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J u 1 kaisija: Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 

Toimitus: Uunio Saalas (vastaava) ja K. Linkola 

Oskar Anders Ferdinand Lönnbohm t. 
K. Linkola. 

Kansakouluntarkastaja Antti Lönnbohm on muuttanut manan 
majoille. Hänen kuolinpäivänään, viime jouluk. 17:nä, ensi sijassa 
Kuopio ja muukin Keski-Suomi menettivät originellin kulttuurihen
kilön, jonka vaikutus monella sivistystyön alalla on ollut sangen 
merkittävä. Varsinkin kaipaavat häntä Sisä-Suomen luonnontie
teilijät, joiden riveissä Lönnbohruin omalaatuisella harrastelijaper
soonallisuudella oli sija, joka kauan tulee pysymään tyhjänä. 

Antti Lönnbohm syntyi toukok. 24 p:nä 1856 Liperissä, mutta 
joutui jo parin vuoden i}5äisenä muuttamaan Paltamoon, jonne isänsä 
nimitettiin maanmittariksi. Lapsuutensa L. täten vietti Paltamossa, 
vanhimpana 10-lukuisesta sisarusparvesta, jonka nuorempia vesoja 
olivat m. m. sittemmin kirjailijoina kuuluisat Kasimir Leino ja Eino 
Leino. Ylioppilaaksi L. tuli Oulun lyseosta 1876. Yliopistossa L. 
harjoitti filo logisia opintoja, suorittaen Qpettajakandidaattitutkin
non 1882. Sittemmin L. toimi opettajana Helsingin ja Porvoon ly
seoissa ja v:sta 1885 Hämeenlinnassa, jossa samalla· oli >>Hämeen 
Sanomien>> päätoimittajana~ 1894 L. tuli kansakoulujen piiritar
kastajaksi Viipurin ja Sortavalan piireihin. 1895 hän siirtyi Kuopion 
kaupungin kansakouluntarkastajaksi, · toimien tässä virassa kesään 
1927 asti. - 1895 L. solmi avialiiton Olga Margareta Molanderin 
kanssa. Vaimonsa kuoli 1904. V:sta 1906 L. oli naimisissa opetta
jatar Anni Matilda Lempise~ kanssa. Heidän avioliitostaan on syn
tynyt neljä lasta. 

Antti Lönnbohruin aherrus palkatuissa toimissa oli melkein 
yksinomaan opetus.alan palveluksessa työskentelemistä. Opettajana 
ja kansakoulujen tarkastajana hän vilpittomällä harrastuksena 
suhtautui tehtäviinsä ja ennenkaikkea niihin i h m i s i i n, joita 
hän oli ~antu vaatimaan: oppilaisiin ja· opettajiin. jokainen sai 



2 . Oskar Anders F erdinand Lönnbollm t. 
·---- -----

selvästi tunte.a, ett-ä' L. olt heidän harras ys.tävänsä ja hyvän tekijänsä. ~ 

Sydämeni herttaisuutta ja hyvyyttä 'ja kodikasta hu~moria säteili 
tarkastaja L:sta , ehtymättömästi, olipa hän sitte~ luokan edessä 
tai t.arkastajan virkapöydän . takana tai haastatteli hän luke~atto
mia tuttujansa kaduilla , ja kahviloissa. Moni köyhä oppilas on hä
neltä saanut rahat apteekissa tai hammaslääkärillä käyntiin, vielä 

. 1 · '1 ' ''II , ,' J , 1 1, 

Tarkas~aja . A.~ttj ~önnbo~~. ,täyde3si:i ty(i~sä vielä 
· · tautivuoteellakin marrask. 1927. 

1'. 

1. 1 ' , ,, ! 1 ' ,. 1 • 'l . • ' 

useammat hyviä neuvoja ja rohkaiSevia· sanoja elam'ä'n pulahetkinä. 
Se työ, jonka ·L'. ·suoritti ·koululaitoksen palveluksessa, ei ollut 

merkityksellisintä 'hänen·· aikaansaannoksistaan. ·: Tämän työn olisi 
epäilemättä moni tnuu· voinut hänen ·sijastaan 'tehdä. S'uuriarvoisim
maksi kehittyi se· toiminta, · jonka L. teki virkatehtäviensä ulkopuo~ 
Ieila, tieteellisesti · intress'eerattuna· .harrastelijana. · · · 

Antti Lönnbohmille oli ·ennenkaikke·a ' annettu polttava into 
kaikenlai'seen keräilyyrt ·ja ··muistiintnerkitserhiseen, ·josta on tai voi 
otaksua olevan hyötyä tieteelliselle tutkimukselle. Tätä. 'luonnon~ 
lahjaansa L. väsymättömästi; aivan· ihtomielisesti vaali. ' 'Taloudel
linen puoli hänen elämässään sai vaikkapa jäädä rempalfee'n; ktil) 
hän vain · sai elää keräilijän ' iloja' ja nautintoj'ä.' Ltionteessåan oli 
ilmeisesti paljon taiteiliJan· ja boheemin 'tunnepo'hjaa: 

Koululaisena L. keräiU !etupäässä kasveja. Mutta pian i'nnbstui 
hän · vielä enem'män kielitieteellisiin 'tutkimuksiin · ja · keräilyihin.' 



Oskar Anders Ferdinand Lönnbohm t. 3 

Saatuaan yliopistossa kielitieteellistä kouluutusta hän ennenpitkää 
julkaisi tutkielmia suomalaisen murretutkimuksen alalta, matkus
teli Virossa saakka sanasto- ja kansanrunouskeräilyjä tehden, pani 
alulle suomalaisten paikannimien kokoamisen j. n. e. Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seurassa hän oli näihin aikoihin innokkaimpia toi
mivia jäseniä ja aiotteen tekijänä monessa kysymyksessä. Samai
nen kielitieteellinen harrastus säilyi L:lla kuolemaan saakka, etu
päässä kuitenkin vain mekaan~se~a keräilynä. Aina hänellä oli 
muistikirja . esillä murresanojen, puheenparsien, sanansutkausten 
y. m. s. muistiin merkitsemiseksi. .Ja ainoatakaan suomalaista 
kirjaa hän ei liene lukennut, tek~mättä siitä sanamerkintöjä. Kaikki 
nämä muistiinpanansa L. l~hetti .Suomalaisen Kirjallisuuden Seu
rall.e, jonka hallussa ·on hyvin erikoislaatuinen )>collectio Loen
bohmiana)>, käsittäen tuhansia erilaisia merkintälippuja. 

Myös kansatiede, historia ja m~inaistutkimu s kiinnostivat L:ia 
suuresti. Tämän harrastuksen tuotteena ilmestyi 1887 L:n (kirjai
Iijanimellä Mustonen, joka oli hänen isänsä nimi tämän aikoinaan 
kouluun tullessa) omalla kustannukseila julkaisema 272-sivuinen 
)>Tietoja Kajaanin kihlakunnasta ja etenkin Paltamon pitäjästä)>. 
Kuopiossa L:n harrastus näillä aloilla kohdistui varsinkin Kuopion 
Isänmaallisen Seuran ja sen museon palvelemiseen . . L:n välitön 
innostus ja uhrautuva keräilijäharrastus ovat suuremmoisesti 
edistäneet museon kasvua. 

1890-luvulla Antti Lönnbohm terveydellisistä syistä elvytti 
voimaan vanhat, koululaisajoista saakka miltei lamassa olleet 
luonnontieteelliset keräilyharrastukset HäiJ tunsi tarvitsevans~ 

vapaassa luonnossa liikkumista,. ja saadakseen alinomaista tosi 
aihetta metsiin ja niityille vaelluksilleen hän ryhtyi luonnonesineitä 
kokoilemaan. Kuten filologisella ala lla niin L. myös luonnontieteelli
sell ä alalla pani talteen )}kaikkea, aina ja joka paikasta)>, kuten hä
nen ohjelmalauseensa kuului. Hän_ keräsi kivi- ja maanäytteitä, koti
Joiden kuoria, luunäytteitä, hyönteisiä, epämuodostumia, kasveja 
j. n. e. Tämä keräilyharrastus oli Y.?rmasti päätekijöitä siihen, että 
Kuopiossa L:n jC:\ eräiden toisten alot,teesta kohta L:n Kuopioon muu
tettua syntyi )>Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys)> ja tämän 
toimesta pian eläin- ja kasvitieteellinen museo. 

Etualalla oli L:lla kasvie.nkeräi lyn harrastus. Kasveista kel
pasi ' hänen kokoelt:n.iinsa k~ikki, niin ·hyv.in korkeammat kuin alem
mat ka$vit ja niin hyvin täysin kehittyneet yksilöt kuin taimias- -
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teet. >>Kaikki se köyhän pussissa itää>> huudahti hänelle kerran · eräs 
kuopiolainen eukko-pahanen, kun näki, mitä ·kaikkea >>tarkastaja>> 
talteen otti. L:n keräilypussiin, joka milloin oli kasvipönttö, mil
loin pärevakka, vesiämpäri, sateenvarjo, risaisen takin tasku t.m.s. 
kelpasi tosiaankin vain vähäisin poikkeuksin kaikki. Tuhansiin ja 
taas tuhansiin nousi vuosien vieriessä niiden näytteiden luku, joita 
L. varsinkin sienistä ja jäkälistä kokoelmiinsa säilöön laittoi. Sieni
näytteet hänelle määräsi P. A. Karsten, myöhemmin J. 1. Liro. 
jäkäliä määräsi etupäässä G. Lång; vielä viime kesänä L. lähetti 
jäkäliään toht. Veli Räsäsen määrättäviksi. 

Suurimmat kasvinkeräilynsä .L. teki Kuopion seuduilla. Mutta 
paljori hän kokoili muuallakin. Virossa hän kävi kasviretkellä 1897; 
Tanskassa ja Sveitsissä hän keräili erään pedagogisen opiskelumat
kan yhteydessä 1901. Kesällä 1902 hän teki keräilymatkan Baikal
järven rannoille saakka, tuoden sieltä tullessaan hyvin suuret 
putkilokasvikokoelmat, jotka myöhemmin tulivat, kuten hänen 
muutkin kokoelmansa, Kuopion museon haltuun. 

Paitsi itse keräämällä kartutti L. kasvikokoelmiaan laajalla 
vaihdolla. Eniten hän vaihtoi 1. Dörfleriltä Wienissä. Täten sisäl
tävät Kuopion museon kasvikokoelmat, jotka kaikessa pääasiassa 
-ovat L:n aikaansaamat, sangen paljon myös ulkomaalaisia kasveja. 

Kasvienkeräily ja Kuopion luonnontieteellinen museo muodos
tivat kenties tärkeimmän harrastuskohteen L:n pitkän kuopiolaisena 
olon aikana. Niiden hyväksi hän uhrasi suurimman tarmonsa ja 
usein suurimman osan ajastaan. L:n ansiota onkin enemmän kuin 
kenenkään muun, että Kuopion museon kokoelmat nyt ovat niin 
rikkaat, että museo on koko Sisä\Suomen ylpeys. Varsinkin kuo
piolainen yhteiskunta tuli tuntemaan L:n paitsi koulumiehenä 
·ennenkaikkea kasvienkeräilijänä ja·. museomiehenä, joka ei koskaan 
.antanut itselleen lepoa näistä harrastuksistaan. On senvuoksi enem
män kuin luonnollista, että L~ Kuopiossa tuli saamaan huomatta-· 
van tiedemiehen maineen. 

Tiedemies ei L. kuitenkaan luonnontieteitten alalla ollut. Hän 
·Oli ja · pysyi puhtaana keräilijäharrasteli jana. Epäile'mättä hän 
.harrastelijanakin olisi voinut toimia . tieteen hyväksi huomattavasti 
enemmän kuin mitä hän tuli tehneeksi. Hänen keräilyjensä arvoå 
vähensi paljon se, ettei hän ollut ·saanut luonnontieteellistä kouluu
tusta · eikä ilman ohjausta kyennyt omaksumaan työhönsä niitä 
sääntöjä, joiden noudattaminen . on täyd~n tuloksen saamiseksi· 
välttämätöntä. Kokoelmissaan· on . senjohdosta melko paljon vähä-
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atv&ista tavaraa. Mutta onnellista kyllä, pääosaksi ne ovat ar
vokkaita ja tieteellistä tutkimusta todella hyödyttäviä. Varsinaisten 
asiantuntijain on kyllä yleensä helppoa poimia pois tarpeeton aines 
hyödyllisen joukosta. 

Antti Lönnbohm sai kauan uurastaa Kuopiossa, ennenkuin 
hänen yleistä kulttuurityötä edustava harrastelunsa keräily
alalla tuli yleisemmin tunnustetuksL Mutta hänellä oli sentään 
onni vanhoilla päivillään nähdä aatteensa suureksi osaksi voitta
neina. Kuopion museo kävi kuopiolaisille päivä päivältä yhä rak
kaammaksi. Sitä mukaa kasvoi myös arvonanto museon lämmin
henkistä pääluojaa, tarkastaja L:ia kohtaan. ja kun tämä merkilli
nen, ulkonaisesta asustaan välinpitämätön, mutta sisäiseltä elämäl-

. tään rikas mies vainajana kätkettiin kotikaupunkinsa multiin, kä
sittivät tuhannet kuopiolaiset, että Kuopion sivistyselämä oli hänen 
kuolemastaan paljon, hyvin paljon köyhtynyt. 

Myöskin muualla häntä syvästi kaivataan. Hän oli suuri origi
naali omine heikkouksineen, mutta samalla puoleensa vetävä per
soonallisuus, jonka tuttavuus ja ystävyys tuotti kaikille iloa ja antoi 
sisältöä yhdessäololle. Erikoisella kiitollisuudella muistelevat häntä 
eri tahoilla Suomea monet nuoret luonnontieteilijät, joiden seuraa 
hän usein etsien etsi, alati koettaen antaa heille herätteitä ja intoa 
niille työaloill , jotka hänelle itselleen olivat tulleet muita rakkaam
miksi. 

Wilhelm Johannsen t. 

Kaarlo Hilden. 

Viime marraskuun 11 p:nä kuoli Köpenhaminassa professori 
Wilh'elm johannsen. Hänessä poistui elävien joukosta yksi 
nykyaikaisen perinnöllisyystutkimuksen suurmiehiä ja siten myös 
biologisten tieteiden arvovaltaisimpia edustajia. · 

Wilhelm johannsen syntyi helmikuun 3 p:nä 1857. Tieteellise-n 
uransa hän aloitti kasvitieteilijänä, ja tätä tiedettä hän myös yli
opistollisena opettajana edusti elämänsä loppuun asti. Oltuaan 
muutamia vuosia Carlsbergin laboratorion assistenttina hän 1887 
nimitettiin Maatalouskorkeakoulun. (Landbohöjskolenin) kasvi.:. 
fysiologJan lehtoriksi ja . 1903 saman aineen professoriksi. jo 1905 



6 Willzelm johannsen t. 
------ -------------

hän kuitenkin jätti viimemainitun 
viran, siirtyen yliopiston palve
lukseen. Tääl.lå hän toimi kasvi
fysiologian professorina ja samalla 
kasvitieteellisen laboratorion toi
sen osaston johtajana kevääseen 
1927 asti, jolloin täysinpalvelleena 
vetäytyi yksityiselämään. . 

johannsenin tiete~lliset julkai
sut käsittelivät aluksi puhtaasti 
kasvitieteellisiä kysymyksiä, ni
menomaan kasvianatomiaa ja 
-fysiologiaa. Paitsi omia tutki
muksiaan johannsen tällöin myös 
toimitti painosta yhdessä Eugen 

Wilhelm johannsen. Warmingin kanssa tunnetun kas-
vitieteen oppikirjan, joka· tuli 

yleiseen käytäntöön pohjoismaisissa yliopistoissa. Myöhemmin 
hänen mielenkiintonsa kuitenkin yhä enemmän alkoi kohdistua 
perinnöllisyystieteeseen, joka vuosisadan vaihteessa oli siirtymässä 
uusille urille. Aikaa myöten perinnöllisyyskysymykset ottivat hänet 
kokonaan valtoihinsa ja säilyivät sitten hänen pääharrastuksenaan 
koko elämän ajan. 

