophorinella aceri~ L.) eritteellä kävi herkuttelemassa useissa 
Sortavalan puistoissa kimalaisia varsin runsaasti, nuollen nestettä 
yksinomaan lehtien yläpinnalta. Ne olivat etupäässä B. terrestris 
~ -sta mutta näkyi silloin tällöin niiden joukossa myös jokunen 
B. terrestris ~ ja B. hypnorum ~ . Samoin vieraili p i i 1 i p u u n 
(Salix jragilis) kirvanesteellä eräässä rantapuistikassa runsaasti 
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B. terrestris ~ -yksilöitä. Myöskin kirvojen (Myxus ribis L) rasitta
mia viinimarjapensaita pidin ahkerasti silmällä, mutta vain yhden 
kerran näin Sortavalassa kaksi B. terrestris ~ -yksilöä vierailemassa 
pikaisesti R i b e s r u b r u m i n kirvakasteella. Samoin pidin 
Impilahdella useina päivinä silmällä muutamia p i h 1 a j i a, joiden 
lehdet olivat erään kirvalajin (Aplzis pomi De Geer) ärsytyksestä 
käpristyneet kokoon. Ampiaisten näin käyvän varsin lukuisina 
tällaisissa tötteröissä, ja kaksi kertaa oli minulla myös tilaisuus nähdä 
kuinka B. lzypnorum ~ ryömi sellaisten sisään. Sensijaan mitä run
saimmin kävi kimalaisia o m e n a p u i d e n lehtiruodeissa olevien 
kirvojen eritteellä useissa paikoin Sortavalassa. Omena kukki par
haillaan, mutta kukilla eivät ne käyneet juuri ollenkaan. Vieraili
jana esiintyi pääasiassa B. terrestris ~ , mutta monasti myös B. ter
restris ~ ja B. lzypnorum ~. 

Myöskin havupuiden neulasilla esiintyvät kirvat saattoivat erit
teel·lään houkutella kimalaisia. Niinpä oli Sortavalan kirkkopuis
tossa· k u u se n nuorimpien neulasten tyvipuolella runsaasti pieniä, 
tummia kirvoja, joiden erittämää sokerinestettä lukuisat B. terrestris 
~ -yksilöt kävivät saalistamassa. Saman havainnon tein myös Impi
lahdella (kirkonkylä) - vierailijoina esiintyivät tällöin lukuisat 
B. terrestris ~- ja B. pratorum ~ - sekä ~-yksilöt. Impilahdella (Leppä~ 
silta) huomasin myös 1 e h t i k u u se n neulasten välissä välkky
vän pieniä kirvojen erittämiä pisaroita ja niiden kimpussa hyöri
mässä lukuisia B. terrestris ~- ja B. lzypnorum ~-yksilöitä, harvemmin 
jokunen B. terrestris ~ . 

Yllämainittujen sekä harvojen kirjallisuudesta löytämieni ha
vaintojen (esim. H. B i s c h o f f : Biologie der Hymenopteren, 
Berlin 1927) perusteella voi todeta, ·että kirvojen erittämää nestettä 
käyvät saalistamassa joko yksinomaan tai ainakin suurimmaksi 
osaksi sellaiset l<imalaislajit, joiden i m u t o r v i on s u h te e I
I i se n 1 y h y t. Havainnoissani. esiintyvät B. terrestris, lzypnorum 
ja pratorum juuri ovat kimalaisistamme lyhyttorvisimpia. Myöskin 
Bischoff mainitsee sivumennen juuri nämä. Onhan ymmärrettävää, 
että pitkätorvisten kimalaisten, joiden jo näyttää olevan vaikeata 
käydä saalistamassa matalilta kukiltaKin, todennäköisesti juuri 
imutorvensa pituuden takia, olisi ed. main. tapauksissa vieläkin 
hankalampi liikutella pitkää imutorveaan. Eihän sitäpaitsi ole 
ihme, että juuri Bombus ierrestris, ly}1yttorvisin kimalainen, esiintyy 
tällöin enemmistönä - onhan se useiden tutkijain mainitsema >>älyk-
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käin>> kimalaislaji, jonka on imutorvensa puutteellisen pituuden 
vuoksi pakko muutenkin mukautua· kaikkiin mahdollisiin keinoihin 
ravinnon saamiseksi. 

Havainnoistani käy osaltaan selvästi myöskin ilmi, kuinka 
kimalaiset erikoisesti suosivat parhainta saatavissa olevaa ravinto
lähdettä. Tuli jo mainituksi, kuinka omenan vähempimetiset kukat 
jäivät lehtiruotien runsaan kirvaeritteen vuoksi miltei kokonaan syr
jään. Niinpä eräässäkin puussa hyöri kerran (15 min. aikana) kir
vojen vieraana 11 B. terrestris ~ -, 2 B. terrestris ~- ja 2 B.lzypnorum 
~-yksilöä - ja vain 1 B. terrestris ~ ' joka oli hiljattain lentänyt 
tänne läheiseltä Caraganalta, hyöri vähän aikaa omenan kukilla, 
mutta siirtyi sekin lopulta kirvakasteelle. 

Ennenkaikkea ovat mainitut havainnot omiaan todistamaan, 
että kimalaisten hajuaistiilakin on toisinaan varsin tärkeä merkitys 
ravintolähteen löytämisessä. jos kerran Vicia sepiumilla ryöstö
puupissa hyörivä B. terrestris poikkeaa välillä myös matalalla ole
vien tuomenlehtien mesikasteelle tahi joku toinen yksilö lentää 
omenankukalta kirvojen eritteelle, tahtonee tuskin kukaan väittää 
ainakaan näköaistin oiiP.en ravintolähteelle johdattajana. 

Huomioita petokuoriaisten olinpaikoista. 
Martti H ertz. 

Vaatimaton esitykseni pohjaa vv. 1913- 1916 Tuusulassa, lä
hinnä Keravan seuduilla tekemiini koulupoika-havaintoihin. Hyvin 
tietäen, että sanotulla seudulla asustaa muitakin petokuoriaislajeja 
kuin ne, jotka tulin tuntemaan, en pyri paikkakunnan Carnivori
faunaa tyhjentävästi selostamaan. Tarkoitukseni on esittää edusta
jia muodostamilleni ekologisille petokuoriaisryhmille. Ryhmittelyn 
on vielä näin vuosien takaakin tehnyt mahdolliseksi havainto-muis
tiinpanojeni tarkkuus: löytöpaikat on aikoinaan yksityiskohtaisesti 

· kuvattu ja sitäpaitsi määritelty tarkan kartanselitysluettelon nume
roilla. - Nimistön käytössä olen seurannut B. P o p p i u k s en 
kirjoittamaa teosta >>Suomen petokuoriaiset» (Vanamon kirjoja n:o 
10, Helsinki 1906): 

Alempana selostettavat havainnot ov~t tuloksia lukuisista hyön
teiskeruuretkistä, joihin mielenkiintoisena osana liittyi erilaisille pai
koille, puutarhaan, niityille, metsiin j. n. e. sijoitettujen >>pyydystem> 
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tarkastelu. >>Pyydyksef» olivat tyhjiä ja tarkoin puhdistettuja pel
tisiä säilykerasioita, ·kaivettuina maahan niin syvään, että rasian 
avoin suu jäi tarkoin maanpinnan tasalle. Tämä alkeellinen väline 
soveltuu erikoisesti juuri petokuoriaisten pyydystämiseen, nämä 
kun huolettoman juoksutapansa uhreina helposti putoavat >>surman
kuoppaan>> eivätkä hevillä turvaudu siipiinsä vankeudesta vapau
tuakseen; jo.iltakin lajeiltahan lenninsiivet kokonaan puuttuvat. 
Paras pyyntiaika on kevät ja alkukesä. Mainittakoon tässä, että 
minun onnistui >>pyydyksilläni>> vangita yähin erin 7 kpl. varsin har
vinaista maakiitäjää, Carabus arvensis'tä. Sitäpaitsi pyydystin tällä 
tavoin kesinä 1914- 1915 m. m. seuraavia lajeja: Carabus'granulatus 
(useita), C. lzortensis (useita), C. glabratus (1 ), Pterostichus oblongo
punctatus (erittäin runs.), Pt. vulgaris (samoin), Amara brunnea, A. 
ingenua, Notiophilus biguttatus sekä muiden kovakuoriaisryhmien 
edustajia m.m. Staphylinus caesareus, Platydracus fulvipes ja Elater 

' castaneus. · 
Hyönteisten joukossa yleensä, niin myös Carnivori-ryhm~ssä on 

melkoinen määrä selvästi k u I t t u u r i a s u o s i v i a lajeja, s. o. 
sellaisia, jotka asuma-alueikseen ovat yleensä valinneet ihmisasun
tojen lähimmät ympäristöt. Siten en suurta Carabus nemoralis'ta ole 
kertaakaan löytänyt muualta kuin taajan asutuksen liepeiltä, pi
hoista, puutarhoista ja teiltä. Saman huomion olen tehnyt Ophonus 
ruficorniksesta. Myöskin Keravan seudun ehkä yleisin Carabus-laji, 
C. granulatus oleskeli paraasta päästä pihoilla, puutarhoissa, pelto
mailla ja tuoreilla niityillä lähellä asumuksia. Metsästä, sammali
kosta löysin tämän lajin ainoastaan kerran. Aivan pehmeän, kitiini
kuortaan vaihtavan yksilön yllätin multamättään alta 6. VI 1 I. 1914. 

Clivina fossor oli mukautunut elämään keittiötarha- ja pelto
maissa, joihin kaivautuneena se esiintyi yhtä runsaana kuin varsi
naisilla, alkuperäisillä olinpaikoillaan (vrt. siv. 220). Sitä voidaan siis 
pitää e h d o 1 1 i s e n a kulttuurinsuosijana samoinkuin sille lähi
sukuista rantakaivajaa Dyschirius globosus'ta, jota joskus tapasin 
runsain määrin kyntöpelloilta. Ehdollisiin kulttuurinsuosijoihin 
kuuluu niinikään nopea rantajuoksija Elaphrus riparius, joka 
keväisin oleili runsaslukuisena kaatopaikoilla erinäisten raato- ja 
likakuoriaisten (Silpha, Thanatophilus, Necrophorus, Hister y. m.) 
seurassa. Samallaisessa paikassa näin kerran toisenkin rantajuoksi
jan, Bembidium rupestre'n. 

Seuraavia lajeja löysin myöskin yksinomaan ihmisasuntojen Iä-

1 
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histöiltä: Trechus quadristriatus, Epaphius secalis, Patrobus excavatus, 
Calathus melanocephalus, Platynus sexpunctatus, Amara eyrynota (ke
väisin), A. fulva, A. apricaria, Harpalus Latus ja Dichirotrichus ru
fithorax. Samoilla paikoilla ja lisäksi pelloilla asustivat Notioplzilus 
biguttatus, Bembidium lampros, Pterosticlzus cupreus, Pt. coerulescens, 
Pt. vulgaris, Pt. strenuus, Amara plebeja, A. ingenua, Harpalus aeneus 
ja sen muunnos conjusus. 

Pelloille jääneistä mädistä oljista löysivät nopeat rantajuoksijat 
Bembidium gilvipes ja B. guttula sopivia olinpaikkoja, ja pellonojaan 
kasaantuneessa lahoavassa heinäkasassa vilisi Trichocellus plqci
dus'ta erinomaisen runsaasti. Amara aulica taas näytti aivan erikoi
sesti suosivan latojen lähistöä. - Koviksi kuivuneilla pelto-ojien 
pohjilla juoksenteli keväisin C(cindela campestriksiä. 

Maan te i II ä tapasin varsinkin keväällä monia maakiitäjiä, 
m. m. Carabus nemoralis, C. granulatus, C. cancellatus ja C. nitens, 
Pterosticlzus-, Harpalus- ja Amara-lajeja sekä kahdesti Cychrus rostra
tus ja promius sigma. Yksinomaan keväällä ja .alkukesällä risteilivät 

, maanteitä juosten ja lentäen edellä mainitut hietakiitäjät (Cicindela 
campestris). Tämä laji suosii ilmeisesti enemmän kulttuuria kuin C. 
silvatica. 

K ui v i II a ahon i i t y i II ä näkyi keväisin samaista hieta
kiitäjää. Yleinen oli myöskin Bembidium lampros, harvinainen taas 
Carabus nitens, jonka mielipaikkoja näyttävät t u o r e et n i i t y t 
olleen. Viimemainituilta paikoilta löytyi myöskin Calathus erratus, 
Amara Lunicollis ja Bradycellus collaris. - Sangen rajoitetulla alalla 
eräällä rantaniityllä oleili runsaana Platynus assimilis, harvalukui
sempana Pl. Miilleri ja Pl. viduus. 

S a v i- j a 1 i e j u p e r ä i s i 1 1 ä j o k i r a n n o i 1 1 a, veden 
äyräällä oli oma maailmansa: Clivina fossor liejuun kaivautuneena, 
sekä juosta viilettäen pitkin märkää maanpintaa Elaphrus cupreus ja 
E. riparius, Tachypus flavipes, Bembidium gilvipes, B. guttula, B. 
bipunctatum, B. dentellum, B. obliquum, B. qu·adrimaculatum ja B. 
B. articulatum. 