Perinnöllisyysopin .alalle johannsenin johtivat lähinnä Francis 
Galtonin jo 1880-luvulla suorittamat huomiota herättäneet tutki
mukset. Tilastollisia menettelytapoja käyttäen ja suuriin aineistoihin 
nojautuen Galton katsoi voineensa todistaa, että sekä vanhempien 
että kaikkien esi-isien persoonalliset ominaisuudet määrätyssä suh
teessa menevät perinnöksi lapsille ja että tämä periytyminen voi
daan tarkalleen laskea matemaattiseen kaavaan sovitetulla lailla. 
Tämä >>regressionilaki>> oli Galtonin mielestä kaiken perinnöllisyyden 
ja kaiken kehityksen perusta. johannsenia, joka aluksi hänkin, ku
ten sen ajan biologit yleensä, oli omaksunut Galtonin käsityskannan, 
alkoivat tulokset kuitenkin epäilyttää~ ja hän päätti omilla kokeilla 
hankkia varmuutta perinnöllisyysilmiöistä. johannsen valitsi koe
aineistonsa olennaisesti toisella . tavalla kuin Galton. Viimemainittu 
on saanut tuloksensa käyttämällä näennäisesti ehkä yhtenäistä, 
mutta alkuperältään tuntematonta ja kokoonpanaltaan vaihtele
vaa aineistoa, n. s. populatsiooneja. johannsen sitävastoin ryhtyi 
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kokeilemaan . itsesiittävillä . papukasveilla . ja tutki. tällöin yhden 
ainoan määrätyn kasvin jälkeläisiä, joista ,.etukäteen tiedettiin, 
että ne kaikki perintöaiheiltaan ol~vat · ~äydellisesti samanlaisia, 
identtisiä. .Tällaiselle yhtenäiselle .. aineisto lie hän antoi nim~n 
>>p u h d a s 1 i n j a>>. johannsen päätteli aivan ,oikeio, että vain 
>>puhtaiden linjojen>> tutkiminen voi antaa vastauksen kysymykseen, 
periytyvätkö persoonalliset ominaisuudet ja .voiko valinta muuttaa 
perinöllisyystekijöiden kokoomusta suuntaan taL toiseen. Hän 
saattoi nyt .sitovasti. todistaa, että Galtonin tulokset, ,johtuen .vir
heellisesti valitusta aineistosta, eivät olleet. oikeat: Henkilökohtaiset 
ominaisuudet eivät periydy, ainoastaan .perintöaiheet eli - kuten 
johannsen niitä nimitti - g e e n ,i t, .eikä . ,valinta .vaikuta näihin 
millään tavalla. Han totesi kylläkin, että ulkonaiset olot voivat 
>>puhtaisiin Iin joihin>> kuuluvissa yksitöissä . aiheuttaa . muutoksia, 
mutta nämä kohdistuvat yksinomaan yksilön persoonallisiin ominai.: 
suuksiin, siis sellaisiin, jotka eivät periydy, mutta ne ovat vaiku
tuksettornia geeneihin, jotka muuttumattomina menevät perin
nöksi sukupolvesta sukupolveen. 

Kokeillaan johannsenin täten . onnistui todeta, että yksilön 
yksilölliset ja perinnöksi saadut ominaisuudet usein suuresti poikkea
vat toisistaan. Yksilöllisten ominaisuuksien perusteella ei näinollen 
voida päättää mitään yksilön geenikokoomuksesta, . joka perinnölli
syyttä silmälläpitäen yksinomaan on , ratkaiseva . . Tämän tärkeän 
tuloksen tehostamiseksi ja kohtalokkaiden väärinl<äsityksien vält
tämiseksi osoittautui tarpeelliseksi täsmällisillä nimityksillä käsit
teitä selventää. johannsen keksi . nimitykset . g e ·n o tyyppi 
(perintöasu) ja f e n o t y y p p i (ilmiasu), jotka sittemmin ovat 
tulleet yleiseen käytänt(~ön perinnöllisyysopillisessa kirjallisuudessa. 
Genotyyppi on yksilön kaikkien geenien yhteis-summa,· fenotyyppi 
taas yksilön kaikld näkyvät ominaisuudet, jotka ovat tuloksena 
sekä perinnöllisten- .tekijöiden että ulkonaisten olosuhteiden yhteis
vaikutuksesta .. Vielä. kolmaskin johannsenin keksimä j.a perinnölli
syystutkijain .yleisesti omaksuma .termi on .tässä mainittava: bio
t y y p p i (elomuoto), jolla tarkoitetaan kaikkia niitä yksilöitä, 
joilla on sama genotyyppi. 

>>Puhtailla .linjoilla>> saadut _tulokset . olivat perinnöllisyysopin ke
hitykselle arvaamattoman . tärkeät. .. Nyt saatiin v.ihdoio varma 
perusta, j9hon uusi tiede sa~ttoi rakentua . . Eikä johaJ?nsenin geno
tyyppioppi elvyttänyt yksin varsinaista perinnöllisyysoppia, vaan 
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se vaikutti hedelmöittävästi myös kasvi- ja eläintieteeseen, antro
pologiaan ja lääketieteeseen, muuttaen varhaisempia käsityksiä ja 
selittäen useita ennen arvoituksellisia ilmiöitä. Monet sosialisetkin 
kysymykset saivat siten uuden sisällön. johannsenin tulosten poh
jalla voitiin nyt osoittaa, että ulkona,iset olot, joihin . aiKaisemmin 
kiinnitettiin kaikki huomio yhteiskunnallisia oloja parannettaessa, 
eivät kykene rotua kehittämään suotuisaan suuntaan. Kaikki ulko
naisten olojen parantamiset kohdistuvat vain oleviin fenotyyppei
hin, mutta mikäli halutaan työskennellä tulevien sukupolvien hy
väksi, on koetettava saad~ aikaan muutoksia yhteiskunnassa ole
vien biotyyppien keskinäiseen suhteeseen, lisäämällä hyviä ja vä
hentämällä vajaamittaisia biotyyppejä. 

Perinnöllisyysopillis~t tuloksensa ja rikkaat ajatuksensa johann
sen kokosi suureen teokseensa >>Eiemente der exakten Erblichkeits
lehre>>, joka on ilmestynyt kolmena painoksena (1909, 1913 ja 1926). 
Tässä loistavasti kirjoitetussa kirjassaan hän ,antaa yhtenäisen ku- · 
van uudenaikaisen perinn.öllisyysopin saavutuksista, kriitillisesti 
selvitellen käsityksiä, oikoen virheitä ja tqrkentaen ennen häilyvää 
oppisanastoa. Kohta ilmestyessään >>Eiemente>> tunnustettiin perin
nöllisyystieteen perustavaksi kirjaksi, ja uudet painokset ovat yhä 
vakiinnuttaneet tätä . käsitystä. 

Mainitun suu~teoksensa ohepa Johannsen a,n julkaissut useita 
muita arvokkaita - osittain puhtaasti tieteellisiä, ~sittain kansan
tajuisia - t'eoksia, joissa hän mielenkiintoisella tavalla käsittelee 
biologisia peruskysymyksiä. Niistä mainittakoon ennen muita 
>>Falska . analogier» ( I 914), >>Arvelighed i historisk og experimentell 
Belysning>> (1917), joka 1920 ilmestyi suOtTJenkielisessä asussa nimellä 
>>Perinnöllisyys kokeiden valossa>;, ,ja >>Biologi i 4et 19. Aarhundrede>> 
( 1922). Kuten mole~pi~n viimemainittujen kirjojen otsikoista il
menee, alkoivat b,iolpgian histo'riaa käsittelevät kysymykset yhä 
enemmän askarruttaa johannsenia hänen elämänsä vijmeisenä vuosi
kymmet:t~nä. 'Kokeellisia t~tkimuJ<sia hä~ ei silloin enää itse suo
rittanut, vaan omisti . aikansa muiden. tutkijain tu~ost~n kokoami
seen, näi~en tieteelli.seen arviointiin sekä oiologian keqityksen sel
vittämiseen. 

. 1' 

johannsen sai perinnöllisyystutkijana vastaanottaa suuri~ kun-· 
nianosoituksia. Hån oli useiden ulkomaisten tieteellist.en seurojen 
kunry.iajäsen ja Köp.enhami~·C\n, Freiburgi~, G~oningenin .J~ L~ndin 
yliopistojen kunniatohtori. Jo elämänsä aikana hän siten sai tu.n-
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nustusta tutkimustyöstään, mikä ei suinkaan aina tule tieteen 
suurmiesten osaksi. 

Wilhelm johannsen on kyrytänyt syvät vaot biologisten tietei
den työvainiolla. Hän oli niitä harvoja tutkijoita, jotka viimeiseen 
asti voivat hallita laajaksi paisuneen tieteenh'aaran kaikkia . aloja 
ja antaa tuloksille niiden oikean merkityksen. Hänen hedelmöittävä 

· vaikutuksensa on tuntuva vielä kauan hänen poismenonsa jälkeen. 

Suomen valeskorppioonilajit. 

Heikki Väänänen. 

Valeskorppioonit ovat vaatimattoman näköisiä, l - 4 mm:n 
pituisia eläimiä, joihin luonnontietei lij ämme tähän mennessä ovat 
tuskin ollenkaan huomiotaan kiinnittäneet. Nimi johtuu niiden 
ulkomuodosta, joka ensi silmäyksell ä tuo mieleen skorppioonin. 
Lähemmin eläintä tarkastaessa huomaa kuitenkin ruumiinraken
teessa niin suuria eroavaisuuksia skorppiooniin verraten, että nimen 
alkuosa on aivan paikallaan. Kotimaisessa kirjallisuudessa on tie
tääkseni vain 2 mainintaa näistä eläimistä. Levander ilmoittaa 
Tvärminnes.sä elävän 2 lajia ja Järvi otaksuu Suomessa tavattavien 
lajien lukumäärän kohoavan mahdollisesti 6:een, mikä otaksuma 
osuu oikeaan. Eläimille on ehdotettu myöskin nimitystä pihtiniekka 
(Schulman - Krogerus~ Nordström'in eläinopissaf Karjalan mur
teeseen perustuvaa nin1itystä ei mielestäni olisi syytä vakiinnuttaa 
suo.menkieliseen eläintieteelliseen terminologiaamme, vaan edelleen
kin pysyttävä nimityksessä valeskorppiooni, jolla on vastineensa 
kaikissa suurissa sivistyskielissä. 

Valeskorppiöonit (Pseudoscorpiones sive Clzelonethi) muodos
tavat pienen, lajiköyhän lahkon hämähäkkieläinten (Arachnoidea) 
ensimmäisessä alaluokassa, ni'velhär11ähäkit (Arthrogastfes). Lahkon 
edustajat ovat helposti tunnettavia. Tosin tuottaa lajien varma 
määräämineli jonkinverran vaikettksia, voipa ol la mahdotontakin, 
jos tarkastettavana on nuoria yksilöitä, joiden lajituntomerkit 
eivät ole . vielä täysin kehittyneet. Tutkimatta tarkoin vaikeasti 
esille saatavia sukupuolielimiä, ei voi päättää, onko kyseessä täysi
kasvuinen vai ntt'ori eläin. ja niinpä · huomaakin kirjallisu·udesta, 
ettå samalla ' lajilla voi' olla parisenkymmentäkin tieteellistä nimeä 
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Kuva I. Cl1elijer cancroides L. dorsaalipu c. Jclta. oc s ilm ~i, ch cheliceri, p pedi
palppi, 1- 1 II se. cth J- 1 II scutum cephalothoracicum, 1- IV. I- IV kävely

raaja, 1- 11 abdomenin segmenttejä. 

syystä, että tutkijat ovat selittäneet eri-ikäisiä yksilöitä. Tämä 
ilmiö on muuten sangen yleinen arachnologisessa kirjallisuudessa. 

Seuraavassa lyhyt morfologinen esitys ja systemaattinen kat
saus kotimaisiin lajeihin. 

Valeskorppioonin ruumiissa eroitetaan kaksi osaa, cephalotho
rax ja abdomen. Edellisen osan muoto on vaihteleva. Obisium
lajeilla se on melkein suorakaiteen muotoinen (kuva 2), Chelijer
lajeilla sitävastoin tasakylkisen kolmion muotoinen, kärkikulman 
sijalla kuitenkin ympyränkaari (kuva 1 ), harvinaisena Chiridium-
1aji11a aivan kolmiomainen. Cephalothorax'in dorsaalipuolta peit
tää vahvasti kitinisoitunut kilpi, scutum cephalothoracicum, joka 
Chelifer-lajeilla on jakautunut kahden enemmän tai vähemmän 
selvästi näkyvän poikittaisuurteen kautta kolmeen osaan (1 - 11 l 
se. cth. kuvassa 1), joista ensimmäinen, oraalisin, on pisin, mutta 
samalla kapein, kun taas viimeinen, aboraalisin, on lyhyin ja levein. 
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Keskimmäinen osa on pinta-alaltaan 
suurin. Obisium- ja Clliridium-laj eilla 
tämä jakautuminen on epäselvempi, 
joten kilpi näyttää yhtenäiseltä. 1 

Cephalothorax'in selkäkilven jaka
utuminen on synnyitään sekundää
rinen, joten edell ämainitut kilven 
osat eivät vastaa mitään segmenttejä. 
Myöskään ei cephalothorax'in sivussa 
olevassa, dorsaali- ja ventraalipuolta 
yhdistävässä, ohuessa nahassa voi huo
mata enää minkäänlaisia uurteita, joi
ta voisi pitää joittenkin su lautumis
tilassa olevien thorax-segmenttien 
rajoj en jäännöksinä. Cephalothorax' in 
selkäkilven osia voinee niin muodoin 

Kuva 2 . Obisium mrrscorum 
verrata abdomenin segmentti en jakau- Leach. dor~aali p u o l e l ta. r rost-
tuneisiin tergiittikilpiin. Edellisessä rum, cth cephalothorax. Muut 

merkit samat kuin kuvassa 1. 
tapauksessa jakautuminen on tapah-
tunut poikittaiseen suuntaan, jälkimmäisessä tapauksessa taas 
pitkittäissuuntaan, mediaanisesti. 

Cephalothorax' in dorsaalipinnassa lähellä sen etureunaa sij ait
sevat lateraalisesti silmät, Obisium muscorum-lajilla kaksi kummalla
kin puole"Ila, Chelijer cancroides- ja Ch. Latreillii-!aj ei lla yksi kum
mallakin puol ell a, Ch . cyrneus ja Ch. cimicoides ovat sokeita , Ch i
ridium museorum-lajilla on kaksi hyvin pientä silmää. 

Cephalothorax'in ventraalipuolen peittävät kokonaan raajoj en 
tyvinivelet, coxat. 

Cephalothorax' iin Ii ittyy kuroutumalla sitä leveämpi abdomen. 
jossa on 11 segmenttiä, Chiridium museorum-lajilla tosin vain 10. 
Segmenttien selkäkilvet ovat jakautuneet keskiviivan kohdalla 
kahtia. Poikkeuksen säännöstä tekee tässä suhteessa Obisium 
muscorum. Abdomenin ventraalipuolella huomaa vain 8 sterniittiä, 
jotka vastaavat 8 viimeistä dorsaalipuolella näkyvää tergiittiä. 
Kolmen ensim mäisen segmentin sterniitit ovat siis etsittävissä niin 
sanotussa genitaalikentässä, jonka muodostaa neljännen kävely
raajaparin coxien ja abdomenin ensimmä is~n selvän sterniitin 

1 Chiridium-lajeilla voi selkäkilpi toisinaan olla jakautunut kahd eksi 
peräkkäiseksi kilvel<si. 
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(alunperin siis abdomenin 4:nneri 
segmentin oraalireunan) rajoit
tama abdomenin pinta. 

Abdomenin tyviosassa, 3:n
nessa ja 4:nnessä segmentissä 
sijaitsevat stigmat, joita on 2 
paria kaikilla muilla valeskorp-

. pioonilajeilla, paitsi Chiridium 
museorum'illa, jolla stigmoja on 
vain 1 pari. Seikka johtuu ilmei
sesti kahden stigmallisen seg
mentin yhteensulautumisesta. 
Clziridium museorum-lajin abdo
menissahan on vain 10 segment
tiä, muilla lajeilla ·si tävastoin 11. 
Tämä olettamus voidaan to
distaa oikeaksi anatomisilla tutki 
muksilla, joita en ole materiaalin 

Kuva. J. Obisium muscorum Leach. harvinaisuuden takia toistaiseksi 
ventraalipuolelta. st stigma, ga geni- voinut suorittaa, 1· a 1· ohon ulko
taalikenttä. Muut merkit samat kuin 

kuvassa t. . maiset tutkijat eivät myöskään 
ole näyttäneet vielä ehtineen kiin

nittää huomiotaan. Hengityselimiä, genitaalikenttää ja sukupuoli
-eroavaisuuksia tulen tarkemmin kuvailemaan kirjoitelmassa >>Piirteitä 
valeskorppioonien elintavoista>>,'' joka ilmestyy,· myöhemmin. 

Iho, integumentti, ei tarjoa mitään tavallisesta, arthropodeilla 
tavattavasta, poikkeavaa. Sen muodostaa hypodermiksen erittämä 
kitiinikerros, jonka paksuus ja laatu vaihtelee. Tummaa, kovaa 
kitiiniä tergiiteissä ja sterniiteissä .sekä pedipalpeissa, pehmeätä ja 
vaaleata nivelissä ja ruumiin sivuissa, joissa se muodostaa lukuisia 
poimuja. Ihon pinta voi olla sileä ja kiiltävä tai nystyräinen tai verk
komaisesti paksuuntunut. Ruumiin pinnassa havaitsee kolmenlaisia 
karvoja: pitkiä, ohuita tuntokarvoja, yksinkertaisia karvoja ja nuija
maisia karvoja-. Viimemainittujen· ·kärki on pirstoutunut useaksi 
hueksi pitkittäissälöksi, jotka harillaan olevina pienellä suurennuk

sella katsottuina näyttävät yhten'äise ltä nuijamaiselta kappaleelta. 
Valeskorppiooneilla on, kuten kaikilla muillakin hämähäkki

eläimillä, lukuunottamatta systemaattisessa suhteessa vaik~asti 
määriteltäviä Jin gnatulideja ja eräitä punkkeja, . kuusi raajap aria ,: 
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Kuva 4· Chelijer cancroides L. a. oikea chelieeri dorsaa lipuolelta. b. sama• 
ventraalipuolelta, gal. galea, 1. ext. ulkolevy, 1. int. sisälevy, fl. fl agellum, 
k. puolikuunmuotoinen kalvo, krt. kehruurauhase n tiehyt, serr. se rrula . 

. Kaksi ensimmäistä paria on erilaistunut erikoisiksi pyynti- tai suu-:
raajoiksi, muut neljä paria toimivat yleensä kävelyraajoina, vaikka
kin kolmas raajapari osoittaa eräissä Iahkoissa taipumusta muodos
tua jonkinlaiseksi ,>tuntcsarveksi>>. 