Missä määrin Carnivori-kokoomus eri m et s ä t y y p e i 1 1 ä 
vaihtelee, ei puutteellisista havainnoistani selviä. Havaintoainehis
toni on sitäpaitsi aivan yksipuolinen siihen nähden, että havaintoalue 
ei käsitä mustikkatyyppiä huonompia maita. - Carabus hortensis 
osottautui jotenkin tavalliseksi talvikki- sekä käen~aati-mustikka
tyypin (OMT) mailla niin hyvin kuusi- kuin · koivu metsissä. C. gla-
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brafuksen löysin kerran OMT:n kuusimetsästä; muualla myöhemmin 
tekemäni havainnot ovat kuitenkin osoittaneet, että tämä laji on 
oleskelupaikkaansa nähden verraten vaatimaton esiintyen vielä puo
lukka-tyypin metsissäkin. Aikaisemmin mainitsemani C. arvensis
yksilöt joutuivat kaikki samaan >>pyydykseen>>, joka oli sijoitettu kui
vanpuoleiseen mustikkatyypin rinteeseen, metsänaukkoon. Ptero
slichus oblongo-punctatus asusti kahdessa OMT:n kuusimetsässä. 
Badi ster bipustulatuksen löysin kahdesti, kummallakin kerralla 
OMT :Itä, samoin Leistus ferrugineuksen. Lehto ja ja lehtomaisia tuo
reita· kankaita näkyi myöskin Notioplzilus aquaticus vaativan asuin
p~ikoikseen, kun taas N. biguttatus osottautui yleiseksi vielä MT:llä. 
Viimemainitun seurataisiksi totesin lajit Pterostichus niger, Pt. nigrita 
ja Amara brunnea. Täysin ubikvitäärinen näyttää olevan metsiemme 
ehkä yleisin petokuoriainen, Calathus micropterus. Se osottautui run
saaksi kaikilla metsämailla, ja muualla olen sitä tavannut yleisesti 
huononpuoleisella puolukkatyypilläkin. Olkoon tässä yhteydessä 
mainittuna pari muuta havaintoa muilta paikkakunnilta. Eräällä 
aukealla kanervatyypin kankaalla totesin Patrobus excavatuksen 
yleiseksi; Platynus ericeti'n ·:olen löytänyt karulta rämeeltä. 

Rehevästä lehtoruohikosta löysin Keravan seuduilla jonkun 
kerran _Lebia chlorocephala'n, joka eräiden Amara- ja Harpalus-Jajien 
ohella on niitä harvoja maalla eläviä petokuoriaisia, joiden havaitsin 
kiipeilevän ruohoissa. 

Keravan j o e s s a ei hyönteismaailma ole varsin runsas. (Vesi
kasvien lehdiltä tapaa kyllä varsinkin Phytoplzagi-alalahkon edusta
jia, m. m. 6 Donacia-Iajia). joessa elävistä petokuoriaisista osottau
tui Haliplus fluviatilis yleiseksi, samoin puheena olevalle joelle eri
koisestr ominainen Laccåphilus hyalinus (etenkin Callitriche-kasvus
toissa). Seuraavien lajien edustajia löytyi joesta muutamia yksilöitä: 
Hydroporus lineatus, Agabus maculatus, Rantus exoletus ja Cymato
pterus Paykulli. 

La m m i k o i s s a ja p e l 1 o n o j i s s a olivat yleisiä Rantus 
exoletus, Hydroporus erytlzroceplzalus, H. palustris, H. nigrita, Ilybius 
fuliginosus, /. ater, /. guttiger (ainoastaan suuremmissa lammikoissa), 
Agabus Sturmi ja Dytiscus marginalis (suu'rissa lammikoissa). -
Harvinaisempia olivat Haliplus fluviatilis, H. ruficollis, · H. fulvus, 
Agabus congener, Rantus suturellus, Acilius sulcatus, ·A. canaliculatus, 
Dytiscus marginalis v. conformis ja Cymatopterus Paykulli. - Vihdoin 
mainittakoon, että eräässä tummavetisessä k o r p i 1 a m m i k o s-
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s a (rannoilla. Sphagnum squarrosum ja Menyanthes) oli Hydroporus 
dorsalis erittäin yleinen. L ä h t e i t ä ja 1 ä h d e p u r o j a edusti 
ainoastaan Agabus congener, sekin jotenkin harvinaisena. 

Hyönteisekologiaan kohdistuva tutkimustyö on toistaiseksi jää
nyt useimmilta entomologeiltamme jotenkin syrjään. Samalla kun 
arvokkaina poikkeuksina tästä mainitsen prof. U. S a a 1 a a n an
siokkaat kaarnakuoriaisia sekä kuusen hyönteisyhdyskuntaa koske
vat tutkimukset, tahdon huomauttaa niistä houkuttelevista mah
dollisuuksista, joita esim. männyn ja koivun sekä eri metsä-. ja suo
tyyppien maassa elävien hyönteisyhdyskuntien selvittäminen tar
joaisi tutkijalle. Verraten vähän pohdituksi on niinikään jäänyt 
kysymys kulttuurin vaikutuksesta Suomen hyönteismaailmaan, alku
peräisten lajien mukautumisesta kulttuurin luomiin uusiin olosuh
teisiin j. n. e. - Eiköhän olisi aika myöskin entomologian alalla siir
tää tutkimuksen painopiste systematiikan puolelta biologian piiriin. 

Turistin ja kasvinkeräilijän muistoja Viron 
matkalta. 

Martti V. Kurki. 

Kuluvan vuoden kesäkuun alkupuoliskolla tein tohtori Veli 
Räsäsen ja lehtori j. Marttisen kanssa kasvienkeräily- ja pyöräily
matkan Viroon. Matkareitti kulki Tallinnasta itäänpäin Rakweren 
kautta Kundan kansanopistolle, sieltä Weik Maarjan kautta Tart
toon, josta Emajokea ja Wörtsjärveä pitkin Viljandiin sekä sieltä 
takaisin Tallinnaan. Viime vuoden L. Y:n 6:nnessa numerossa selos
tettu vanamolaisten Viron matka ei koskettanut eräitä käymiämme 
floristisesti hyvin kiintoisia paikkoja. Siksi esitän ne tässä lyhykäisesti. 

Ensinmainittu matkatoverini, joka on Kundan Eesti rahva 
Olikoolin johtajan G. Vilbergin vanha tuttu, oli etukäteen ilmoittanut 
tälle tulostamme, mainiten tulopäivämme. Tästä oli seurauksena, 
että johtaja Viiberg laivamme saapuessa Tallinnan satamaan oli jo 
meitä vastassa. Hän oli saapunut pyörällä kotoaan tuon toista sataa 
kilometriä pitkän matkan vieraitaan opastamaan. Esimerkiksi kel
paavaa vieraanvaraisuutta ja rakastettavaisuutta! 

Tulopäivänämme kävimme m. m. Lasnamäen klintillä .ja Py
hässä Piritassa. Klintin juurella kukki Galeobdolon luteum. Mercu
rialis perennis alkoi jo olla hedelmällä (12. V 1. 1927). Piritasta 
otimme Cerastium semidecandrumin ja Myosotis sparsijloran. 

Seuraavana päivänä ajoimme jöelehtmen ja Harju jaanin kirk
kojen ohi Raasikun asemalle. Tutustuimme alvariin ja sillä pienois-
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Lehtokasvillisuutta Kundan Lontovassa. Allium ursinumiq 
· runsaasti etualalla. 

koossa olevaan erittäin mielenkiintoiseen karstimaisemaan maan 
sisään häviävine ja taas ilmestyvine jokineen. jo tällä matkalla tote
simme, että Viron tiet ovat liian kehnot pyöräiltäviksi, vaikka sitten
kin polkupyörä tällaisilla retkillä on voittamaton kulkuväline. 

Ajoimme junalla matkan Raasikusta Rakwereen, josta loppu
matkan 18 km Kundaan taas pyörillä. Siinä kuljettiin huuruisen kyl
mänä kuutamoyönä paikoin ihanteellisen sil eää polkua radanvartta 
pitkin. Erikoisen vaikutuksen teki meihin yökonsertti, jossa taitei
lijoina esiintyivät Luscinia philomela, Calamodus schoenobaenus ja 
C. palustris, meillä harvinaiset Locustella naevia ja L. fluviatilis, 
jotka sirittävät kuin sirkat konsanaan. Esi intyivät myös Phyllo
scopus trochilus, Crex crex ja Cuculus canorus. 

Eestin ainoa kansanopisto on entisessä saksalaisen paroonin lin
nassa, suurenmoisen puiston ja puutarhan ympäröimänä. Raken
nus on kaksikerroksinen kuistineen, parkettisaleineen ja katolla 
olevine näköalapaikkoineen . Emännän ja isännän herttaisuus teki 
kansanopistolla olomme varsin mieluisaksi. 

Kun tohtorimme oli tutkinut lähimmän ympäristön jäkälät, 
teimme retkeilyjä hiukan kauemmaksi. Suomenlahden rantajyrkän
teen, n. s. klintin tässä kohti laivalla ja hyvin rapautuneella rin
teellä tapasimme Lontovan mäel1ä hyvin · rehevää kasvilli suutta. 
Meillä Ahvenanmaalla tavattava Allium ursinum esiintyi paikoin 
aivan valtakasvina, kuten ohellinen kuva osoittaa. Rehevinä kas
vavat sanajalat Onoclea struthopteris, Athyrium filix femina, Poly
stichum filix mas ja ·p. spinulosum loivat rinteeseen miltei troopillisen 
leiman. Paikan lajirikkaus innostutti meidät tekemään luettelon 
kaikista siinä tavattavista putkilokasveista. Seuraavassa mainitut 
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kasvit ovat melkein siinä järjestyksessä kuin ne silmään sattuivat. 
Osa kasveista kukki paraikaa, jotkut olivat jo hedelmällä, osa vielä 
kukkimatta. Täten· tapasimme noin 25 m leveällä ja 100 m pitkällä 
alalla edellä jo mainittujen lisäksi seuraavat lajit: 

Mercurialis perennis 
Stellaria nemorum 
St. holostea 
Cardamine amara 
Pulmonaria officinalis 
Crepis paludosa 
Gagea lutea 
Aegopedium podagraria 
Anthriscus silvestris · 
Galeobdolon luteum 
Ranunculus cassubicus 
R. acer · 
Ficaria ranunculoides 
Polygonatum offinale 
P. multiflorum 
~aris quadrifolia 
Polygonum sp. 
Rumex acetosa 
Taraxacum officinale 
Equisetum silvaticum 
Cirsium oleraceum 
Lappa tomentosa 
Humulus lupulus 
Stachys silvaticus 
Veronica chamaedrys 
Geranium silvaticum 
Vicia sepium 
Rubus idaeus 
juncus effusus 
Urtica dioeca 

Scrophularia nodosa 
Alchemilla sp. 
Lychnis rubra 
Ribes alpinum 
R. nigrum 
Spiraea uimaria 
Rosa glauca 
Lonicera xylosteum 
Caltha palustris 
Anemone nemorosa 
Hepatica triloba 
Campanula latifolia 
Trollius europaeus 
Viola mirabilis 
V. Riviniana 
Festuca gigantea 
Dactylis glomerata 
Melica nutans 
Aira caespitosa 
Milium effusum 
Lamium album 
Oxalis acetosella 
Corylus avellana 
Ulmus campestris 
Alnus glutinosa 
A. incana 
Prunus padus 
$orbus aucuparia 
Fraxinus excelsior 
Acer platanoides 

Luettelo ei ole täydellinen. 'Aikaiskeväiset kasvit kuten kiurunkan
nukset, käenrieskat, keväinen linnunhern~ y. m. olivat jo luovutta-
neet paikkansa myöhemmin kehittyville. · 

Kansanopistolta itään olevissa lehdoissa tapasimme kukkivina 
Neottia · nidus avis'en ja Cypripedilum calceolus'en. Kuivemmilla 
paikoilla koristivat tienvieriä Anemone silvestris ja Pulsatilla praten
sis. 

Matkatessamme Kundasta etelään tutustuimme Vanamoisan 
palavakivikaivo·kseen ja Rakweren tammilehtoon. 

Virossa ei ole· olemassa kestikievarilaitosta eikä yleensä minkään
laisia yömajoja maaseudulla yöpyvien mukavuudeksi. Tämän 
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Paju Körts, entinen kyläkapakka alvarilla. 

saimme kokea Weik Maarjassa, jossa illan suussa pyörillä saapues
samme oli kovin vaikea saada yösijaa. Vähällä olimme joutua erään 
Ieipurin teetarjoiluhuoneeseen, missä meille luvattiin käytettäväksi 
karheista lankuista tehdyt penkit sinänsä makuupaikoiksi. Teetä 
juotuamme annoimme viehkeälle tarjoilijattarellemme kolme Eestin 
markkaa ( = 30 penniä) miehestä juomarahaksi. Myöhemmin kuu
limme, että neitonen oli talon tytär ja lääketieteen kandidaatti! 

Myöhemmin samana iltana tapasimme kuitenkin paikkakunnan 
uhisreaalgumnaasiumin juhattajan, Suomessa matkustelleen herra 
Th. Waasin. Tämä toimitti meille mukavamman majoituksen, 
näytti oppilaitoksensa sekä opasti meidät seuraavana päivänä Bandi
weren ylängöllä olevalle Ebaweren mäelle. 

Mäen juurella oli Asarum europaeum paikoin melkein aluskas
villisuuden valtakasvina. Sieltä otimme myös Lathraea squamaria'n 
ja Viola mirabilis'en. Merkitsimme muistiin pieneltä alalta seitse
mättäkymmentä putkilokasvilajia, m. m. Carex digitata, Latlzyrus 
palustris, Vicia silvatica, V. sepium, Thalictrum aquilegijolium, Th. 
flavum, Actaea spicata, Polygonum multiflorum, Primula veris, Pyrola 
chlorantlza, Hierochloil australis, Crepis paludosa, Polygala amara, 
Daplzne mezereum. Pähkinäpensas oli paikoin melkein läpipääse
mättömänä tiheikkönä. Se kasvoi pitkiä ja suoria versoja kuin 
ongenvapoja, mutta ei näyttänyt ainakaan tänä vuonna antavan 
hedelmää. 

Matkamme jatkui nyt osaksi pyörällä, osaksi junalla valtakun
nan henkiseen keskukseen Tarttoon, jossa viivyimme pari päivää. 
Pienellä Eha-nimisellä laivalla matkustimme siitä matalarantaista, 
suoseudun kautta mutkittelevaa Emajokea pitkin Oiuun Vörtsjärven 
rannalla ja siitä pyörillä Eestin vilja-aittaan Viljandiin. Kaupungin 
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luona olevalta vahhån linnan raunioita otimme m. m. Trifolium 
montanum'in ja Fragaria viridis'en. - Viljandista palasimme Tallin
nan kautta Suomeen. 