Ensimmäisenä raajaparina ovat kaksiniveliset pihtileuat L 
chelicerit (kuva 4). Tyvinivel, käsi (truncus l. manus), kapenee· 
sormimaiseksi lisäkkeeksi (digitus immobilis), jota vastaan toinen 
nivel, sormi (digitus mobilis) liikkuu. jälkimmäisen ventraalipuolella 
{)fl kampamainen kitiinilevy, serrula 1. serrula exterior. Liikkuvan 
sormen käressä on pehmeä, monihaarainen, läpikuultava kitiini
putki, galea, jonka kärkeen cephalothorax'issa sijaitsevien keh
ruurauhasten tiehyet avautuvat usealla reiällä . . Kiinteän sormen 
ulkoreunassa on kalvomainen Iisäke, u}kolevy 1. lamina exterior ja. 
saman sormen sisäreunassa muuten samanlainen, mutta sahalaitai
nen kalvo, sisälevy, lamina interior 1. serrula interior. Sormien välissä 
on lisäksi puolikuunmuotoinen, monipoimuinen kalvo. Chelieerin 
tyvinivelen ventraalipuolella, lähellä ulkosyrjää on omituinen sukas
kimppu, flagellum. Chelicerien. monenlaiset sukaset, kammat ja 
kalvot tuntuvat sangen ihmeelHsiltä laitteilta suuosissa, mutta nii-
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Kuva 5· Valeskorppioonien pedipalppeja. 1 Chelifer cancroides L, II Clzeliter 
Latreillii Leach, 111 Obisium muscorum Leach., IV Clzelifer cyrneus L. Koch., 

c coxa, tr trochanter. f femur, t tibia, .m !llanus, di ja dm digitus. 

den käyttö selvittää rakenteen. Valeskorppioonin suu sijaitsee 
chelieerien välissä. Usein näkyy tämän raajaparin välissä muita 
kalvomaisia suuosia (rostrum kuvassa 2). Chelieerien ja suuaukon 
keskinäisestä asem~sta selviää heti, ettei eläin voi näitä raaj_oja 
käyttää ravinnonottamisessa tai saaliin kiinnipitämisessä. Eikä 
asianlaita olekaan niin, vaan nämä raajat ovat jonkinlaisia puhdis
tuslaitteita, joita eläin tarvitsee puhdistaessaan pedipalppiensa sor
miin ja varsinkin näissä sormissa oleviin pitkiin ja herkkiin tunto·
karvoihin takertuneet pölyhiukkaset ja muut tåhrat. Olen useasti 
suurennuslasilla tarkastaen seurannut eläimen puhdistushommia. 
Varovaisesti se vetää vuorotellen pedipalppejaan chelieeriensä sor
mien läpi, ja varmaankin lukuisat ohuet, poimuiset kalvot ja taipui~ 
sat sukaset ovatkin omiaan puhdistamaan hentorakenteisia tunto., 
elimiä. 

Kuvasta 5 ilmenee toisen raajaparin, pihtirihmojen eli pe<;li~ 

palppien rakenne. Niissä on 6 niveltä, eoxa, tro.ehanter, femur, tibia, 
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Kuva 6. I. 0. muscorum 1 kävelyraaja, 2. 0. muscorum IV kävelyraaja, 3. 
Ch. cyrneus 1 1 kävelyraaja, 4. 0. muscorum kävelyraajan nilkkanivelen kärki; 
5. Chiridium museorum. 1 kävelyraaja. c coxa, tr trochanter, trn trochan
t n, f femur, t tibia, ts tarsus, ts l. l. tarsus, t s 2. 2. tarsus, a arolium, ep 
aipipodium, ky kynnet,· ku nilkan k ärjessä oleva kuoppa, johon eläin voi 

' vet ää kyntensä. . 

manus ja digitus. Pedipalpeillaan eläin pyydystää saalistaan ja puo
lustaa itseään kääntäen aina nopeasti eläimen kokoon nähden kun
nioitusta herättävät pihtinsä rauhanhäiritsijää kohden. jos taas vi
hollinen on ylivoimainen, juoksee eläin nopeasti takaperin johonkin 
piilopaikkaan. 

Kävelyraajojen nivelten lukumäärä vaihtelee 5- 7, riippuen 
nivelten yhteensulautumisesta (vrt. kuva 6). Nivelrikkain on 
Obisium muscorum'in jalka. Siinä eroitetaan seuraavat nivelet: 
coxa, trochanter, trochantin, femur, tibia, 1. tarsus, 2. tarsus. Vie
läpä saman lajin takimmaiset kävelyraajat eroavat rakenteensa puo
lesta etummaisista kävelyraajoista (kuva 6, kuviot 1 ja 2). Viimeisen 
nilkkaniveleen kärjessä on aivan . pieni, tuskin itsenäinen kappale, 
epipodium, johon kynnet ja polkuliuska, kellonmuotoinen kalvo 
(arolium), kiinnittyvät. Viimemainittu on aina kostea siihen aukea
vista rauhastiehyeistä erittyvästä limasta, ja valeskorppiooni voikin 
kävellä liukkaita kohtisuoria pintoja myöten. Nilkkanivelen kär
jessä on kuoppa, johon eläin erityisten lihasten avulla voi vetää 
kyntensä piiloon, joten ne eivät tarpeettomasti kulu. Nilkkanive
lessä on runsaanlaisesti pitkiä ja kankeita sukasia. 
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Suomessa tavataan 6 valeskorppioonilajia. Lahko jakautuu 
2:een alalahkoon ja lukuisiin heimoihin seuraavasti: 

1. Ruumis melkein lieriömäinen. Che-
licerit jokseenkin suuret. · Niiden ui om
pien takanurkkien välinen etäisyys 
noin· 2 ja cephalothorax'in takareunan 
leveydestä. Serru lan kärkiosa on eril-
lään chelieerin liikkuvasta sormesta. Alatahko Hemictenodactyli B a 1 z . 

1 '. Ruumis enemmän tai vähemmän li
tistynyt. Chelicerit jokseenkin pienet. 
Niiden ulompien takanurkkien väli
nen etäisyys tu~kin 1/2 cephalothorax'in 
takareunan leveydestä, mutta usein 
vieläkin pienempi. Serrula kiinni
kasvanut pitkin pituuttaan chelieerin 
liikkuvaan sormeen. Alatahko Panctenodactyli B a 1 z. 

~la~ahko He m 1 c te no d a. c t y p B a 1 z a n 1891. \ \' 

. .. 
Serru l4n distaalinen kärki ~ i ple kiinnikasvanut, chelicerit suure.t, niiden 

ulompien takanurkkien .välinen etäisyys on noin 2-ja cephalothorax'in taka
reunan leveydestä, cephalothorax'in etureunassa medianinen hammas tai etu
reuna on sahalaitainen. 

Suomessa esiintyvä laji kuuluu systemaattisesti seuraavaan heimoon 

. Heimo. Obfsffdae f.I a .n s.e n .189,4 . .. 

Ruumis lieriömäinen, kiiltävä; varustettu ainoastaan yksinkertaisilla kar
voilla. Cephalothorax melkein tasaleveä, päältäkatsoen usein suoraka{teen
muotoi.nen, ,yhtenäinen, kQsl<a goikittc;tis~urteet p,uuttuva~. Oalea on tai puut
tuu. A~~omenin ~egmenttien tergiitit. yhte~~isiä. N~lk~~ ka~sinivelisiä .. 

1 • ' • ' 1 .. 1 • 

Alahei!JlO Obfslfnae D a d a y 1889. 
1 • • 1 • l 

9a1ea ja ulkolevy. puuttuvat. Pedipalppien kädestä pu\lttuvat tuntokarv~t 
niitä on a~noastaan soqni~sa. . , 

Oblslum 1 1 t'ig e r 1798. 

Cephalothoraxin moleDlmin p,~:~olin. 2. silm~ä. Pedipalpin. sormet. käyr.iä• 
Oblslum · muscorum Lea c h 1817. Pituus 2,5- 3,5 mm. ·Cephalothorax 

ja abdomenin tergiitit tum~ariruskeat tai a'Iiivinruskeat, pe.dipa.lpit kellertävän
ruskeat, jalat v~all;;anruskeat, läpikuultavat. Cephalothorax · tuskin ' Jeveyttään 
pitempi, sivuilta yhdensuuntainen,· takaa hiukan kaventunut. Silmät isot, melkein 
tasaiset, pyöreät, sijaitsevat samalla kohonemalla, niiden etäisyys toisistaan tuskin 
silmän säteen suuruinen. Abdomenin tergiitit yhtenäiset, niiden takareunassa 
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hyvin ohuita karvoj a, . viimeisessä tergiitissä , tavallista pitempiä. Pedipalpit: 
trochanter leveyttään pitempi, takaa suora , edestä kupera, femur pitkä, edestä 
ty:vipuplessa kovera sitten eteenpäin kaartunut, takareuna. muodostaa kevyen 
aaltoviivan, etureunan hienoj en karvoj en pituus noin puolet femurin leveydestä ,_ 
tibia nuijan muotoinen, käs i munanmuotoinen, sormet käyrät, kättä pidentmäL 

Laji Helsingin ympäristössä sammalikossa. verr~ttain yleinen. 1 

Alalahko P ~ n c te no~ a c J y Ii 13 a 1 z a n 1891. 
.. 

Serrula kokonaan kiintonainen, chelicerit pienet, ni .id ~n ,ulompien taka-
nurkkien välin ~n etäisyys tuskin puo l ~ t c,ephal.othorax:jn takareunan. 'eveydestä, 
cephalothqrax'in etureunassa ei ole medjanist{l , h am~ast a : 

Heimo . ~h~liferlda~ H a ~ ~ n 1 87~. , 

< •• 

Kahden etummaisen käve!yraajap,a,rin fqmurit jqkaut.umattomat tai jakautu -
neet dist~a li seks,i femuriksi ja basaaliseksi trochantiniksi. Nil~at . yksinivelisiä. 
Silmiä· 2 tai 0. Cephalothorax kolmiomainen. Galea yksinkertainen tai moni
haarainen. Abdomenin tergiitit jakautuneet medianises ti kahtia. 

' ' • ' • • 1 • ' 1 • • 1 • • • ~ • ' 1 1 ~ 1 • 

1. Trochantin pttuttuu. · Alaheimo Chfridllnae H a 'n s. ' 
1': Trochantin on olemassa. · Alaheimo Chell

1

ferfnae S'i m.' 

. '' 

. Al~heimo Chirldi~nae H a n se n 1894 . 

• 1 ' • 

K{lh~en .etummaisen k~v~~yraajapari,n femurit. jakautumattoqlat , trochantin 
puuttuu. 

Chfrldlum Me n g·e 1855. 

Cephalothorax leveyttään pitempi, yhden poikittaisuurteen jakama, uur 
teen takana oleva reuna kovera, edessä oleva reuna karkeanystyräinen muodos
taen ison kyhmyn molemmin puolin . Si lmiä 2. Abdomenissa 10 segmenttiä. 

Chiridium muswrum Lea c h 1817; (Sub Chelijer) Pituus 1,3 mm. Cepha
lothorax kirkkaanpunaisenruskea , abdomen ·vaaleampi. Cephalothorax päältä 
hienosti, sivuilta karkeasti . nystyräinen jop;1 kyhmyinen. Abdomenin· tergiitit 
hyvin hienonystyräiset, jokaisen takareunassa rivi sangen pieniä, yksinkertaisia, 
käyriä, vaaleita karvoja. Pedipalpeissa runsaasti vaaleita karvoja, trochanter · 
melkein pit4uttaan leveämp i, takareuna ·keilamainen, femur pitkä, hoikka ja 
suora, tibia kupera, femuria leveämpi, pitkänpyöreä, käsi tibiaa lyhyempi, sitä 
paljon leveämpi, sormet tuskin .kättä pidemmät, vähän kaartuneet. ~ 

Laji elää lintuhäkeissä, kana.Joissa, rotanpyydyksissä 9levissa leivänpaloissa · 
j. n. e. Tavattu Suomessa yhden ·ainoan kerran Mäntsälässä v. 1899.· 

1 Tarkemmat · tiedo t.. ·suomalaisten valeskorppioonien · levenemisestä kir
joitukse.ssani »Zur Kenntnis der .Pseudos!:orpionenfau.na Finnlands,>, joka piakkoin . 
ilmestyy Vanamon julka isuissa. 
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Alaheimo Chellferlnae S imon 1875. 

Ka hden etumm~ isen kävelyraajapa rin femurin tyvessä selvästi eroitetta\la 
trochantin. 

Chelffer G e o f f r o y 1763. 

Silmiä 2 tai 0. Abdomenissa 11 segmenttiä . Neljännen ja lan nilkka ei o le 
k oskaan vastaavaa tibiaa pitempi. 

1. Silmät puuttuvat. 
2'. Pedipa lpeissa yksinkertaisia karvoja . 
2. Pedipa lpeissa nuijama isia karvoja . 
1 '. Silmiä 2. 
3. J a lkojen kynnen ventraalipuolella iso hammas. 

2. 
1. Ch. cyrneus. 
2. Ch. cimicoides. 

3. 

Cepha lothorax karkeanystyräinen. 3. Ch. cancroide!) . 
3 '. J alkojen kynnessä ei ole hammast a . Cephalo-

thorax s ileä . 4. Ch. Latreillii. 

1. Chellfer cyrneus L. K o c ·h. 1873. Pituus 3,5-4 mm. Cephalothorax 
tummanpunaisenruskea, abdomen mustanruskea. Pedipalpit punaisenruskeat, 
ja lat punertava nkeltaiset. Himmeä, ainoastaan pedipalpit kiiltävät, myöskin 
jala t ja a bdomenin sterniitit kiiltävät. Cephalothorax etuasassaan kape~eva, 
hienonystyrä inen, ohuin, nuij ama isin karvain varustettu. Molemmat poikittais
uurteet selvät, etummainen muodostaa keskikohdassaan tylpän kulman eteenpäin, . 
takimmainen samat en taaksepä in. Chelicerit kiiltävät, nyst ermäiset. Pedipa l
peissa a inoastaan yksinkertaisia karvoja, trochanter edest ä kupera, takareunassa 
syvä kolo, femur nuijanmuotoinen, tyves tä varrellinen, tibia femuria lyhyempi, 
leveämpi, etureuna va hvasti kupera, takareuna tasaisesti kaareva, käsi soikean
pitkulainen, sormet kättä lyhyemmät, paksut, vähän käyrät. Galeassa 4 pientä 
hammast a. 

Laji elää puiden kuoren alla. Tava ttu Keski- ja Etelä-Suomessa harvi
n a isena. 

2. Chellfer clmlcoldes F a b r i c i u s 1793 (Sub Scorpio). Pituus 2,5-3 
mm. Cephalothorax, abdomen ja pedipalpit tummanruskeat, tuskin kiiltävät, 
hienonyst y räiset. Kä velyraa ja t oliivinruskeat. Cephalothorax etuasassaan kape
neva, poikitta isuurteet selvät, etummainen jokseenkin suora, t akimmainen keski
os issaan vahvasti taaksepäin kaartunut, reunailta sitävastoin et eenpäin kaartu
nut. Abdomenin t ergiittien t akareunassa rivi lyhyitä, nuijanmuotoisia karvoja, 
v.iimeisessä t ergii t issä olevat karvat muita pitempiä ja leveämpiä . Pedipa lppien 
coxassa a inoastaan yksinkertaisia karvoj a , muissa nivelissä sitävastoin run
saasti nuij ama isia lyhyitä karvoja, trochanter leveytensä pituinen, takareuna 
hiema n kupera, femurin etureuna hiukan kupera , takareuna ensin kupera sitten 
loivasti kovera , tibia femuria lyhyempi, mutta melkein t ämän levyinen, käsi 
tibiaa leveämpi, leveyttään pitempi, sormet t asa pa ksut, käden pituiset, hiukan 
kaa revat. Ga leassa 3-4 jokseenkin pitkää hammasta; 
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Laji elää useiden eri puulajien kuoren alla. Tavataa n Keski-Suomessa 
·siellä tää llä. Kerran löydetty myöskin Formica rufa'n pesästä. 

3. Ch elifer cancroldes Li n n e 1761 (Sub Acarus). Pituus 3-4 mm. Cepha
lothorax ja pedipalpit tummanruskeanpunaise t, abdomenin segmentit kirkkaan
ruskeat, jalat kellertävät. Cephalothorax tasa isesti ny_styräinen, sivuilta usein 
karkeanystyräisempi kuin keskeltä. Poikittaisuurtee t se lvät. Pedipalpeissa run
·saasti nuij amaisia karvoja, t ro chanter nuijanmuotoinen, leveyttään paljon pi
tempi, femur pitkä, jokseenkin tasapaksu, edestä suora, takaa hiukan kupera , 
tibia nuijanmuotoinen femu ria lyhyempi ja paksumpi, käs i puikea, sormet 
kättä pidemmät, hoikat , hiukan kaarevat. Pedipalpit sirotekoiset, suhtee llisest i 
huomattavasti pidemmät kuin millään muulla lajilla . 

. Laji elää asuin huoneissa. Tavataan harvinaisena koko Suomessa. Kerran 
:löydetty myöskin Formica rufa'n pesästä. 