Asukkaitten suopeus ja ystävällisyys, kielen helppous ja voima
kas sukulaisuuden tunne tekivät Virossa olemisen mieluisammaksi 
kuin muissa vieraissa maissa olon. Niinpä kotiin palattuani heti 
aloinkin suunnitella uutta Vironmatkaa. Voin lämpimästi suositella 
Vironretkiä kaikille muille~in kasvinkeräilyn harrastajille . 

. Pieniä tietoja. 

· Lintuhavaintoja jääskestä. M u s ta p ä ä k e r t t u (Sylvia atricapilla) 
oleskeli viime kesänä tuomia kasvavassa hetteikköisessä purolehdossa jääsken 
Parikanrannassa. Luultavasti lintu pesi lehdossa, vaikkei pesää löydetty. 

V i h r e ä k e r ttu (Phylloscopus sibilatrix) asusti viime kesänä jääsken 
Hyppölän mailla eräässä Umplammen ja Härkälammen välisen kankaan koivuja 
kasvavassa notkelmassa. Toisen yksilön laulu kuului Parikanrannan ja Rassilan 
välisestä sekarrietsästä. · · · · 

Harmaatatikkaa (Picus canus), joka Kaakkois-Suomessa lienee 
harvoin nähty vieras, en aikaisemmin ole tavannut jääskessä. Viime kesänä 
näin kuit~nkin kokonaisen poikueen 18. VII: jakovalan Pu11inrannan Ämmä
suon laidassa lähellä jääskjärveä. Muutamia päiviä aikaisemmin oli voimis
telunopettaja t r ja p u n n 0 ne n nähnyt mahd. samaan ' poikueeseen kuulu
van linnun l(asilankylässä Littulanjoen rantatörmällä. 

Nauru 1 o k k i (Larus ridibundus) oli ennen tuntematon lintu jääsken 
pitäjässä. Vielä v. 1917 en sitä retkeilyilläni missään nähnyt. l(un minulla va.sta 
v. 1926 oli tilaisuus taas retkeillä pitäjässä, näin sitä useammassa paikassa. 
Niinpä se oli suurin parvin asettunut järvenkylän Pässilänlampeen, jota ympä
röivät laajat maatuvat l1;1hdat ja jonka keskellä tuskin on kyynärää enempää 
vettä. Eivät paikkakuntalaiset osanneet sanoa, milloin linhut lampeen ilmestyi
vät, mutta eivät aikaisempina vuosina olleet sitä koskaan niin valtavana pår
vena nähneet. Seuraavana vuonn<!- tapasin niitä myös. Soparon Pienessä l(ala
lammessa, jota ympäröi vajottava nevareunus reunustavine laajoine kaislikkoi
neen ja joka on miltei vesikasvillisuutta täynnä. Laskin n. 70 lintua yhtaikåa 
olevan ilmassa, kun ne minut huomattuaan alkoivat rauhattomina lennellä ja 
kirkua. Eivät ~ paikkakuntalaiset näidenkään ilmest_ymisaikaa olleet panneet 
merkille. - Apteekk. j. S u c k s d o r f f kertoi, että ne n. 6 vuotta sitten olivat 
asettuneet Kärniemen kylään, Vuokseen laskevan Kuurman suupe, jossa on 
suuret ruohikot ja lietteet. Täältä käsin ne lienevät asuttaneet ylempänä Vuoksen 
varrella olevat lietteet Littulanjoen suun e~ustalla Hyppölän kylässä. Soperon 
talon isäntä kertoi niiden tällä paikalla oleskelleen vain parina v·iime vuonna._ 
Kesällä 1927 niitä näkyi paikalla vain, muutamia lintuja. . 

H ä r k ä 1 i n n u n (Podiceps griseigena) näin jääsk~n Hyppölän kylässä 
hiekkakankaiden keskellä olevassa rämeen reunustamassa Härkälammessa hei
näkuun lopulla. Koska pitkin kesää retkeilin lammen ympäristössä, enkä 
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muuta kertaa ' lintua nähnyt, ei se liene paikalla pesinyt. Måhd. se on pesinyt 
linnuntietä vähän yli 1 km:n päässä olevassa l(alalam.messa. K. ]. Valle. 

Muutamia lintuhavafntoja. l( u h a n k e i t t ä j ä (Oriolus oriolus). SelaiJ. 
lessani papereitani löysin pienen kuhankeittäjää koskevan muistiinpanon. 
Muistiinpanolla saattaa olla merkitystä, koska >>Suomen linnuista>> voi saada 
sen käsityksen, että kuhankeittäjä olisi tavattu ensikerran Etelä·Pohjanmaalla 
vasta 1911 . Muistiinpanoni mukaan on se kuitenkin ollut yleensä tunnettu m.m. 
Teuvalla jo noin 40 vuotta sitten. Näihin aikoihin oli seudulla vielä runsaammin 
koivumetsiä kuin nykyään. Kun koivumetsät poltettiin potaskaksi, kertovat 
vanhat, hävisivät kuhankeittäjät ja tavattiin niitä va in silloin tällöin. Itse olen 
linnun tavannut mainitussa pitäjässä 1913, sekametsässä, niityn· reunassa. 

Sini h a u k k a (Circus cyaneus) lenteli viime hein äkuussa Teuvan kirkolla. 
joka kesä näyttäytyy lintu muuten pitäjässä ja nimitetään sitä siellä vai· 
kuhaukaksi. Maanviljelijät ennustavat halloja, jos lintu tulee kyläseudulle. 
Lintu -pesii varmaan pitäjän alueel la, joskin harvinaisena. · 

Punavarpu se n (Carpodacus erythrina) laulua seurasin viime kesäkuus· 
sa Helsin gin uudella hautausmaa lla ja huomas in lintua tarkastellessani, että 
laulaja oli aivan naaraan värinen. Laulu ei ollut yhtä kirkasta kuin tavalli
sest i koiraan laulu tapaa olla . Oliko laulaja naaras tai oliko se nuori koiras, 
jolla siis olisi naaraan puku? 

Ra u t i a i n e n (Accentor modularis) oleskeli ainakin 25. V-29. V saakka 
tänä vuonna Rauskun rinte~ ll ä Sortavalassa. jos alkoi lintu a t~rkaste ll ?, lo
petti se pian laulunsa ja tuntui kuin se olisi hävinnyt lähi tienoiltakin. Mutta 
kun käveli metsässä hiljalleen, alotti se · 
kirkkaan säkeensä soittelun het i. Eikö- =::"""::"---:r--'l""':':.;-:--:--:::c;;;-----, 

hän lintu liene pesinyt paikalla kulu
neena kesänä. Lyseola inen W. · Lam
berg on löytänyt sen pesän Sortavalan 
Nukuttalahden kylässä 14. VI. 24 ja 
tavannut sen 11. VII. 25 ja 18. VIII. 26. 

R u i s r ä ä k k ä ( Crex crex) ei oles
kellut kuluneena kesänä ainakaan Teu
valla. Tuntui oudolta kun sen ennen niin 
tavallinen ääni puuttui peltoaukeilta. 
Kuulin monen maanmiehenkin kaipaa
van ruisrääkkää pelloiltaan. 

) . Seppä. 
Pyrstötiaisen pesä KorpllahdeJla. 

Viime kesäkuun 14 p. löysin yhdessä 
K. Mikkolan kanssa pyrstötiaisen (Aegi
thalos caudatus L.) pesän Korpilahden 
Rutalahden etelärannalta. Pesä, jonka 
v ieressä .oleva . ~uva esittä, oli pienen 
koivun o~san hangassa ry. 140 cm 
maasta. Munia oli jo kauan haudottu. 

Kauko Jussila. 
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Kasvien värimuunnoksia. Seuraavista kasveista olen Parikkalassa huo
mannut luonnonvaraisia värimuunnoksia: 

Orclzis maculatus, valkokukk. 
Lychnis flos cuwli, 

, viscaria, valko- ·ja vaal.punakukk. 
Hepatica triloba, valkokukk. ja punakukk. 
Raphanus raphanistrum, valkokukk. 
Rubus idaeus, keltamarjainen 
Fragaria vesca, , 
Tri foli um pratense, valkokukk. 
Oxalis acetosella, sinipunakukk. ( = f. albonervosa, ks. Suomenmaa, Viip. 

lääni, Parikkala). 
Viola canina, valkokukk. 
Epilobium palustre, 
Calluna vulgaris, 
Brunella vulgaris, valkokukk.; myös ruusunpunakukk. (Parikkalan Rauta

lahdella pieni ryhmä; teriö on pienempi kuin päämuodon, jokseenkin saman ko
koinen kuin v. parvifloran). 

Knautia arvensis, valkokukk. 
Campanula patula, 

, rotundifolia, 
Achillea millefoli um, vaal. punakukk. Alvar Vilska. 

Käärmekuusi (Picea excelsa 1. virgata) Parikkalassa. Parikkalan Rauta
lahdella j. Vilskan maalla kasvaa n. 4 rn korkea käärmekuusi, jonka alimmat 
oksat ovat yli 2 m pitkiä ja matelevat pitkin maata. Alvar Vilska. 

Kirjallisuutta: 
M ö n k e me y e r, W: Die La u b m o o se E u r opas. Mit 960 Seiten 

und 226 Figuren in i.iber 4000 Einzelbi ldern. Leipzig 1927. 
Tämä teos, joka ilmestyy kolmena vihkona, on runsaasti kuvitettu käsikir

ja Euroopan lehtisammalista. Yleinen osa (s. 1-84) käsittelee lehtisammal
ten rakennetta, muotovaihteluun vaikuttavia tekijöitä, eri lajien rakenteen 
konvergenssi-ilmiöitä, kasvualustan ja valaistussuhteiden merkitystä ja suo
jeluskeinoja liiallista haihtumista vastaan. 

Systemaattinen osa sisältää aluksi erittäin laajan ja käytännöllisesti Jaa
ditun yleiskatsauksen, johon alottelija voi turvautua koettaessaan määrätä 
hänelle tuntemattoman sammalen sukua. Sitten seuraa deskriptiivinen osa si
sältäen heimo-, suku- ja lajiselitykset Selitykset ovat lyhyen täsmälliset, erit
täin onnistuneesti laaditut, ja useimpia selventää vie lä hyvät kuvat. jokaiselle 
kasvitieteilijälle, joka tahtoo ulottaa harrastuskohteensa koko Euroopan sam
malkasvistoa koskevaksi, on tämä täysipainoinen teos välttämätön apu lähde. 

. V. F. B. 
Joutsen, 0. A.: T o d e II i suu d en ihmemaa i 1m a. Englanti

laisten esikuvien mukaan toimitettu. Porvoo, Werner Söderström 0. V. 1927. 
309 siv., 392 kuv. Hinta sid. 65 mk.- · Tämä sangen upeasti kuvitettu kirja 
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sisältää 34 pakinaa mitä erilaisimmista >> ihmeistä>> niinhyvin maanpinnalla kuin 
avaruuksissa. Ne ovat kirjoitetut mahdollisimman kevyeen muotoon ja vaikut
tavat enimmäkseen melko pintapuolisilta. Eläinmaailman >>ihmeinli» es itetään 
kuvauksia lintujen vaelluksista ja niiden ihmeellisestä · kielestä, maa ilman kau
neimmista lintulajeista, pingviineistä, merieläimistä, hyönteisten voimasta sekä 
niiden julmuudesta. Kasvimaailman >>ihmeistä>> on vain yksi a inoa lyhyt ku-
vaus: kerrotaan vuosituhansia vanhoista puista. U. Saalas. 

Kokousselostuksia. 
Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamonkokous28. X.1927. 

Aluksi lausui puheenjohtaja prof. j. 1. Li r o muutamia muistosanoja äsken 
kuolleesta seuran jäsenestä Soini Ilmari M i e t t i s e s t ä . - Prof. U. S a a 1 a s 
kertoi iso isänsä toht. R. F. S a h 1 b e r gin retkeilyistä Tyynellä merellä, Sitkassa 
ja Koiliis-Aasiassa vv. 1840-43. - Toht. V. Krohn kertoi tavanneensa 
30. VI. 1927 Ounastunturin Pahassakurussa tunturihaukan (Falco rulicolus) 
pesän, jossa oli 3 poikasta. - Rouva G r e t a K r o h n kertoi eräistä Vehka
lahdella löytämistään harvinaisen suurista sien istä: Polyporus ovinus ja Lactarius 
turpis. - Maist. j. L i s t o näytti viime kesänä eräästä Argentinasta saapu
neesta vehnäleselähetyksestä löytämiään kovakuoriaisia. Riissikärsäkästä 
(Calandra oryzae) ja jauhokuoriaista (Tribolium navale) oli lähetyksessä ollu t 
runsaast i. Lisäksi oli tavattu muutamia Laemophloeus minutus- ja Tenebrioi des 
mauritanica-yksilöitä. - Yliopp. P. S u oma 1 a in e n näytti Suomelle uuden 
loispistiäisen, M etopius dentatuksen, Porvoon pitäjästä . - Toht. A. j. Ra i n i o 
näytti muutamia punajuuriäkämiä, jotka ulkonais st i suurest i muistuttivat 
perunasyövän turmelemia perunia, ja jotka olivat erään bakteerin a iheuttamia. 
Sen ohessa hän näytti muutamia muita saman bakteerin vioittamia juuria. -
Yliopp. L. En g m a n ilmoitti löytäneensä Viipurista Rosuvoista satunnais
kasvit Ambrosia trifidan ja Rumex mexi canuksen. - Sen johdosta, että Jäin
tieteelliselle museolle oli saapunut kyse ly käpylintujen runsaudE.sta eri osissa 
maatamme kuluvana vuonna, tiedusteli dosentti 1. V ä 1 i k a n g a s läsnäolijoilta, 
olivatko he tehneet näitä lintuja koskevia hava intoj a . Yliopp. A. P. Kuu
s i s t o ilmoitti tavanne nsa harvinaisen paljon käpylintuja sekä kesällä Savon
linnan seuduilla että nyt syksyllä Helsingissä. - S uran arkistoon jätettiin seu
raavat kokoelmat kansanomaisia kasvinnimiä: 1) leht. K. M e t s .ä v ~ i n i o: 
Utaj ärveltä ja Kontiolahdelta ; 2) yliopp. 1. P a a s i o: Parkanosta, Rantasal
melta, Keriinäe ltä ja Säämingistä; 3) yliopp. Tyyne P e 1 t omaa: Kärkö
lästä. - Toht. E. A. V a i n i o oli lähettänyt julkaistavaksi: >>Duae species 
Placodio gilvo (Hoffm.) Vain. affines. - Luettiin >>Suomen Etelä-Amerikan lin
jalta•> saapunut kirjelmä, jossa tarjottiin Vanamo-seuran jäsenille miltei maksu
tonta matkaa ja vapaata tavaroiden kuljetusta Argentinaan mahdollisesti t ehtä
viä tutkimusmatk~ja varten. - Seuran jäseniksi vali ttiin maist. Elma N u r m i 
sekä yliopp. Aili Maria Eufrosync Hart i o, Erkki Kivirikko, Kauko Kaino 
Kalervo M a n k o n e n, Aili Armida M a t t i 1 a, Martta Elisabet P e n n a n e n, 
Salli Rantanen, Eeva Kyllikki Saarin e n, Alma Maria Savo 1 a i n c n 
ja Tauno Ruben T a nner. 
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Uutisia. 