4. Chelifer Latrelllii L ea c h 1817 ( = Ch. Schaelferi C. Koch 1873). Pituus 
.3-3,5 mm. Cephalothorax ja pedipalpit keltaisen ruskeat, abdomen vaalean
keltaisenruskea . Cephalothorax pitempi kuin takareunan leveys, himmeän
kiiltävä, tasaisesti hienonystyräinen, etuasassaan vahvas ti kapeneva, harvaa n 
paksukarvainen (ei nuij amaisia karvoja), silmät suuret . Pedipalppien kaikissa 
nivelissä ainoastaan tavallisia karvoja. Trochanterin etureuna kupera, takareuna 
keskeltä vahvasti kovera, femurin etureuna melkein suora, takareuna lievästi 
kupera, tibia melkein · femurin pituinen, molemmin puolin vahvasti kupera, 
käs i puikea, tibiaa 1,1/2 kertaa paksumpi, mutta . hieman lyhyempi, sormet 
hiukan kättä pidemmät. 

Laji elää meillä yksinomaan meren rannoilla meriveden kostuttamalla 
a l u e~lla erilaisten esineiden alla. Tavataan sekä Pohjanlahden että Suomen
Jahden rannikolla. 

Kiitäjäperhosten vesilennosta. 

Erkki Kanervo. 

On sangen harvinaista, että varsinaiset kiitäjäperhoset (Sphin
:gidae) jättävät mesirikkaat kukkansa ja mukautuvai su orittam~an 

.lyhyen iltalentoosa vedenpinnan yläpuolella siihen tuon tuostakin 
ruumistaan kastaen tavalla, jota voisi kutsua vesilennoksi. 

Mutta ·vanhastaan on tunnettua, että kautta koko Pohjois
Venäjän ja Siperian levinnyt Smerintlzus tremulae Fisch., joka meillä 
.esiintyy pääasiassa vain Kaakkois-Suomessa, yksinomaan harjoit
taa edellämainittua vesilentoa. Ensimmäisenä lienee mainitun lento
tavan havainnut j. M. j. af T e n gs tröm Venäj än-Karjalassa 
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v. · 1863\ jolloin hän tapasi 3 d' -yksilöä lentämässä rantaa seuraten· 
vedenpinnan yläpuolella ja huomasi niiden . tavan · takaa _ kastavan 
ruumi~t~ån ~i~hen; 'k~tery päaskyset te~evä,t py'ydystäessään aivan 
lähellä .vedenkalvo& lentäviä l)yönteisiä .. _ Nähtävästi hänen si.lloi .., 
sessa kirjallisuudessa ainoata, mutta niukkasanaisuudessaan väärin
käsityksille tilaa antavaa tietoaan ovat hyväkseen käyttäneet 
A u r i v i II i u s ja A r q, joiden ·perhosteoksissa mainitaan Sm .. 
trem_ulae'n. I~ntävän ' v~denpinpan yläpuol~lla' ja kastayari siihen sii
piään (!) - joka, kut~n , omat h~v.aintoni ·osoittavat, . ei pidä paik
kaansa. Berge-R e b e l'in ja-.S p u 1 e r'in Keski,.. tai . koko Eu
rooppaa käsittelevissä perhosmonografioista ilmoitetaan lyhyesti 
lajin vain lentävän likellä vedenkalvoa, mutta oikeasta vesilennosta 
ei puh~t(~Tii~äan. ' ' ' '. . _.·, 1 • 

Myöh~mmJn Itä-:Spomessa . paljon keräill~en metsänl10itaja 
E h n b e r g-v.ainajan kokoelmista ja muistiinpanoista käy. niinikään 
ilmi, että · hän on saanut Sm .. tremulae'ta ainakin 4!stä eri paikasta, 
ja kertoo hän· niiden · vedenpinnalla liihoitelleen, mutta ei huomauta 
mitään . n'iideri laskeutumisesta ifse vedenkalvoon.· Lisäksi .hän toteaa 
kaikkien .. pyyt,~~i~.nsä yksilöider:t olleen · koiraita . . · · 

Viime kesänä oli minulla itselläni tilaisuus Sortavalan Kirjava
lahdessa pyydystämään fätä perhosta· sekä tekemään siitä havain
toja, jotka lienevät omiaan tarkemmin kuvaamaan ja selittämään 
tätä harvinaista, perhosten keskuudessa vertaistaan · vailla olevaa 
lentotapaa. 

Lentoaika alkoi kesäkuun viimeisellä viikolla ja kesti heinäkuun 
puoliväliin (ensimmäiset näin 29. VI - viimeiset 16. V 1 1). Suurin yk
silörunsaus oli heinäkuun ensimmäisellä viikolla, jolloin useina iltoina 
tehtyjen havainto'jeri ·perusteella 'kävi 'ilmi, että 'n1yös vuorokautinen 
lentoaika oli hyvin rajoitettu. Klo 9 tienoilla illalla ilmaantuivat 
ensimmäiset yksilöt. Ne lensivät n. 4- 5 m korkeudella yksitellen, 
metsästä kohti ·rantaa tai .päinvastoin - joskus näin niiden myös. 
ohjaavan · lentonsa läheisiin . saariin; ·kuitenkin. aina mainitulla kor
keudella, ikäänkuin ·välttäen .vettä . . ·Vauhti. oli . erittäin nopea ja 
vailla pysähdyksiä. : ·. . · , 

Mutta kauvaa. ei .tarvinnut- odottaa, sillä jo noin tunnin kulut
tua, kun hämärä oli laskeutunut, ja rantoja reunasi veteen ·heitetty 
varjovyö, .alkoi . miltei .yht'äkkiä sinne. tänne . ilmaantua hyppivässä 

: 1 t : ·' 1• 

1 · Catalogus Lepidopterorurri Fattnae Fennicae 'praecursoriu·s, s . 7. 
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vesilennossa olevia per.hosia. Ni inpä laskin nähneeni 1, Y.H. noin 
1 km pituisen .rantakaistaleen ver·raten nopeassa tahdissa kuljettuani 
15 yksi löä,· j.oista· sain kiinni 6: · Tällaista lentoa· kesti sittert · parin 
tunnin ajan, ja perhoset hävisivät aina klo 11 ,30- 12 · välillä · miltei 
.äkkiä) ilman että sanottavaa· syytä ilmiölle. voisi lausua,· jollei sellai
·seksi. laske lisääntyvää hämäryyttä ja ilman viilenemistä. ·onhan 
toisillakin kiitäjillä . se· ominaisuus, etteivät ne juuri keskiyön jälkeen 
.enää lennä. 

Varsinaisessa vesilennossa. perhosen· lento ·On omituisen katko
naista. Noin metrin korkeudelta se . yhtäkkiä· laskeutuu kuin kivi 
kohtisuorassa suunnassa vedenpintaart, jarruttaa ·viime tingassa 
siivil lään kääntämällä niiden pinnan ilmavirtaa vastaan, jolloin 
ruumis nousee 45° kulmassa etuylävi istoon, samalla kuin vain taka
ruumiin vatsapuoli kärk iosassaan tapaa vedenpintaan saaden aikaan 
kehässä etenevät pikkulaineet. Pää ja keskir·uumis· ovat siis melko 
korkealla vedenpinnasta ja siivet .niinikään vinosti ylöspäin tarkoin 
kastomista välttäen. . Näin se use·in pienin nykäyksin viiltelee 
veden kaivoa, korkeintaan 5 kertaa, noustakseen · taas metrin kor
keudelle uutta laskeutumispaikkaa hakemaan. Tällairten löytyy 
a ina aivan läheltä tai - mikä ei ole harvinaista - juuri samastakin 
paikasta: Panin myös merkille, että sama yksilö, milloin sitä ei 
häiritty, saattoi puolenkin tunnin ajan oleskella vesilennolla miltei 
samassa paikassa. 

8. V 11 sain · lisäksi erään kalliorannan lähettyviltä Smerinthus 
populi'ta ja Hyloicus pinastri'ta molempia 3 yksi löä niiden käyttäy
tyessä edelläkerrottuun tapaan s. o. ollessa vesilennolla. 'Ne lente
livät Sm.· tremulae'n seassa niin samall a tavoin, etten niitä hämä
ryyden takia· tuntenut ennenkuin kuo lleina. -Kovin ·harvinaista lie
nee näiden vesil ento,· koska en kumpaakaan yhä uudistuneista pyy
dystelyistä huolimatta · myöhemmin tavannut. 

Mitä vesilentopaikkaan tulee, huomasin s iinä ~ seuraavaa: 
1) Vesilento tapahtui aina lähellä rantaa. Pyydys·tin niitä ran

nalta ·haavin ulottuvilta eivätkä ne edenneet rannasta · arviolta 50 m 
enempää ulapalle silloinkaan, kun yhtä tyven vallitsi kaikkialla . 

2) Perhoset näyttivät etsivän varjoisia rantoja, sillä valoisam-
milla itärannoilla en niitä tavannut samassa lahdekkeessakaan, 
vaikka ne · 1 uonnonsuhteiltaan oli sivat olleet täysin samanlaiset. 

3) Rannan laatli, syvyyssuhteet ja kasvullisuus eivät merkinneet 
mitään, sillä . tapasin vesilentäjiä syvi ll ä, kallioisilla, vesikasvitto-
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milla sekä matalilla kaislikkorannoi11a, kunhan vain vesikasvit jät-· 
tivät m2:kin laajuisen vapaanveden aukon. En niitä myöskään: 
läheisi11ä sisämaan Iammilla nähnyt, esiintyminen rajoittui vain. 
Laatokan rannoille. 

Mikä lienee sitten syynä vesilentoon? Teoksessaan >>Die Gross-· 
Schmetterlinge der Erde>> mainitsee S e i t z molempien Sme
rinthus-lajien vesilennosta. Hän .painostaa ilmiön harvinaisuutta,. 
vastaavanlaisia tapauksia kun on vain kolme11a eksoottisella perhos
suvulla (Pachylia, Hemeroplanes, Perigonia) tavattu. Näiden suku
jen koirakset näet imevät vettä laskeutuessaan vedenkalvoon. Kui
tenkin S e i t z arvelee tämän mahdottomaksi Smerinthuksiin 
nähden, niillähän on suku laisiinsa verratuina kovin redusoitunut 
imu torvi. 

Mikäli voin todeta, ei mistään veden imemisestä ollut kysymys .. 
Alimmassa lentonsa kulminatiopisteessä edellä kuvattu ruumiin
asento estäisi ehdottomasti molempia Smerinthus-1ajeja, joiden imu
torvi ei ole lO:kään mm:n pituinen, imemästä vettä. Sen sijaan 
voinee Hyloicus imeä vettä, vaikka havaintojen niukkuus estää 
tässä sen toteamisen. 

Lähellä o'n sen sijaan toinen otaksuma, joka lähtee siitä tosi
seikasta, että Te n g s t r ö m, S e i t z y. m. ovat vesilennolla tavan
neet vain koiraksia. Omat havaintoni tosin kumoavat tämän seikan,. 
sillä sekä Sm. tremulae'sta että Hyloicuksesta sain myös naaraksia 
(2 + 1 yks.) vesilennolta, vaikka niitä lienee aivan mitätön osa koi
raksien lukumäärästä. 0 l e t a n s i i s k o i r a k s i e n v e s i 1 e n
nolla tyynessä vedenpinnassa oman kuvansa 
n ä h d e s s ä ä n n i i t ä 1 u u 1 e v a n n a a r a k s i k s i, j o i t a 
n e k o e t t a v a t s a a v u t t a a_.l - Yleensä sphingidit omaa-· 
vat tarkan hajuaistin, jonka avu11a ne yksinomaan löytävät mesi
rikkaat kukat, eikä niitä näinollen luulisi alttiiksi tällaiselle toistu
valle harha11e. Olisivatko Smerintlzus-koirakset sentään kukilla käy
mättöminä tässä suhteessa alttiimpia erehtymään? Toisenlaiseen 
kehitystasoonhan viittaa ulkomorfologinen imutorvireduktiokin. 
Tähän suuntaan viittaavat vastaavanlaisten peiliheijastustapausten 
vaikutukset korkeammillakin eläimillä. Ainakin oli perhosen hei-

1 Sama ajatus on aikaisemmin es itetty >>Maapallon cläimistössäkin >>, 
vaikka siinä entiseen tapaan oletetaan perhosten samalla kastavan siipensä 
veteen. 

Toimituksen huomautus. 
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jastunut kuva vedenkaivossa useimmiten hyvä pyytäjän johtotähti,. 
silloin kuin salaperäinen lentäjä tyystin oli projisioitu näkymättö
miin rannan tummaa taustaa vastaan. 

Eriophyes fraxinivorus::äkämiä saarnessa. 

A. ]. Rainio. 

Monet ovat kaiketi käydessään Loviisassa ihmetellen tarkasta
neet niitä omituisia äkämämuodostuksia, joita tapaa kaikkialla. 
puistoissa kasvavissa saarnissa erittäin runsaasti. jo vuonna 1907 
mainitsee intendentti J. E. D : s o n 1 v e r u s (1) löytäneensä täl
laisia äkämiä Loviisasta, ja vuonna 1914 löysi hän samanlaisia äkä
miä Haminan kylpylaitoksen puistikosta (2). Vuosien kuluessa olen 
tehnyt näiden äkämien esiintymisestä muistiinpanoja. Tätä nykyä 
on saarnen äkämää tiedossa seuraavista paikoista maassamme: 
N. Loviisa, 1907, J. E. D: s on 1 v e r u s. 1927, A. j. Ra i n i o,. 

miltei kaikissa puistoissa kasvavissa saarnissa. 
Ka. Kotka, 1919, A. J. Ra i n i o, keskikaupungilla niukanlaisesti 

neljässä puussa. 
Ka. Karhula, 1920, A. j. R a i n i o, lasitehtaan luona yhdessä 

puussa. 
Ka. Hamina, 1914, j. E. D: s on J v e r u s, kylpylaitoksen puisti

kassa. 1918, A . .J. Ra i n i o, kuudessa puussa runsaasti kylpy
laitoksen puistossa sekä viidessä puussa aseman lähellä. 

Sa. Lappeenranta, 1920, A. J. Ra i n i o, kahdessa puussa kaupun
gin puistossa. 

Sa. Imatra, 1925, A. J. R a i n i o, Valtion hotellin luona yhdessä 
puussa. 

Kö. Antrea, i 926, . A. j. Ra i n i G, aseman lähellä kaiki~sa puissa 
erittäin runsaasti. 

Kl. Elisenvaara, 1925, A. J. R a i n i o, kahdessa puussa aseman 
'lähellä. 

Ik. Käkisalmi, 1923, A. J. R a i n i o, kahdessa puussa. 
lk. Sakkola, 1923, A. J. R a i n i o, hautausmaalla yhdessä puussa. 

Äkämää ei ole toistaiseksi tavattu muualla kuin kaakkoisosissa 
Suomea, joten äkämän aiheuttaja ov katsottava täydellisesti itäi-
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·· seksi . lajik1si. · Muualla Euroopassa · ·on samaa ·äkä
. ·mälajia · tavattu paitsi Fraxinus ··excelsior'illa, myös 

Fr. angustifolia'lla (3) ja F r. · Ornuksella (4): 
Saarnessa olevia äkämiä eli kuten saksalaiset 

nimittävät >>Klunkern>> aiheuttaa eräs äkämäpunkki 
Eriophyes jraxinivorus (Nalepa). Muodoltaan on tämä 

l , äkämäp~nkk_i . sylinter.imäipen (kuva .1) . ja on sillä n. 
64 rengasmaista vyötä. Äkämäpunkin pääpuolessa 
olevassa puoliympyränmuotoisessa kilvessä huoma
taan hyvin epäselvästi pitkittäisiä viivoja. Koiras 
on n. 150 !" pitkä ja n. 33 ,u leveä ja naaras n. 180 f1' 

· pitkä ·ja n. 35 f1' leveä: Tutkittaessa äkämistä sentri
fuugilla saatua sakkaa mikroskoopissa · voitiin to
deta, että koirasäkämät)Unkkeja oli vain noin 
1 - 11

/ 2 %, joteh näyttää hyvin todennäköiseltä,. että 
punkkien lisääntyminen tapahtuu myöskin parte-

Kuvti I. Erto- nogeneettistä tietä, kuten monet tutkijat ·ovat olet
phyes fraxinivo- taneet: · N a 1 e p a (5, p. 204) mainitsee, että yleen

rus (Nalepa). .. t t k · kk · · 2 3 o · .. · .. Piirt. Rainio. sa ava aan otraspun eJa nom ~ ;0 , Ja eratssa 
tapauksi·ssa saa niitä turhaan hakea. 

Tarkastellessamme saarnen äkämäpunkkien vioittamia kukkia 
keväällä toukokuussa, havaitsemme, että äkämäpunkkien aiheutta
masta ärsytyksestä kukkatertun perä on faskiatiomaisesti kiertynyt, 
mutta harvoin huomataan siinä villakarvoja. Sitävastoin ·käsnä
mäisesti turvonneissa kukkaperissä huomataan valkea tai hiukan 
kellertävä sauvamainen villakarvapeite. Tavallisesti ovat kaikki 
kukat steriilit ja kukkaosien mucdostuminen ·on aivan epätäydel
linen: Myöhemmin, · siis heinä - elokuussa, putoilevat yksityiset, 
-epämuodostuneet kukat pois tai jäävät ne koukkumaisesti paisunei
den kukkaperien sisään. 
. Yleensä säilyvät nämä äkämät vihreinä tai vihreän kellertävinä 
aina elokuuhun saakka ja· vasta myöhemmin, etenkin syyspakkasten 
jälkeen, painuvat ne tummanruskfiksi ja puutuvat (kuva 2): Puissa 
näyttävät äkämät säilyvän meillä ainakin kaksi vuotta, mutta 
eräissä tapauksissa voi niiden ikä olla paljon pitempikin,· päättäen 
siitä, että on voitu todeta äkämiä, joiden pinnassa on huomattu 
kasvavan erästä jäkälää, Xantlwria parietina'a. 