Tilastoa biologisten aineiden opiskelijoista Helsingin yliopistossa vv. 1907 
- 1927. Niiden ylioppilaiden lukumäärä, jotka opiskelevat biologisia aineita Hel
singin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä osastossa, on - samoinkuin 
esim. kemian ja matemati ikan opiskelijain lukumäärä - parina viime vuotena 
hyvin suuresti kasvanut. Onpa tämä kasvu osittain herättänyt huolestumistakin. 
Biologisten aineiden opiskelua koskevan pohdinnan pohjaksi julkaistaan seu
raavassa tilastonumeroita, jotka valaisevat kysymystä 20 vuotta pitkän ajan
jakson numeroilla. 

Syystä että opiskelijain määrää koskevat tiedot ovat olleet helpoimmin 
saatavissa kasvitieteellisen laitoksen oppilasluetteloista, esitämme seuraavassa 
kasvitieteen opiskelijoita koskevat tiedot. Ne kuvastavat epäilemättä hyvin 
tyydyttävästi vastaavia suhteita eläintieteenkin opiskelusta, koskapa kasvi
tieteen opiskelijat useimmiten samanaikaisesti harjoittavat opintoja myös eläin
tieteessä, ja päinvastoin. - Kaikki numerotiedot eivät ole aivan tarkkoja, nii
den tarkistaminen kun olisi vaatinut kovin paljon aikaa. Esillä olevaan tarkoi
tukseen on tarkkuus kuitenkin täysin riittävä. 

Yleisen kasvitieteen peruskurssin luennoille ilmoittautuneita on eri vuosien 
syyslukukausina ollut: 

V. 1907 161 (naisyliopp .. 23 %) V. 1918 201 (naisyliopp. 47 %) 
1908 154 

" 31 " 1919 121 39 " 
1909 146 31 " 1920 112 40 " 

" 
1910 131 

" 22 " " 
1921 101 

" 39 " 
1911 164 24 " 1922 84 

" 43 " 

" 
1912 157 

" 24 " 1923 112 35 " 

" 
1913 162 26 " 1924 105 

" 39 " 

" 
1914 137 32 " 1925 134 46 " 

, 1915 130 , 39 " " 
1926 169 

" 43 " 

" 
1916 118 34 " , 1927 186 

" 
53 , 

" 
1917 opetusta ei annettu. 

Esitetyistä numeroista näkyy melko hyvin niiden ylioppilaiden lukumäärä, 
jotka kunakin vuotena ovat alkaneet opiskelunsa lääketieteellistä alku
tutkintoa tai filosofiankandidaatti-tutkintoa varten. On kuitenkin huomattava 
että varsinkin aikaisemmin muutamat opiskelijat näkivät parhaaksi kuunnella 
luennot kahteen kertaan. Edelleen on luultavaa, että vv. 1907 ja 1908 luennoille 
ilmoittautuneiden joukossa on ollut useampia maanviljelys-taloudellisen osas
ton opiskelijoita, vaikka tämän osaston ylioppilaille tällöin jo olikin - päin
vastoin kuin aikaisemmin - järjestetty eri kurssit kasvitieteessä. 

Kasvitiete n mikroskooppiseen peruskurssiin osallistun ita opiskelijoita 
(medikof.- ja kand.-opiskelijoita) on eri lul<uvuosina ollut: 

Jukuv. 1907-08 70 (kand.opisk. 18) Iukuv. 1910-11 100 (kand.opisk. 36) 
" 1 908-09 7 4 ( " " 19) " 1911- 12 103 ( " 27) 
" 1909- 10 80 ( " " 29) 1912- 13 117 ( " " 21) 
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Jukuv. 1913- 14 113 (kand.opisk. 20) Iukuv. 1921-22 79 (k~tnd.opisk. 10) 
, 1914- 15 112 ( , 

" 
20) , 1922-23 63 ()> " " 

12) 
1915- 16 91 ( , 19) 1923-24 73 ( 

" 
11) 

" 
1916-17 99 ( , 

" 
20) 1924-25 62 ( , 

" 
15) 

1917- 18 ei opetusta. 19~5-26 91 ( 
" 

33) 
1918-19 128 (kand.opisk. 9) ,, 1926-27 166 ( ,, ,, 71) 
1919-20 97 ( ,, 8) syyslukuk. 1927 31 ( 

" 
,, 20) 

" 
1920-21 72 ( 

" " 
9) 

Numerot ilmoittavat niiden opiskelijain luk1:1a, ·jotka ovat jatkaneet opinto
jaan siksi pitkälle, että ovat ottaneet osaa laboratoriokursscihin. Sulkumer
keissä olevat luvut osottavat niiden lukumäärää, jotka ovat ilmoittaneet pyrki
vänsä filosofiankandidaatti-tutkintoon. Kuten näkyy, on nimenomaan kandid.
opiskelijain lukumäärä aivan äskettäin hyvin suuresti lisääntynyt. Sama seikkC4 
ilmenee siitä,· että kasvitieteen peruskurssin luennoi!!~ ilmoittautuneista on ollut 
kandid.-lukijoiksi ilmoittautuneita syksyllä 1921 12- 15, v. 1922 noin 10, v. 1923 
noin 20, v. 1924 noin 25, v. 1925 noin 55, v. 1926 noin 65 ja tänä syksynä noin 60. 

. R. F. Sahlbent'in matkamutstelmat, johsta on oJ.Jut muutamia pieniä kat
kelmia eräissä L. Y :n aikaJsemmissa numeroissa, julkaistaan lähitulevai-
suudessa eri kirjana, jonka vuoksi näitä »katkelmia.» ei enää tule L. Y:ään. 

Virkoja haettavana. S o r t a v a 1 a n j a · P o r i n 1 y s e o i d en luon
nonhi:storian ja maantieteen vanh. lehto-rien sekä S a 1m i n ja R o v a n i e
me n k e s k ik o u 1 u j en nuor. Jehto.rien vkat ovat haettavina viimeis
tään 31. I. 1928. Virkoihin on alStuttava 1. IX. 1928. 

Oikaisu. Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran kokousreferaattiin 
12. III. 1927 (L. Y. 1927, s. 163) oli pujalhtanut ikälvä virhe. Prof. Linna ,... 
niemen esityksessä mainittu Lyonetia clerkella'n toukan esiintyminen 
Sorbuksell a ja Betulalla tarkoitti Ruotsia eikä meidän maatamme, missä 
tuholaista ei toistaiseksi tunneta näiltä puilta. Lisäyksenä · mainittakoon, 
että esittäjän omat havainnot olivat Ka1rjalohjalta. 

Toimituksel~e lähetettyä kirjallisuutta. 
Werner Söderström 0. Y : 1 t ä : Bonsdorff, E.: Tähtitieteen 

alkeet. - Böök, A. Th.: Mailta ia vesiltä. - GUnther, lianns: Ihmisruumiin 
ithmeet. Suom. Matti Wallenius. - liudson, W. Ii.: Vi.hannissa asun
noissa. Suom. I. K. Inha. - Joutsen, 0. A.: Todellisuuden ihme
maailma. - Kivirikko, K. E.: Suomen linnut J- IL - Reponen, Kalervo: 
Kyyne.lkorven kanahaukat - Suomalainen, E. W.: Kokemäenjoen laak on 
ia läheisen merenrannikoiTl linnusta. - 'f.hompson Seton, .Ernest: Se vanha 
liopeanharmaa .. Suom. 1. K. Jnha. - Thomson, J. Arthur: Tiede ja ltto111to 
I-II. - Virkkula, Eino: Va1koinen erämaa. 

0 ta v a 1 ta : Berg, Bengt: Kurkien ke.ralla Afrikkaan. Suom. Ii. Sa
lovaa1ra. - Pajans: Ra.dioaktibvisuus ja kemiallhsen alkuaineopin vllmeai-· 
kainen kehitys. Suom. 0. A. Vuo·rinen. - Svedberg, The: Materia, muinai
suuden ja nyky.iJsyyden tutkimusongelma. Suom. 0. A. Vuorinen. 

J. Ne u m a n n'il ta (Neudamm): von Berle.psc•h: Der ge amte Vogel-
schutz. 11. painos. · 
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f inlands Jakt- & fisketidskrift 1926, 11-12 ~ 1927, 1- 11. - Maa 1926, 
12; 1927, 1- 11. - Metsämies 1926, 11- 12; 1927 1- 10. - Pienvi]je.lij ä 
1927, 1-22. - Puutarha 1926, 12; 1927, 1-41. - Pyrkjljä 1927, 2-11. 
- Skrifter utgivna a:v Södra Sveriges fi ketriförening 1926, 3-4; 1927, 1- 2. 
- Suomen Iiieroi ain Lehti 1927, 1. - Suomen Kalastuslehti 1926, 11- 12; 
1927, 1- 10. - Ta1pio 1927, 3. - Trädgårdsodlaren 1926, 11- 12; 1927, 
1- 10. - Virittäjä 1926, 6-8 ; 1927, 1- 7. 

Tilausilmoitus. 
TMjotessaan vuosikertansa 1928 tilattavaksi on Luonnon Ystä

vällä t aJka1naan jo y li kolmen vuosikymmenen tai,val. Al all aan ainoana 
suomenkieli enä aikakauslehtenä sen pyrkimyksenä on ol eva , kuten 
tähänkin asti, levittää biologi·sten tieteiden tuntemusta mahdollisimman 
laajoihin piirevhLn. Sen si.sällys koetetaan saada niin helppotajui
seks i, että koulujen keski- ja y läluokkien oppilaat voJvat sitä vaike
uksitta käyttää hyväksensä, mutta silti niin asialliseksi, että siitä 
on hyötyä pitemmällekin e1htinei.ll ä : ylioppHailla, luonnonhisto rian 
opettadilla, kansakoulun opettajilla y. m. luonnonti eteitä harrastavill a 
ka'tlsalaisilla. Eri}(Jo,i~sta huomiota koetetaan kiinnittää eläinten ja 
kasvien taloudelliseen merkitykseen, joten lehteä voidaan suo.s iteJ.l a 
myöskin maa'llvUjeJi,jöille, puutarhureille, metsänhoitaHlle y. m. käy
tännön miehille. 

Lehti ilmestyy v. 1928, kuten tä1hänk<in saakka, kuutena keskim. 
n. 2 ,pai;noa:rkin laajuisena numerona, jorsta 4 jaetaan kevätlukukau
dell a, 2 syyslukukaudclla. Vuosikerran til ausmaksu on 25 markkaa. 
Ensimmäinen numero lähetetään molemminmwlisen edun kannalta 
jälldvcwtimuksella kaikille entisille tilaajille, mikäli he eivät ole 
tilauksesta kieltäytyneet. 

Le:htcen a iotut e 1 •ä i n tiet ee 11 i s et k i 'r j O'.il t u k se t PYY
detää'tl lähettämään osoitteell a prof. U. Saa 1 a s, lielsimki, Cygnae
uksenk. 4 B. (nuh. Tö. 43030), kas v H i et e e 11 i se t kirjo i t u k 
se t ~os.oitteell a : prof. K. Li n k o 1 a , Jie.l,sinki, Kasviti:eteellinen puu
trurha (pU!h. 24375). 

T i 1 a u k se t te1htäköön osoitteella : 0. Y. Valistus, Helsinki , An
nankatu 29 trui Y'hti ön asiami,esten kautta. Lehteä saa sitäpaHsi til ata 
kaikista maamme vostitoimistoitsta. - Lehden v a n h o j a v u o s i
kertoja voida1an til a~ta 0. Y. VaHstukselta. 

T i 1 a u s te n k e.r ä ä j ä t s a a v a t 1 5 % t i 1 a u s h i n n a s t a 
s i i n ä t a p a: u k s e s s a , e t t ä t i 1 a a i 'i a o n v ä' h i n t ä i n 5. 

Luonnonhi1storian opettajia pyydetään joko itse tai op·pLiaittcnsa 
väli'tyksellä paikkakunnaJll a~an levittäm ään Luonn0111 Ystävää ja ke
räämään tilaajia. Kuta laajemm an Jukij a.kunnan lehtemme aa, sitä 
arvokkaamm aksi muodostuu sen sisällys. 

liel in gissä 3 p. joulu·~{uuta 1927. 

Uunio Saalas. K. Linkola. 

Tilauslista vuodelle 1928 seuraa tätä numeroa. 

Helsinki 1927, Raittiuskan san Kirjapaino Oy . 
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