Heinä~elokuussa: sentrifugoitaessa liuosta; joissa äkämät ovat 
.oll eet · vuorokauden vedessä, löydämme suuret ·rhäärät kuvassa 1 
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Kuva 2. Fraxinus excelsior'in puutuneita kukintoäkämiä. (Rainio). 

piirrettyjä äkämäpunkkeja. Sitävastoin ei enää syyskuussa samaa 
menetelmää käyttäen voitu löytää punkkeja, vaan· olivat ne jo sil-
loin talvehtimispaikoissaan uusissa silmuissa. · · 

Mikäli olen huo~annu~ näyttävät'. äkämäpunkit 'sangen suu
ressa määrin rasittavan saarnien kasvua ja eräissä tapauksissa, ku
ten Antreassa ja Loviisassa, voitiin · todeta puiden kuolevankin. 
Tämä käy ymmärrettäväksi, kun ajattelemme niitä huomattavia 
määriä kasviravintoa, jotk~ tuleyat käyt~tyiJ<si äkämänkin muo
dostumiseen. 

Saarnen äkämäpunkkeja hävittävät luultavasti runsain määrin 
monet sienitaudit, joten eräinä vuosina voi äkämiä olla vähemmän. 
Erittäinkin tänä kesä'nä voitiin havaita runsaasti jotain homesientä 

, äkämissä, luuitavasti Bot~ytis ~riophyes M~ss . . Sam? .t?uti voi · kulku~.
taudin Juontoisena esiintyä ulkomailla, miltei tyystin hävittäen. 
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Eriopflyes'tä. Yleensä on tätä äkämäpunkkia tutkittu varsin vä
hän, joten ei varmoja vastustamiskeinoja ~pida suositella. Tosin 
voitaisiin ajatella . puiden pölyyttämistä seoksella, jossa on 1 osa 
kalkkia ja 4 osaa rikkikukkaa, juuri siil1e~ aikaan, jolloin punkit 
tunkeutuvat ulos äkämistään siirtyäkseen ui1siin silmuihin talvehti
maan. · Samaten voitaisiin käyttää karboline~umia ja petroolia, 
mutta varmin keino lienee toistaiseksi se, että äkämät alkukesällä 
vuosittain leikataan ja poltetaan. 

. Ki' r j a ll i s 1;1 .u t ta. 

1) R e u te r, Deforrnationer af blomställnigar och Jrukter hos ask (Medde
landen af Societas pro Fauna et .Flora Fennica, 34, s. 67). 

2) Linnan l e ·m i, W. · ~. 1 Kertomus tuhohyönteisten esiintymisestä Suo
messa vuonna 1914 (Maanviljelysha lljtuksen Tiedonantoja N:o CXI, s. 60). 

3) H o u a r d, C., Les Zoocecidies ··des Plåntes, d 'Europe et du Bassin de Ia 
Mediterranee. Paris 1909. 

4) S c h 1 e c h t e n d a 1, v on D. H. R., Eriophyidocecidien, die durch 
Gallmilben verursachten Pflanzengallen. Stuttgart 1911. 

5) N a l e p a, A 1 f r e d, Eriophyiden Gallenmilben. Stuttgart 1911. 

Pieniä tietoja. 

Rusakkojänfksen ec;ffntymfs~stä Kurkfjoella. Nykyään ammutaan Kurki
joen maamiesopiston ympäristössä vuosittain 100-300 rusakkojänistä, ja aina 
pysyy kanta samana. - Kun kissat ja koirat hävitettiin hyvin vähiin Kurki
joella viime keväänä vesikauhun vuoksi, niin rakkomatoa ei ole näkynyt jänik
sissä juuri ollenkaan. Olen avannut parikymmentä jänistä ja kaniineja yli 20, 
mutta vain yhdellä emäjäniksellä (rusakko), joka ammuttiin 6. IX. l 927, oli 
vähän rakkomatoja. Edellisenä vuonna oli tätä tautia joka toisessa jäniksessä, 
enemmän valkoisissa kuin rusakoissa. Tuolla 6. IX. ammutulla jäniksellä oli 
5 noin 2 viikon vanhaa poikaa (sikiötä) mahassaån. Lämmin syksy! Lokakuulla 
ammuttiin vajaan kilon painoinen rusakon poika, joten enemmänkin lienee 
myöhäsiä poikia syntynyt. 'Veli Räsänaiz. 

Runsaastf.hfllereltä Kurkfjoella. Vuonna ·1 926 saatiin. nahkanostajain tilas
tojen mukaan Kurkijoelta n. 200 hilleriä. Vuonna 1927 niitä tuntui olevan miltei 
vielä enemmän, vaikka ne joka vuosi )>pyydetään loppuun)>, Veli Räsänen. 

Kolme pesää samassa puussa. Eräästä Viipurin Monrepon puistossa kasva
vasta männystä löysin 30. IV. l 927 kaksi pesää, nimittäin variksen (Corvus 
.cornix) ja palokärjen (Dryocopus martius). Edellinen oli puun latvaoksilla, jäl
kimmäinen 12 m korkealla puun kylkeen hakatussa kolossa. Viisi päivää myö-

\ 
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hemmin laittoi myös kottarainen (Sturnus vulgaris) · pesänsä samaan puuhun, 
6 metriä korkea lla olevaan koloo n. Kaikki linnut eJivät hyvässä sovussa, hau· 
to ivat munansa rauhassa ja kasvattivat poikasensa lentokykyisiks i. 

V. Berkån. 

Naurulokit (Larus r. ridibundus) uusia asuinsl]oja etsimässä? Noin ko l
men kilometrin matkan päässä Hämeenlinnan kaupun gista etelää·n on pienehkö, 
ruohikkorantain en, linturikas Hattelmalan järvi. Viime keväänä 28. IV. 27 
huomasimme siellä muuttolintujen tuloa tarkatessamtne outojak in vieraita. 
Naurulokit, luvultaan kolme tai nelj ä; kaartelivat kafalokkien seu.rassa vielä 
jääpeitteisen järven yläpuolella. Eräs niistä laskeutui jää lautalle rannan sula
ves ivyön reunaan, joutuen siten lähemmän ta'rkastelun kohteeksi. Linnut 
katosivat sitten vasta isen rannan metsiä kierrellessämine, emmekä nii tä sen 
koommin sinä keväänä nähneet . 

Myös eräs aikaisempi havainto koskee naurulakin esiintymistä Hämeen
linnan seuduilla. 4. V. 24 lensi 4 yksilöä Pitkänsillan kohdalla Vanajave ttä 
.seuraten pohjoista kohti (J. Soveri). 

Lähin pysyväisluontoinen naurulokkiasutus on t ietääksemme Lammin 
pitäjän LamminjärVessä n. nelj än peninkulman päässä Hämeenlinnasta. 

}. Soveri ja Reino K alliola. 

Ulvelo (Mergus a. albellus) muuttomatkaUa. Edellämainitussa Hatte lma
lan järvessä näimme 5. V. 27 uiveloparin. Kaukaa hohti valkea uros; prisma
kiikari selvitti sen pään ja hartlain mustat kirjoviivat ja löysi vierestä pienem
män harmaaselkäisen ja punertavapäisen naaraan. Lintupari pysytteli yhdessä 
kohdin, ei kaukana suurista telkkä-, punanarsku- ja sinisorsaparvista. Koet
taessamme lähestyä lintujå ne nousivat lentoon ja laskeutuiva t vastaiselle ran
nalle. Muutkin lähentymisyritykse t eri puolilta järveä osoittautuivat turhiks i 
- niin olivat arkoja nämä harvinaiset vieraa t, mikä arkipäiväisempien lintu
lajien rohkean esiintymisen rinnalla sitäkin se lvemmin pisti silmään. 

]. Soveri ja Reino Kalliola. 

Uuttukyyhky (Columba oenas) p~slnyt VIIpurissa. 16. V. 1927 löys..i mme 
uuttukyyhkyn pesän Viipurin pitäjän Karhusuon kylästä, Mättäänj ärven 
rannalta. Pesäkolossa, joka oli 12 m:ä korkealla suuressa haavassa, oli 2 munaa. 

H. H eimonen ja V. B erkdn. 

Pyrstötiainen Kurkljoella. 29. X. 1927 näin n. 10 pyrstötiaista (Aegitflalos 
c,audatus) Kurkijoella Kannonsaaren kyläss.ä .. Sitä ennen olen lintua nähnyt 
Kurkijoell C\ 4~5 vuotta takaperin . Veli Räsänen. 

Pölllijä koskevia havaintoja Kurkljoelta. Lokakuulla 1927 ampui talokkaan 
poik a W. Kii s ki Haavikon kylässä 1. a p i n pö II ö n (Strix nebulosa lappo
nica), joka lähetettiin Sortavalaan 0. Branderille täytettäväksi. Kurkijoelta on 
ha,vaintojeni mukaan tavattu kaikki muut Suomen pöllöt paitsi viirupöllö. 
Ki ssa p ö 1 1 ö 1. y ö p ö 1 1 ö (Strix aluco) on hyvin yleinen tarhoissa. Tänäkin 



28 Pieniä tietoja. 

talvena on sen nähty maamiesopistolla siepanneen lumelta 2 isoa rottaa. H u.u h
k a j i a (Bubo bu.'1o) on u sei ta pes iviä pareja. Viime syksynäkin ammuttiin suuri 
emälintu Korpisaaresta. Kaniinisiirtolastani (Saaresta) otti huuhkaja lokakuulla 
lumen aikana mustan emäkaniinin yöllä ja söi sen paikalla melkein kokonaan . 
(Toisen kaniinin söi kanahaukka sulan aikana). Veli Räsänen. 

Runsaasti hyönteisiä keHumassa Laatokan pinnaJia. Laatokka on ke ~ 
vätkesästä ihmeellinen hyönteisten >>jäähdytyslaitos>>. Kun mantereella on 
lämpimien ilmojen takia hyönteismaailma jo täydessä touhussaan, sattuu 
niitä joukottain lentämään Laatokan ulapallekin. Mutta kun siellä jääkyl
män veden yläpuolella on ilman lämpö hyvin lähellä nollaa, niin hyönteiset 
putoavat kontittuneina veteen. Viime toukokuun lopulla näin Laatokalla 

. täten veteen joutuneita hyönteisiä tuhans ittain. Eniten huomiotani herättivät 
muutamat suuret ampiaiset (Vespa), joita oli laskelmieni mukaan 1 joka 50 m 
matkalla, kun saudin Lau'atsaaresta Kurkiniemeen. Olisi siellä hyönteiskeräi
Iijälle >>tavaraa >>. Mukana retkilläni oli yliopp . . Sakari Cleve, joka otti an1piaisia 
huostaansa. ·' · V eli Räsänen. 

Heterofylliaa Tllla 
grandifolia'ssa. Viereinen 
valokuva, jonka otin 
Evolla kesällä 1927, esit
tää suurilehtisen · niini-

. puun ( Tilia grandifolia) 
oksaa ja lehtiä, kaikki 
samasta yksilöstä otet
tuja. Puheena oleva 
niinipuu on epäsuotuis
ten olosuhteiden vaiku-

·tuksesta jäänyt mata~ 

!aksi, runsaasti haaro
vaksi pensaaksi, jossa 
varsinkin nuorimpien 
vesojen latvimmaiset leh
det yleensä olivat enem
män tai vähemmän ou
dosti liuskottuneet. Sa
manlaisia lehtiä löysin 
Evolta eräistä puumaisik
sikin kehittyneistä T. 
grandijolia yksilöistä, 
mutta olivat ne niissä 

paljon harvinaisempia. ~ Mainittakoon, .että.: suurilehtisen niinipuun· muunnok
seksi. var. /aciniata . (asplenifolia, 'jilicifolia) · on selitetty muoto, jonka lehdet 
kauttaaltaan ·· ovat . kysymyksessä .·olevalla tavalla epämuodostuiteet. (Vrt. 
P. J a c c a r d-:-A. F r.e y.'n· esitystä T· i 1 i a c e a e heimosta teoksessa Lebensge-
s.chichte der ~lutenpflanzen Mi.tteleuropas, 111. 4-1927.) Martti Hertz. 
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Harvinaista pituuskasvua haavalla. Viime kesänä kävin Alastaron pitäjän 
Tammiaisten kylässä Patojoen rannalla sijaitsevan pikkuviljelijä Juho Niku Jan 
tilalla. Siellä kiinnitti huomiotani tavalli~en suomalaisen haavan vesojen jätt i
Jäiskasvu. 5 vuotta sitten oli asuinrakennuksen paikalta kaadettu noin 20 cm 
vahvuinen haapa. Sen kannosta kasvoi käsivarren vahvuinen vesa. Tämän 
J<asvussa ei erityistä huomattu, mutta sekin kaadettiin eteisen tieltä. Viime 
:keväänä (1 927) alkoi sen kannosta kasvaa 3 vesaa. Kun ne olivat kasvaneet 
noin 60 cm korkeiksi, tuli heinäk. 3 p:nä ankara sade ja myrsky, joka katkaisi 
:kolmannen haaran. Nyt alkoi kilpakasvu 2 haaran välillä. Ne kasvo ivat lähellä 
.eteisen Jautaseinää, johon aurinko paahtoi klo 4:ään iltapäivällä, useana päivänä 
nousten 47---48°C asti. Pyysin, että vesat saisivat kasvaa, kunnes lehdet vari
:sevat ja että i säntäv~iki mittaisi ne ja lähettäisi minulle tiedon. Lokak. 28 p:nä 
:sain kirjeen, jossa ilmoittavat, että •>haavat ovat 2 m 52 cm korkeat, mutta eivät 
\Vielä ylety räystäisiin asth>. En ole moista mittaa ennen kuullut enkä nähnyt 
:puunkasvulla Suomessa. K. Vartiainen. 

Kirjallisuutta. 
V a II e, · K. j.: Ö k o 1 o g i s c h-1 i m no 1 o g i s c he Unter s u c h u n

g e n u b e r d i e 8 o d e n- u n d T i e f e n f a u n a i n e i n i g e n S e e n 
,n ö r d 1 i c h v o m La d o g a-Se e. 1. Acta Zoologica Fennica 2. Societas 

1pro Fauna et Flora Fennica. 1927. Sivuja 173 ja 3 taulukkoa. '_ Ensimmäinen 
·Turun yliopistossa esitetty eläintieteellinen väitöskirja. Tekijä aloitti jo v. 1921 
111ämä tutkimuksensa ja voi niitä jatkaa vv. 1923 ja 1924, kuitenkin vain kesä
.aikana .ila silloiflkin ainoastaan ajoittain. Tutkimusa lue käsitti Laatokan pohjois
puoJeJJa ~a,i~kiaan parikymmentä järveä siten jakautuneina, että näistä toinen 
_puoli o!j Sortavalan seudun hedelmällisellä savikko- ja kallioatueella, toinen 
·puoli Suistamon karulla harju- ja suoalueella. Täten oli tekijä valinnut, hyväk
:seen käyttäen varempia näiden seutujen maaperän hedelmällisyyttä selventäviä 
.Linkolan ja Lukkalan tutkimuksia, työohjelmaansa neljältä erilaiselta alueelta 
tyyppljärvet, joiden pohjaeläimistöstä hän otti lukuis i~ näytteitä erilaisia työ
·välineitä käyttäen ja tehden huomioita järvien luontosuhteista. Keräytyneen 
runsaan eläinainehiston määrääminen ja käs ittely on vaatinut paljon työtä, 
joskin tekijä on voinut hyväkseen käyttää koti- ja ulkomaalaisten erikoisryhmien 
tuntijain apua. Omiin havajntoihinsa ja laajaan alaa tavalla tai toisella käsitte
.levään kirjallisuuteen nojautuen tekijä antaa pohjaeläimistöön kuuluvista eri 
.eläinryhmistä tarkkoja ja arv.ostelevia selostuksia, joista lukija voi saada se l
ville tähänastisen käsityskannan ja tekijän omat Jis~lt siihen. Mielenkiintoisia 
tuloksia tulee esille tekijän verratessa pohjaeläimistön laatua ja määrää tutki
Jmusalueensa erilaisella maaperällä olevissa järvissä ja selöstaessa järvien pohjaa 
.Jannoittavien tekij ä,in vaikutusta pöhjaeläimistön muuttumiseen. Tekijän 
jaottelu järvityypeistä pohjaefäimistön perusteella osoittaa, miten vaikea täi
.Jainen tehtävä on näin raj.oitetulla alueella, jossa vertailuainehiston niukkuus 
·voi johtaa yleisemmin soveJtumattomiin johtopäätöksiin. 

Lukuisten järviemme · pohjaeläimistön tutkimus on meillä tärkeä tehtävä 
.ei ainoastaan puhtaasti tieteellisenä kysymyksenä, vaan myös taloudellisia mah-· 
.dollisuuksia seJvent~v~n.ä, esjm. kalatalouden kannalta.l Vallen tutkimus on 
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meillä tähänast isista vesiemme pohjaeläimistöön kohdistuvista tutkimuksista 
pidettävä ensimmäisenä sellaisena suorituksena, johon vastainen tutkimus voi 
nojautua: Y. Vuorentaus. 

V ä 1 i k a n ·g a s, 1 1 m a r i: P 1 a n k t o 1 o g i s c ·h e U n t e r s u c h u n
g en i m H af e n g e b i et V 0 ~ H e.l s (n g f 0 r s. 1. '() b e r d a s p l 'a n k
ton, insbe s onder .e d ·as N. etz~Zooplankton, des Sommer
h a 1 b j a h r e s. Acta ·zoologica Fennica 1. Societas pro Fauna et Flora Fen
nica. 1926. Sivuja 278 sekä useita taulukkoja ja kttvaliitteitä. - Tekijä esitti 
tämän Helsingin sa tamien jä läheisimmän rannikkomeren planktonia käs ittele
vän tutkielmansa ·yliopistollisena väitöskirJanaan Helsingin yliopistossa keväällä 
1926. Ainehiston keräys suoritett iin pääas ialli se~t i tekijän ottaessa osaa vv. 
1919- 1920 planktoloogina Merentutkimuslaitoksen Helsingin satamavesiä kä
sittävään tutkimustyöhön, ja kerättyjen ~äytteiden määrä.ys on suoritettu teki
jän toimiessa assistenttina Suomen Tiedeseuran ves ibioloogisessa tutkimus
osastossa. Tämän laajan ja ri.msaasti yksityiskohtaisia selostuksia sisältävän 
julkaisun johdannossa annetaan tietoj a kyseellisen alueen p·lanktonia tai plank
toneliöitä käsittelevistä varemmista tutkimuksista sekä se lostetaan tutkimus
alueen luontosuhteita ja tutkimu·smehetelmää . ·Luettelo planktonissa tavatuista 
lajeista k~isittää 109 kasvi: ja 91 eläinlajia, ~iiden joukossa joit~kin vesistämt;ne 
ennen mainitsemattomia muotoja. Planktonin vaihteluista eri aikoina otetuissa 
näytteissä tehdä~n yksityiskohtaisen tarkasti selvää, ja samoin käsitellään laa
jasti tutkimusalueella planktonin erilaine.n kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen 
jakautuminen sekä näihin ·.vaikuttavia syitä. Erikoisesti . kohdistuu huomio 
planktonin suhtautumiseen satamaveden likaisuuteen, samoin myös veden 
happi- ja suolapitoisuuteen ja, muihin tässä oleellisesti vaikuttaviin tekijöihin. 
Lopuksi vertailee tekij ä kyseellisen alueen planktonia muiden rannikkoalueittem
me ja avomeren planktoniin sekä myös vastaaviin tutkimuksiin ltämeri-al.ueella 
ja muualla .. .. 

Vaikka tämä tutkimus kohdistuukin verrattain voimakkaasti likaantunee
seen satamaves ialueeseen ja sen vuoksi

1 
tuloksien sovelluttamisella on määrätyt 

rajoitukse ns~, niin se huolellisesti suoritettuna on kuitenkin esikuvallinen edel
täjä vasta.ise ll ~ vesiemme planktonia käsittelevälle tutkimukse lle. 

Y. Vuorentaus. 

S u n d s t r ö m, K. E.: Ö k o 1 o g i s c h- g e o g r a p h i s c he S t u d i en 
i.iber die Vogelfauna äer - Oe·ge·nd vo·n Ekenäs. ACta Zoo
logica Fennica 3. 1927. Siv. 9-170. · · 

jo teoksen sys temaattisesta osasta pilkistää esiin jotain aivan uutta:· tekijä on 
laatinut jokaisesta lintulajista kartan, joka antaa kuvan sen yksi 1 ö 1 u k u 
määr ästä ja sallii tehdä · eri laj ien levene'misen ·välillä vertailuja. Painokus
tannukset ovat tosin sallineet julkaista vain osan karttoja. Kirjan loppuosa , miltei 
puolet teosta, aukoo vielä syvemmälti uusia uria. Tutkimusalueen laajuus on 
600 km2,. puolet mannerta, puolet saaristoa. Tekijä on valinnut siitä 25 koealaa 
siten, että ne mahdollisimman monipuolisesti kuvastavat koko alueen topogra
fiaa. Koealat on tutkittu kvantithtiivisesti; johdonmukaisin metoodein. Tekijä 
ön koettanut koealoista s·aamiensa arvojen avulla määrätä k o k o · t u t k i m u s
a 1 u e e n y ~ s·i 1 ö 1 u v u n . . Tämän päämäärän. saayl\ttamiseksi on · ollut hy-
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vät edellytykset: 1) koealoj en topografia, kasvillisuus, tarpeen tullen eläimistö
.kin y. m. suhteet ovat tarkasti ·määritellyt, -tosin ei tekijä käytä hyväkseen 
metsätyyppi-tutkimusta; 2) koealojen kvantitatiivinen tutkimus on tieteel
lisest i pätevä;· 3) tekij ällä · on ollut alueesta · käytettävänä hyviä topografisia 
karttoja. · · · · 

Kuitenkin on tekij ä vain osittain onnistunut tässä yhteenvedossa. Hän ei 
ole loppuun saakka noudattanut tarkkaa objektiivisuutta. jo koea loja koske
vassa osassa luokittelee hän ne kahteen ryhmään: ,>ensi luokan,> (B) ja ,>to isen 
luokan,> . ~A) koea lat. Mutta t eos ·ei valitettavasti se litä, miten B-tulokset on 
saatu. Tavalla tai toisella, ehkä ,puhtaasti subjektiivisesti, on tekijä osittain 
koroittanut A-tulokset. Yhteenvedossa, sijoittaessaan koeala-a rvot koko aluee
seen, on hän käyttänyt B-arvoja. Täten ei loppusummilla (luku V 1) ole samaa 
tieteellistä merkitystä kuin koealojen A-arvoilla. 

On muistettava, rnissä olosuhteissa. teos on tullut julkisuuteen, :ennenkuin 
voimme edellämainit.tua laskea tekijän virheeksi. Tutkimus on tekijänsä lau
datur-työ - ja myös elämäntyö. Eläessään , oli tekijä ollut sitä mieltä, ette i 
tutkimus v ielä olisi .kypsä painettavaksi. j os Sundström .olisi saanut e l,~ä , ei 
teoksella olisi varmaankaan mainittua puutetta . · Mutta tämmöisenäänkin on 
tutkimus tava llista arvokkaampi. Ei ole ihme, että se palkittiin v. 1924 par
haana laudatur-työnä matem.-luonnontiet. . osastossa. 

Siitä, että käsikirjoitus tekijän kuoltua on näinkin pian tullut julkisuuteen , 
saamme olla ensi sijassa kiitollisia prof. Alex. Lutherille. A. Päiviö Kuusisto. 

Kokousselostuksia. 

Turun Eläin- ja Kasvltlete.ellls.en Seuran Ruissalon kokoukse~sa 7. V. 1927 
insin. E. H o 1 m q u i s t esitelmöi Ruissalon historiasta, omistusoikeudellisista 
oloista sekä suunnitellusta vastaisesta käytöstä. Syntyneessä keskustelu ssa 
pidettiin suotavana, että Ruissa losta koetettaisiin saada rauhoitetuksi ainakin. 
sen takalista ja joku sopiva tammialue, että toimitet taisiin saaren lu onnon lojcn 
lähempi tarkastelu, jotta saata isiin selville suojeltaviksi arvokkaimmat alueet ja 
että ennen kaikkea koetettaisiin yleisössä herättää opinionia Ruissa lon suojele
misen puolesta. - Assist. L. Kari demonstroi Ruissalon kasviharvinaisuuksia. 
- Prepar. V. P e k k o 1 a näytti omituisen Oidemia nigra-muodon ·sekä maist. 
1 1 m a r i j u v e 1 i u k se n Kiuruvedeltä lähettämät lintuharvinaisuudet, 
pikkukaj~van .(Rissa tridactyla) ja valkoJokin (Pagophila eburnea). - Yliopp. 
Y. 0. S t r e n g näytti Ruissalon kovakuoriaisharvinaisuuksia kertoen niiden 
esiintymisestä. - Yliopp~ D.o n W i k s .t r ö m loi katsauksen Ruissalon linnus
toon ryhmitellen sen oleskelupaikkojen mukaan tammimetsien, havu metsien,. 
aukeiden peltomaiden, asumuksien, puutarhojen ja rantojen asukkaihin. -
Yliopp. P. G r en q v i s t näytti 21. IV. Kökarista ampumaosa koiras-sepel
rastaan (Turdus torquatus) puhuen lajin erikoisista levenemissuhteista Luoteis
Euroopassa. - Uusiksi jäseniksi valittiin prof. j. G. G r a n ö, sekä yliopp:t 
A i 1 i A i 1 i o, 0 1 a F r e j m a n, E r k k i Le i n o ja N i i l o W· i 1< m a n. 
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~ ~kouksessa 8. X. 1927 : toht. K. j. V a II e esitti havaintojaan sisävesiemme 
·suurimman katkaäyriäisen Gammaracanthus loricatus v. lacustris 0. 0. Sars 
·esiintymisestä Jääsken ja Kirvun pitäjien rajalla olevassa Mertjärvessä. Tätä 
jääkaudenmeren reliktiäyriäistä on kirjallisuuden mukaan saatu aikaisemmin 12 

·eri järvestä. Esittäjä teki selkoa lajin leviämisestä, elintavoista ja systematii
kasta. Samalla demonstroitiin tämän syvänveden Ja pohja-äyriäisen tutkimiseen 
käytettyjä pyyntikojeita.- Prof. H. W a r en näytti jaavalta Buitenzorgin 
kasvitiet. puutarhasta yliopiston· kasvitieteelliseen museoon vaiht~kappaleina 

lähetettyjä viljelyskasvinäytteitä, kertoen näiden kasvien merkityksestä ja käy
tännöstä. - Leht. j. K. V. Tuo m 1 ne n oli tuonut nähtäväksi elävän lehti
sammakon (Hyla arborea v. meridionalis), jonka abiturientti V. H. A a 1 t o oli 
löytänyt eräästä Etelä-Euroopasta, mahd. Espanjasta, tulleesta hedelmälähe
tyksestä. Esittäjä kertoili hauskasti tämän sammakon elintavoista. - Toht. 
E. A. Vainio näytti harvinaisen jäkälän Squamaria cartilaginea Turun Vartio
vuorelta sekä tieteelle uudet jäkälät Placodium Tu'rh uense Vain. ed . main. pai
kasta ja Pl. sorocarpum Vain., jonka norjal, talonpoika Hava a s oli löytänyt 
Norjasta (lajien selitykset julkaistaan Vanamon Annales-sarjassa). Esittäjä 
kertoi samalla tästä norjalaisesta kansanmiehestä, joka oli itseopiskelulla 
innostunut jäkälien kerä ilemiseen ja tutkimiseen sekä oli näistä toimittanut 

.arvokkaan eksikkatin. - Prof. W. M. Li n n.a niemi näytti Ruissalosta saa
mansa maalle uuden lyhytsiipiskuoriaisen Callicerus obscuruksen sekä kertoi 
meillä satunnaisen kuoriaisen Tribolium contusumin saaneen suurta tuhoa aikaan 
Turun keskusvankilan ryynivarastoissa. Esittäjä kuvaili kuoriaisen leviämistä 
ja elintapoja. - Yliopp. P. 0 r en q v i s t kertoi havainnoistaan pikkusieposta 
.(Muscicapa parva), jonka hän oli tavannut Kökarln ldön ja Lindön saarilla, sekä 
teki selkoa tämän harvinaisen kaakkoisen linnun elintavoista ja leviämisestä. 
Ammutut yksilöt esittäjä oli lahjoittanut yliopiston kokoelmiin. - Uudeksi 
jäseneksi valittiin metsänhoitaja 1 1 m a r i K a 1 k k i ne n. 

Uutisia. 
Axel Hjalmar Kalhovaara t• 

Torstaina, tammik. 19 p. kuoli Helsing?ssä täysin ·palvellut lehtori A x e 1 
H j a 1 m a r K a i h o v a a r a ·(Corander) 77 vuode~ ikäisenä. 

Lehtori Kaihovaara kuului vanhaan 'viipurilaiseen pedagogisukuun, jonka 
jäseniä on kasvattajina vaikuttanut tässä Itä-Suomen koiliukeskuksessa jo viime 
vuosisadan alkupuoliskolta asti. · Hän oli syntynyt huhtikuun 14 p. 1855, tuli 
ylioppilaaksi Viipurin ruotsal. lyseosta ' 1873 ja suoritti filos'ofiankandidaatti
tutkinnon 1882. Kahta vuotta myöhemmin hän tuli opettajaksi Viipurin klas
silliseen Jyseoon, jossa vaikutti sitten yli neljänkymmenen VUQden ajan, opettaen 
luonnonhistoriaa, maantietoa ja historiaa. Varsinaisen virkansa ohella hän 
toimi opettajana muissakin VIipurin kouluissa m. m. Suomalaisessa tyttÖkou-
Jussa, ~erikoulussa ja teollistiuskoulussa. ) , · 

Hän oli henkilökohtaisesti vaatimaton, hiljainen ja syvälti ajatteleva 
Juonne, joka antautui kokonansa elämäntyölleen, nuorison kasvatukselle. 

Hllsinld 1928, Raitliusltansan J<.trjapai11o Oy, 
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j u 1 kaisija: Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
Toimitus: Uunio Saalas (vastaava) ja K. Linkola 

Johan Emil Aro t. 
Asko Pulkkinen. 

Odottamaton oli sanoma Vii
purin suomalaisen lyseon maan
tieteen ja luonnonhistorian vanh. 
lehtorin j. E. Aron kuolemasta. 
Helmikuun 5 p:nä hän joutui va
litettavaan auto-onnettomuuteen, 
josta saamiinsa vammoihin hän 
samana päivänä kuoli. 

Johan Eemil Aro (.Johansson} 
oli syntynyt Espoossa 29. VI 1 1. 
1874, tuli ylioppilaaksi v. 1896 ja 
suoritti fil. kand. tutkinnort v. 1902. 
jo koulupoikana ja ensimmäisinä 
ylioppilasvuosinaan hän leht. Melan 
kesäapulaisena sai innostusta luon
nontieteellisiin opiskeluihin ja vauh

1928 

tia opinnoihinsa. Silloin hän joutui vastaperustetun Vanamo
yhdistyksen toimesta työskentelemään suomenkielisen luonnontie
teellisen kirjallisuuden ensimmäisinä uurastajoina. Hänen toimitta
manaan alkoi v. 1898 ilmestyä ~>Suomen perhoset», Vanamon kir
joja N:o 1. Teoksella, vaikkakin se oli vain mukaelma, oli aikanaan 
tärkeä ja herättävä merkitys alallaan. Samanaikaisesti j. E. Aro 
t'rttki myös päiväkorentoja julkaisten niistä leviämisluettelon, mutta 
muu osa tutkielmasta ei ehtinyt valmistua, sill ä antautuminen koulu
alalle katkaisi tieteellisen työskentelyn. Oltuaan opettajana Tam
pereen ja Oulun realilyseoissa ja tehtyään ulkomaanmatkoja useihin 
Euroopan maihin leht. Aro siirtyi Viipurin suomalaiseen lyseoon 
v. 1907 pysyen si inä toimessaan kuolemaansa asti. 
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Opettajana oli leht. Aro hyvin pidetty. Hänen tasapuolinen luon
teensa ja innostuttava esityksensä herättivät oppilaissa harrastusta 
hänen edustamiinsa aineisiin. Siitä ovat näkyvänä merkkinä hänen 
oppilaittensa >>Etelä-Karjalan kotiseutuyhdistykselle>> keräämät run
saat hyönteiskokoelmat. Luonnontieteellisen museon perustaminen 
Viipuriin oli leht. Aron mieliharrastus. Siinä tarkoituksessa hän 
lähti sillekin matkalle, jolla hänet tapaturma kohtasi, estäen hänet 
olemasta läsnä >>Karjalan Luonnon Ystävät»-nimisen yhdistyksen 
perustavassa kokouksessa helmik. 6 p:nä. 

Kirjallisellakin alalla oli leht. Arolla huomattava taival taka
naan. Aro- Rosbergin >>Koulun maan tieto>> on yleisesti tunnettu, 
samoin ovat hänen kansakouluja varten kirjoittamansa luonnon
tiedon ja maantiedon oppikirjat ilmestyneet useina painoksina. 
Leht. Aron selvä ja yksinkertainen sanonta sai hänen yleistajuiset 
luonnontieteelliset kirjansa ja kirjoitelmansa leviämään laajoihin 
piireihin ja levittämään harrastusta kauas ahtaitten kouluseinien 
ulkopuole.lle. 

Toverina oli leht. Aro rehti ja vilpitön, hänen ystävällinen ja 
tyyni luonteensa sekä iloinen mielensä saivat hänen seuransa viih
tyisäksi. 

Herman Stenberg t. 
G. Ekman. 

Maisteri Herman Stenberg oli kuol
lessaan 5. 1 1. 1928 54 vuoden ikäisenä 
tunnettu ja arvossa pidetty poliittinen 
henkilö, joka huomattavalla tavalla oli 
ottanut osaa maamme itsenäisyysliik
keeseen. Samoin oli hänellä kauan aikaa 
ollut keskeinen asema ylioppilaselä
mässä ja vapaassa valistustyössä. Että 

· hän myös oli harrastanut biologiaa, sen 
muistanevat nykyjään vain hänen van
hemmat tuttavansa. 

Tultuaan ylioppilaaksi 1892 antau
tui .Herman Stenberg innolla harjoittamaan luonnontieteellisiä opin
toja, ja 5 vuotta myöhemmin hän suoritt i pääaineenaan eläintiede 
fil.kandidaattitutkinnon. 
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Innostuneena suomenmielisenä luonnontutkijana oli Herman 
Stenberg mukana perustamassa Vanamo-yhdistystä, ja toimi myös 
lyhyemmän aikaa, 1898- 1899, sen sihteerinä ja rahastonhoitajana. 
Niinikään kuului hän siihen piiriin, joka A. j. Melan johdoll1 val
misti suomalaista biologista sanastoa. Itse hän suomensi 8. Lands
bergin kirjan: >>Retkeilyjä metsissä ja vainioilla>> sekä~W. Lechen teok
sen: >>Ihminen>>. V. 1898 teki Stenberg keräilymatkan Länsi-Siperiaan, 
tuoden sieltä mukanaan yliopiston kokoelmiin m.m. mammutin luita 
ynnä kaloja Ob-joesta. ~äistä matkoistaan hän on julaissut kertomuk
sen Luonnon Ystävässä. Luonnonhistorian opettajana toimi Herman 
Stenberg useampia vuosia Helsingin vanhassa yhteiskoulussa, suo
malaisessa normaalilyseossa ja jatko-opistossa. Edelleen oli hän 
pari vuotta, 1906- 1907, assistenttina zootomisessa laitoksessa ja 
antoi agronomeiksi aikoville ylioppilaille opetusta eläintieteessä. 

Vainajan laajat harrastukset ja ihanteellinen maailmankatso
mus veivät hänet opettajan rajoitetusta toimesta laajempiin tehtä
viin. Säästämättä vaivojaan palveli hän isänmaallisia aatteita ja 
oli viime vuosina Pohjois-Karjalan suojeluskuntapiirin valistus
ohjaaja. Ne, jotka joutuivat Herman Stenbergin kanssa kosketuk
seen, muistelevat häntä herttaisena ja suoraJuontoisena henkilönä. 

Sisävesitutkimusaseman tarpeellisuudesta Suomessa. 

(Vanamo-seuran vuosikokouksessa pidetty esitelmä.) 

H. j ärnefelt. 

Kuten tunnettua on maamme kokonaispinta-alasta n. 12 < ~, 0 
sisävesien peittämää. Tämä vesimäärä on jakaantunut hyvin mo
nen järven kesken. Niiden kokonaismäärästä ei liene täyttä selkoa, 
mutta jonkinlaisen aavistuksen siitä, miten runsaasti suurempia ja 
pienempiä järviä ja lampia on maassamme, saamme tarkastamall a 
mittakaavassa 1: 400,000 olevaa Suomen Yleis karttaa, johon on 
merkitty n. 35,500 järveä. Näiden vesien kalataloudellisen arvon 
laskeminen on nykyoloissa luotettavan tilaston puutteessa ylivoi
mainen tehtävä. Virallisten tietojen mukaan saatiin v. 1925 sisä
vesistämmc 3,3 milj. kiloa kalaa, mikä vastaa 0,75 kg hehtaari
saalista, mutta . tämä tilasto perustuu pääasiallisesti paikallisten 
viranomaisten tekemiin arviolaskuihin. Aivan toisenlaisiin tuloksiin 
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joudumme, jos otamme lähtökohdaksi eräitä järviä, joista on saalis
tilastoa. Niinpä on hehtaarisaalis karunpuoleisessa Iso-Kiskojärvessä 
keskimäärin 2,4 kg, jonkin verran ravintorikkaammassa Höytämäis
järvessä oli se ennen järkiperäisen kalavesihoidon alkamista n. 5- 6 
kg. Evon kruununpuiston järvet, jotka ovat perin karuja, kuuluen 
huonoimpaan luokkaan, tuottivat vuosina 1893- 97 n. 2 kg, ravinto
rikas, aava ja laaja Pyhäjärvi vuosina 1914- 15 14- 20 kg ja har
vinaisen huonoina vuosina 1916 - 17 8- 11 kg. Kaikkien näiden jär
vien ha-saaliin keskiarvoksi saadaan 2,8- 3,3 kg. Kalanistutusten 
ja järkiperäisen kalavesihoidon ansiosta on kalansaalis sittemmin 
kohonnut, niin että se Höytämäisjärvessä nykyään on 10- 12 kg, 
Evon järvissä vuosina 1913- 1917 6,8 kg ja Pyhäjärvessä 33 kg eli 
keskimäärin 8,3 kg hehtaaria kohden. Ottaen huomioon Evon jär
vien erikoisen karun luonteen ei liene kovin uskallettua, jos arvioi
simme vuotuisen kalasaaliin n. 4 kg:ksi hehtaaria kohden samalla 
kuin se voitaisiin kohottaa ainakin 8 kg:aan, ehkä enempäänkin. 
Muuttamalla nämät luvut kokonaissaaliiksi saamme 17,7 ~ 35,4 
milj. kiloa, merikalastuksen tuottaessa vain n. 15 - 16 milj. kiloa. 
Vielä selvemmin ilmenee sisävesiemme kalataloudellinen arvok
kaammuus meriimme nähden,· jos kilojen asemasta puhumme mar
koista. Merikalastus tuottaa, ottaen huomioon, että halpa silakka 
muodostaa saaliin suurimman osan, 39- 41 milj. markkaa, ja sisä
vedet, ottaen 5 mk kilolta keskihinnaksi, 88,5 - 177,0 milj. markkaa. 

Ottamalla huomioon yllämainitut numerot sekä maamme Iukui-· 
sat vesiperäiset maat, joita on n. 10 milj. ha, ja joista suuri osa voisi 
antaa parhaan hyödyn kalanviljelyksen palveluksessa - Ruotsissa 
ja muualla tehtyjen kokemusten mukaan tuottavat mainituntaisille 
maille rakennetut lammikot ainakin 50 kg ha kohti - on ilmeistä, 
miten tärkeätä juuri meidän maallemme olisi voida hallita vesiemme 
tuotantomahdollisuuksia. Kaiken tähän tähtäävän tutkimuksen 
perustana on tieto siitä, mitä ravintovaroja vesissä on, ja miten 
alemmat kasvit ja eläimet, jotka viimemainitut ovat määräävinä 
tekijöinä kalatuotannossa, käyttävät niitä hyväkseen. Me emme 
saa kuitenkaan tyytyä vain n. s. luonnontuotantoon, vaan on ni
menomaan pyrittävä sitä voimaperäisin keinoin kohottamaan; Eri
koisesti tulisi viimemainittu kysymykseen keinotekoisissa lammi
koissa ja pikkujärvissä. Näin ollen avautuu siis hedelmällinen työ
ala ei ainoastaan biologeille, vaan myös yhteistoiminnassa heidän 
kanssaan kemisteille, ja katsoen monien kysymysten samanlaatui-
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suuteen maataloudellisten kysymysten kanssa, erikoises ti maanvil 
jelyskemisteille. Eräänä heikkona kohtana vesien tutkimisessa on
kin ollut juuri yhteistoiminnan puute biologien ja kemistien välillä. 

Selvitettävät kysymykset ovat yleensä sangen monimutkaisia 
ja vaativat sekä perusteelli sta tutkimustyötä luonnossa ja labora
toriossa että laajasti suunniteltua koetoimintaa. Limnologia ja var
sin kin sen alaosasto tuotantobiologia on puhtaast i synteettinen 
tiede, joka perustuu analyysiin. Tutustu malla vesissä vallitseviin 
olosuhteisiin ja niissä tapahtuviin elämänilmiöihin pyrimme selvi t
tämään ne syitten ja seurausten lait , jotka vaikuttavat järvissämme, 
ja jotka tuntemalla ihminen kykenisi mielensä mukaan halli tse
maan tapahtumia. Tuotantobiologise lta kannalta olisi tutkimuksen 
aluksi suuntauduttava etupäässä seuraaviin tehtäviin: 1. On mää
rättävä kvantitativisesti veden kemiallinen laatu, varsinkin fosfori 
(P) , typpi (N), kalsiumi (Ca) , kaliumi (K), rikki (S), rauta (Fe), 
happi (0 2) , hiilihappo (C0 2) , rikkivety (H 2S) ja vetyionikonsent
rat io (pH). Tällöin on otettava huomioon vaihtelut kohtisuorassa 
ja vaakasuorassa suhteessa sekä paikalliskemialliset näkökohdat, 
kuten jäteaineiden, navettain y. m. s. vaikutus. 2. Pohjan kemial
linen laatu on määrättävä samoja näkökohtia seu raten. 3. On teh
tävä lämpöti la-, ominaispaino- y. m. fysikaalisia havaintoja. 4. 
Pohjan laatu, rakenne ja muodostuminen on tutkittava. 5. Kas
veista ja eläimistä on tehtävä kvantitativisia määräyksiä niiden 
Ilarisontaalisen ja vertikaa li sen levenemisen selvittämiseksi. 6. Kas
veista ja eläimistä on tehtävä kvantitativisia kemiallisia analyyseja. 
7. Eläinten ravinnosta on tehtävä havaintoja. 8. On kiinnitettävä 
huomiota ympäristön geologisiin suhteisiin , sikäli kuin ne selvit
tävät pohjanlaatujen syntyä, veden kemiallista laatua y. m. 9. On 
tehtävä havaintoja kulttuurin vaikutuksesta viljelysten, asutusten 
y. m. muodossa järven tai järven osan luonteeseen. 10. Mikäli mah
dollista on kiinnitettävä huomiota kalojen ravintoon ja kasvuun, 
kannan vaihteluihin, saaliiseen ja sen vaihteluihin. Näin saatua 
materiaalia on sitten käsiteltävä synteettisest i päämääränä tuo
tantobiologisen problemin lausuminen yksinkerta isena yhtälönä. 

Näihin puitteisiin kuuluu myös Iammikoiden kalkitsemisen, 
lannoittamisen, ajoittaisen kuivilla pidon y.m. vaikutuksen tutkimi
nen. Myös sisältyy näihin enemmän tai vähemmän puhtaasti lam
mikkoteknillisiin kysymyksiin lannoituskoetoiminta, jonka on aluksi 
lähdettävä jotenkin puhtaasti teoreettisista näkökohdista. Kokeet 
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ovat tehtävät olosuhteissa, jotka samalla kuin vastaavat kutakuin
kin luonnollisia oloja, ovat mahdollisimman vapaat häiritsevistä 
sivutekijöistä. M. m. olisi varsin tärkeätä selvittää eri lannoitus
yhdistelmien ja vaihtelevan maaperän suhteita toisiinsa sekä oppia 
kasvattamaan ravintoeläimiä lammikoissa tapahtuvaa kalanpoikas
ten ruokintaa varten. 

Paitsi nyt mainittuja enemmän tai vähemmän tuotantobiola
ajan puitteisiin kuuluvia kysymyksiä on muitakin limnologisia ky
symyksiä, jotka tarjoavat kiintoisia tutkimusaiheita. Sellaisia ovat 
m. m. planktonin n. s. muotoprobleemi, s. o. mistä johtuvat usein 
sangen omituiset planktoneliöiden muodot ja miksi nämät muodot 
ovat muuttuvaisia. Samoin on kysymys raudan esi intymisestä ja 
syntytavasta tutkimisen arvoinen. 

Qn ilmeistä, että vastaus useimpiin näihin kysymyksiin voidaan 
saada vasta pitemmän ajanjakson kuluessa tehtyjen säännöllisten 
havaintojen avu ll a. Niinpä voidaksemme määrätä, mikä arvo tuo
tantobiologisessa suhteessa on esim. määrätyillä pohjaeläimillä, on 
ehdottomasti tunnettava kuinka usein kanta uusiutuu. Tämä on 

. kuitenkin useimpiin pohjaeläimiin nähden . ~untematonta, samoin
kuin sekin, kuinka pitkä elinikä tai kehityskausi niillä on. Pitempi
aikaista tutkimusta vaatii sekin seikka, että eri vuodet saattavat 
olla hyvin eri laisia aiheuttaen vaihteluita sekä kvalitatiivisessa että 
kvantitatiivisessa suhteessa . 

Kuten edell ä esitetystä on selvinnyt, on limnologia sangen moni
puolinen tiede ja ennenkaikkea tiede, joka vaatii yhteistoimintaa 
botaniikan, zoologian, geologian, maantieteen, kemian ja fysiikan 
l1 arjoittaj ien kesken. Tämän johdosta ja katsoen erikoisest i maamme 
suurvalta-asemaan sisävesi in nähden, joka asema meitä myös vel
voittaa, olisi välttämätöntä, että Suomeen perustetaan sisävesitut
kimuslaitos. Tällaiset laitokset voidaan rakentaa joko uiviksi tai 
kiinteiksi. Edellisten etuna on, että niitä helposti voi siirtää paikasta 
toiseen, joten tutkimusaseman sa'a sijoitetuksi tutkittavan alueen 
keskelle. Erikoisesti ne soveltuvat suuri en vesistöjen tutkimiseen,. 
ja juuri meidän maassamme lukuisine vesistöineen, jotka useat sitä
paitsi ovat kanavayhteydessä keskenään, olisi tämä muoto paikal
laan. Ei ole kuitenkaan toivottavaa, että työ aluksi suuntautuu 
suuriin vesiin, vaan on mahdollisimman monipuolisen yleiskäsityk
sen saamiseksi vesiemme elämänilmiöistä tutkimuksen ensiksi koh
distuttava pienempiin järviin, jotka eivät ole avonaisessa yhtey-
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dessä toisten järvien kanssa. Tämä sitäkin suuremmalla syyll ä. 
koska tähän asti tehdyt niin sanoakseni tiedustelevat tutkimukset 
ovat osoittaneet, että juuri pienien järvien perusteellinen ja pitkä
aikainen tutkimus loisi valoa useihin tärkeihin periaatteellisiin ky
symyksiin. Toisistaan eristettyjen pikkujärvien tutkimisessa ei ole 
mitään aihetta käyttää uivaa asemaa, vaan olisi kiinteä asema, 
josta oli si helppo päästä useille järville, ehdottomasti käytännölli· 
sempi. Asema on jaettava kahteen osastoon: kemialliseen ja biolo
giseen. Edellisen sisustuksesta on tärkeimpinä mainittava veto· 
kaappi kuumennuslaitteineen, tislausuuni ammoniakkimääräystä 
varten, terrnostaatti, veden tislaamo, vaaka, hydroionometri, inter
ferometri, kolorimetrejä, lämpömittareita, vedenottaja, byretteFi, 
väri'Skaala veden värin määräämiseksi, valkolevy, lasitavaroita, 
reagenssejä y. rn. laboratoriovälineitä. jälkimmäisen sisustuksesta 
huomattakoon pohjanoutaja, haroja, varsihaaveja, planktonhaa
veja, n. s. Kolkwitz-kamareita, sentrifuugi, si ivilöiUi, profiililuoteja 
pohjanäytteitä varten, joitakin mikroskooppeja, Juppi, valokuvaus
kone, pieniä akvaarioita, petrimalj oja, pulloja, rcagensseja y. m. 
Sitäpaitsi on asema varustettava vesijohdolla ja mikäli 111ahdollista 
kaasujohdolla tai muilla lämmityslaitteilla sekä käsikirjastolla. Ulko
ilmaan voidaan järjestää maahan kaivetuista puolitynnyreistä koe
altaita. 

Kiinteätä tutkimusasemaa perustettaessa on tarkoin harki t
tava paikkakysymystä. Tällöin on ensi sij assa otettava huomioon 
kaksi näkökohtaa: onko sopivia järviä lähistö llä ja onko niille pääsy 
helppo, sekä sijaitseeka tutkimusaseman ehdoitettu paikka muka
vien kulkuyhteyksien varrella. Teoreettisesti katsoen ei jälkimmäi
selle näkökohdalle olisi pantava pa lj oakaan painoa, todellisuud essa 
se kuitenkin on, kuten kokemus on osoittanut, hyvin tärkeä. Taval
linen arvostelu, jonka kuulee useimmista eurooppalaisista sisävesi
tutkimuslaitoksista onkin: >>e ine wunderschöne Lage, aber - ->>. 
Niinpä esim. aseman sijoittaminen Vääksyn kanavalle, jossa tätä 
tarkoitusta varten olisi muuten sopiva paikka, oli si arveluttava 
askel ja johtaisi näivetystautiin. Matka Helsingistä sinne ja takai
sin veisi jo kaksi päivää ja aiheuttaisi ka lli sta ajan hukkaa. Sanoin 
nimeno!llaan Helsingistä, sillä ei ole suinkaan ajateltava, että aina
kaan aluksi laitoksella olisi, lukuunottamatta johtajaa ja kentie 
kemistiä, vakinaista henkilökuntaa, vaan pistäytyisivät tutkijat 
aika ajoin, sekä kesä ll ä että talvella, >> paikan· päällä>> näytteitä otta-
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massa ja tutkimassa. Toiseksi olisi mainitun paikan heikkoutena 
myös vaikea pääsy laajemmalla alueella sijaitseville muille järvill e. 
Edullisinta olisi, jos aseman voisi sijoittaa lähelle pääkaupunkia, 
sillä tällöin voisi ensiksikin pitää vakinaista henkilökuntaa pienenä; 
pääosan työvoimista muodostaisivat henkilöt, joiden päätoimi on 
Helsingissä, to iseks i voisi laitosta käyttää hyväksi yliopistollisessa 
opetuksessa ja voisi tässä tapauksessa muodostaa osan työvoimista 
juuri kandidaateiksi tai li sensiaate iksi opiskelevat, kolmanneksi ei 
laitokselle tarvitsisi hankkia kuin aivan tärkeimmät käsikirjat, nel
jänneksi voitaisiin ainak in aluksi tulla toimeen ilman kemiallista 
laboratoriota, näytteethän voitaisiin analysoida Helsingissä. Sopi
vina paikkoina voitaisiin ajatella esim. Kirkkonummen seutuj a tai 
Tuusu lanj ärveä. Edellisessä tapauksessa olisi kyllä tarjona järvi
rikkaampi seutu, mutta jälkimmäisessä taas helpompi mahdollisuus 
päästä käsiksi mitä eril aisimpiin järvityyppeihin. Erittäin muka
vien junayhteyksien johdosta olisi käden ulottuvilla sekä Pohjois
Uudenmaan ja Etelä- ja Itä-Hämeen että rannikkoradan järvet. 
Tällöin olisi tarjolla sekä tyypillisiä saviseutujärviä että moreeni
järviä, jopa happamia suojärviäkin samall a kuin olisi tilaisuudessa 
seuraamaan li sääntyvän viljelyksen aikaansaamia muutoksia näissä. 

Olen es ittänyt tämän lyhyen selostuksen kiinnittääkseni Va
namo-seuran huomion tähän sisävesitutkimuksemme t ulevaisuudell e 
perin tärkeään kysymykseen, ja ehdotan, että Seura ryhtyisi 
to imenpiteisiin mainitunlaisen tutkimusaseman aikaansaamiseksi. 

Antonio Berlese ja hänen elämäntyönsä. 
Uunio Saalas. 

Ulkomailta saapuneet hyönteistieteellise t aikakauslehdet ovat 
t ienneet kertoa, että muuan aikakautemme kaikkein etevimpiä 
entomologeja, Firenzen maanviljelys-entomologisen aseman (R. 
Stazione eli Entomologia agraria) johtaja prof. Antonio B e r 1 e se 
24. X. 1927 on kuollut 64 vuoden ikäisenä. 

Tahdomme tässä esittää Luonnon Ystävän lukij oi lle muutamia 
pi irteitä tämän niinhyvin teoreettisen kuin sovelletun entomologian 
alalla kuuluisan ja suuripiirteisen miehen elämäntyöstä. 

Se Berlesen julkaisu ista, joka meillä Suomessa on tullut ehkä 
enimmin tunnetuksi, on hänen laaja, kaksiosainen, n. 2000-sivuinen 
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teoksensa: >>Gii Inse tti, Loro Orga
nizzazione, Sviluppo, Abitudini e 
Rapporto coll 'uomo>> (Hyöntei
se t, niiden rakenne, kehitys, elin
tavat ja suhde ihmiseen). Tämä 
on merkkiteos, jonka vertaista 
suunnitelman laajaperäisyydessä 
ja aineiston täysipainoisessa kä
sittelyssä ei ole ilmestynyt mil 
lään muulla kielellä. Sisällyk
seltään se vastannee parhaiten 
tekeillä olevaa saksalaista käsi
kirjaa Handbuch der Entomolo
gie, joka paraillaan ilmestyy use
an Saksan ja Itävall an etevim
män entomologin yhteistyönä. 
Mutta en luule liioittelevan i yhtyessäni erään saksalai sen tunnetun 
hyönteis-spesialistin sanoihin, jotka hän kerran minulle lausui: Ber

Diaspi ~- l<ilpikirvan v ioittama 
mulperipuu . 

lesen kirj a voittaa monessa 
suhteessa kyseessä olevan 
>> H a n d b u c h' i n >> . N ä i n o II en 
ei ole kummeksu ttavaa, 
että useimmat meikäläiset
kin nuoret tutkij at esim. 
Jaatiessaan prograd u-kirjoi
tuksia hyönteistieteen ala l
ta, käyttävät hyväksensä 
Berlesen teosta, ja että >>Gii 
Insett i>> kuuluu niihin teok
siin , joita esim . Maanvil
jelys- ja metsäzoologisen 
laitoksen kirjastosta usei m
miten on lain attu, - huoli
matta siitä, ettäitaliankieli 
luonnollisesti tekee meikä
läisille suuri a vaikeuksia. 
Mutta nekin, jotka eivät 
voi perehtyä tekst iin, voi
vat saada hyötyä teoksen 
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suuremmoisesta kuvituksesta, n. 1200 piirroksesta ja 17 tau lusta, 
jotka suurimmaksi osaksi ovat originaalikuvia, Berlesen omien kät
ten työtä. -Berlese oli näet, paitsi su uri tiedemies, myöskin suuri 
taiteilija, niinhyvin piirtäjä kuin värienkin käyttäjä. 

Tämä hänen taiteilijakykynsä ilmenee myöskin hänen 1 2-osai
sessa suurteoksessaan >>Acari, Myriapoda et Scorpiones huiusq ue in 
Italia reperta>>, jossa on 1200 te~ijän itsensä piirtämää, ka ivertamaa 
ja maalaamaa taulua. 

Eräs kolmas hänen suurteoksensa käsittelee punkkeja, joiden 
tutkijana hän on ollut aivan ensimmäisiä. Hänen Firenzen maan
viljelys-entomologisessa asemassa säilyttämänsä n. 12,250 lajia käsit
tävä Acaricli-kokoelmansa lienee laajin alallaan; ja kyseessä olevista 
laje ista on Berlese itse selittänyt tieteelle uusina n. 1 ,500. 

Mutta sittenkin on Berlese saavuttanut suurimman maineensa, 
hyödyttänyt enimmin ihmiskuntaa toisella , nim. sovelletu n ento
mologian alalla. Tätä alaa käsittelevät useimmat hänen sadoista 
julkaisuistaan, ja tämän hyväksi hän on tehnyt johtamallaan ·>>ase
malla>> mitä hedelmällisintä työtä. Ei ole mahdollista tässä lyhyessä 
kirjoituksessa kosketeJla muuta kuin paria hänen huomattavinta 
saavutustaan. 

Viime vuosisadan loppupuolella alkoi Italian mulperipuita ah
distaa muuan tuhohyönteinen, joka vähitellen kävi silkinvilj elyk
selle hyvin kohtalokkaaksi. Se oli eräs kilpikirvalaji, jonka Ta r
g i o n i v. 1885 selitti Lombardiasta saamansa materiaalin perus
teella tieteelle uutena lajina nimellä Diaspis pentagona. Tämä hyön
teinen on alkuansa kotoisin Itä- Intiasta, mutta on myöhemmin le
vinnyt hyvin laajo ille alueille, yli miltei koko subtroopillisen ja osan 
troopillista vyöhykettä. Lajin nopeasta levenemisestä Italiassa saa 
jonkinlaisen käsityksen, kun mainitsemme, että se v. 1912 oli levin
nyt 760:ään ja v. 1912 jo 2,200:een pitäjään, enimmäkseen maan 
pohjoisosiin, jossa tärkeimmät silkinvi lj elysalueet ovat. Paitsi mul
peripuussa elää Diaspis pentagona eräillä muillakin kasveilla, mutta 
verrattomasti suurimmat tuhonsa se on tehnyt mulperipuille. Pa
himpina tuhovuosina arvioitiin lehtisadon vähennys Italiassa 
2,000,000 m3:ksi, joiden hinta arvioitiin n. 12 milj. liraksi. jos otet
tiin huomioon silkkikokonkien vähennyksestä aiheutunut tappio, 
sekä ne kustannukset, jotka aiheutuivai siitä, että kuivuneiden pui
den tilalle oli istuttettava uusia, voitiin vuotuinen kokonaistappio 
arvioida vähintäin 50 milj. liraksi. ja jos tuho edelleen olisi saanut 
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jatkua, nousisivat vuotuiset tappiot yksin Italiassa nykyään var
maan 300 milj. liraksi. - Mutta tästä suunnattomasta vahingosta 
on Berl ese pelastanpt Itali an . 

Ryhtyessään suunnittelemaan torjumistoimenpiteitä läht i Ber
lese .siitä tosiseikasta, ettei laji alkuperäisillä kotiseud uill aa n tennyt 

Diasp!s perztagona-kilpikirvoja ja nii tä ahdistavia 
Prospalt ella Berlesei -loispistiäisiä. 

erikoisen suurta vahin koa. Siellä"si ll ä siis ilmeisesti oli joku tai joi
tain vihollisia, jotka pitivät se n kurissa. j a tällainen keksittiinkin: 
pieni loispistiäinen Prospaltella Berlesei How. Vuonna 1908 tuotti 
Berlese Italiaan mulperipuun oksia, joissa oli loisen ahd istamia kilpi
kirvoj a, Amerikasta, japaJ1ista ja Hyväntoivonniemeltä. Hän kas
vatti näitä, kunn es ne olivat suunnattomasti lisääntyneet, ja levitti 
niitä eri osiin maata. Menestys oli niin valtava, että jo v. 191 2 huo
mattiin kaikki teknilliset torjumismenetelmät, joita oli käytetty 
tuholaista vastaan, ja jotka olivat niell eet tavattomia summia, tur
hiks . - Tänä päivänä voimme sanoa tuholaisen menettäneen täy
dellisest merkityksensä Italiassa. Entisillä tuhoalueilla sitä saa ha
kemalla hakea. 

Myöhemm in on Prospaltella-loispistiäistä kuljetettu myöskin 
Ranskaan, Itävaltaan , Sveitsiin, Brittein saarill e, Mexikoon, Bra-



44 A ntonio B erl ese ja hänen elämäntyönsä. 

siliaan, Argentinaan, Australi aa n 
y. m., jonne kyseessä oleva kilpi
kirva on päässyt leviämään. 

Muitakin tämäntapaisia >> bi o
logisia torjumismenetelmiä>> on 
Berlesen suunnittelun mukaan ja 
hänen johdoll aan suoritettu Ita
li assa, jos kohta tulokse t eivät 
ole oll ee t vielä niin loi stavi a kuin 
esitU mässämme tapauksessa . -
Mutta erään aivan toi sta laa tu a 
ol evan torjumismenetelmän, joka 
on täysin verrattavi ssa edelliseen, 
on Berlese keksinyt, ja sill ä saa-

Oiivikärpänen ( Dacus oleae Ross i) . vuttanut täyden menestykse n. 

Oli vikärpästoul< an turmclemia ölj ypuun hedelmiä. 

Tarkoitan hänen taistelumenetelmäänsä o 1 i v ikä r p ä s t ä (Dacus 
oleae Rossi) vastaan. 

Olivikärp änen on pieni kaksisiipinen hyönteinen, joka laskee 
munansa öljypuun hedelmiin. Sen toukka syö hedelmän kokonaa n 
piloill e. Se on viime aikoina kaikkialla Välim eren maissa li sääntynyt 
vuosi vuodelta, kunnes Berlese on keksinyt tehokkaan keinon sen 
vastustamise ksi. Pahimpina tuhovuosina aleni oliviöljy-sato n. 1 
.milj . hehtoli trall a, ja vahingon suuruuden arvioi Berlese sad oiksi 
miljooniksi liroiksi. Yritettiin monenlaisia menetelmiä, mutta ne 
huomattiin enemmän tai vähemmän tehottomiksi. 

Tutkittaessa olivikärpäsen elintapoja päästiin selville siitä, että 
naaras ei heti kotelosta tultuaan laske muniaan öljypuun hedelmiin , 
vaan tekee sen vasta 8- 10 päivän perästä, ja tällä välin se nauttii 
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makeita nesteitä. Berlesessä heräsi ajatus, että voisi olla mahdollista 
tällä ajalla tuhota kärpäset tarjoamalla niille myrkytettyä ravinto
ainetta, joten ne eivät pääsisi muniaan laskemaan. Monien kokeilu
jen jälkeen hän vihdoin keksi nesteen, joka houkutteli kärpäset suu
rin joukoin puoleensa, mutta johon oli sekoitettu vähässä määrin 
tappavaa myrkkyä. Seos, joka huomattiin tarkoituksenmukaisim
maksi, oli seuraava: 88 °/0 sokerijuurikasmelassia, 2 <Yo natrium
arseniittiä ja 8 °/0 vettä. Tämän seoksen valmistamiseksi on Italiaan 
perustettu erikoinen teh- : 
das. Neste joko ruisku
tetaan puihin tai pannaan 
pieniin astioihin, jotka 
kiinnitetään oksiin. Seu-
raukset ovat olleet osaksi - · ~" :-.,~;;S:fi~'f" 
tyydyttäviä, osaksi erin- .. ~ • ... .'~~~; ;li~ t. 
omaisia. Vuonna 1920 ~~....,....,~~~=,~~~~~ 
pelastettiin menetelmän ;: · 
avulla Kreikassa (Kalke-
dikein nietn imaalla, Peli-
onissa ja Messeniassa) oli-
visato 31/ 2 miljoonasta Astia, jossa on myrkytettyä sokerinestettä 
puusta. Seuraavana vuon- olivikärpäsen hävittämiseks i. 

na suojeltiin Korfun saarella 5 milj. öljypuuta, ja voitto arvioi
tiin viimemainitussa tapauksessa 35 milj. liraksi. Mainittua tor
um styötä seuraamaan oli Korfuun kerääntynyt asiantuntijoita 
miltei kaikista maista, joissa öljypuita viljellään. Paitsi Italiassa ja 
Kreikassa käytetään tätä n. s. »Berlesen torjumismenetelmää>> ainakin 
Espanjassa, Portugalissa, Ranskassa ja Pohjois-Afrikassa. 

Viimeisinä vuosinaan ryhtyi Berlese suurisuuntaiseen taiste
luun tavallista huonekärpästä vastaan, käyttäen kokeiluihinsa 
arsenikillä sekoitettua sokerinestettä; mutta lopullisia tuloksia 
hän ei vielä ennättänyt saavuttaa, joskin hänen sanotaan jo pääs
seen varmuuteen keinonsa tehokkuudesta. 

Täydellä syyllä voimme pitää pääasiallisesti Antonio Berlesen 
ansiona, että sovellettu entomologia tätä nykyä on Italiassa 
hyvin korkealla kannalla. N. s. >>bilologisia torjumismenetelmiä>> 
käyttäen on näet Italiassa saavutettu parempia tuloksia kuin 
missään muussa Euroopan maassa, ja vain Pohjois-Amerikan 
Yhdysvalloissa on ehditty tässä suhteessa vieläkin pitemmälle. 
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Vanhan pikkukaupungin merkkejä Sortavalan kau== 
pungin ruderaattikasvistossa. 

K. H. Hällström. 

joutuessani äskettäin tutustumaan Sortavalan kaupungin laa
jenemisen vaiheisiin, esiintyivät eräitten siellä tuntemaini harvinais
ten ruderaattien kasvupaikat historiallis ssa valaistuksessa. 

Chenopodium glaucum on ainakin sen kuvan mukaan, minkä 
H j e 1 t i n Conspectus FI. Fenn. antaa sen levenemisestä, vanhem
pien kulttuuriseutujen ja erityisesti kaupunkien ruderaattikasv i. 
Tällaisen kasvin vaikutuksen se tekee Sortavalassakin, missä se 
kasvaa harvinaisena kaupungin vanhemmissa osissa ja on käynyt 
yhä niukemmaksi sitä mukaa kuin katujen ja katukäytävien reuno
jen puhtaanapito on tullut nykyaikaisemmaksi. L i n k o 1 a (Ein
fluss d. Kultur j. n. e.) sanoo siitä: Sortavalan >>kaupungissa eräillä 
kaduilla (runsaimmin Aleksanterinkadulla) ja olutpanimon pihassa>>. 
Ennenkuin vanhan 1700-luvun kaupungin (perustettu 1632) alue 
v. 1838 laajennettiin ja reunaosiltaan uudelleen järjestettiin, kulki 
nykyisen Aleksanterinkadun paikkeilla maantie, joka sivusi kau
punkia. Varmimmin löytää puheena olevan kasvilajin mainitulta 
kadulta poliisikamarin seinustalta. Tämä rakennus ja katuosa ovat 
1880-luvun lopulta, mutta juuri tämän tontin paikalle saakka ulot
tui vanha kaupunki. Ch. glaucumia voi siis siinä sanoa reliktiksi 
vanhan kaupungin ajalta, ja toivon sen edelleenkin onnistuvan 40 
vuotta menestyksellisesti jatkuneessa sitkeässä yrityksessään uh
mata kaupungin järjestysvaltaa aivan tämän päämajan välittömässä 
lähiössä. - Olutpanimo, nykyään työväentalo, jonka pihan L. 
mainitsee toisena Ch. gl:n kasvupaikkana, on Vakkalahden toisella 
puolella, Kymölän puolella, minne kaupungin alue laajennettiin 
vasta v. 1880. Mutta juuri mainittu talo on vanhempi kuin kaikki 
muu Kymölän puolinen kaupunki. Tosin sekin on alkuisin vasta 
1860-luvulta, mutta ei tarvitse olla pelkkä sattuma, että tämä van
han kaupungin rikkaruoho on Kymölän puolelta löytynyt juuri tä
män kaupunginosan vanhimmasta pihasta. 

Vanhan kaupungin relikti lienee ollut myös Conium maculatum. 
Tutkielmassaan vanhan kulttuurin seuralaiskasveista (Terra 1917) 
L i n k o 1 a lukee Coniumin sellaisten kasvien ryhmään, joiden leve
neminen on jokseenkin jyrkästi rajoitettu vanhoihin kulttuurikes
kuksiimme. Mutta se ei ole Chenopodium glaucumin tavalla sei-
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nustojen ruderaatti, vaan puutarhojen aitovierien asukas. Coniumia 
kasvoi Sortavalassa vielä viime vuosikymmenellä nurmipientareella 
Pietar-Paavalinkadun alapään vierellä olevan aukean paikan reu
nalla. Tämäkin paikka on vanhan kaupungin alueen entisen laidan 
kohdalla, mutta tällä kaupunginsyrjällä ei ollut taloja ja katuja, · 
vaan kaupungin porvarien yhteisiä kasvitarhoja taikka sen ajan 
kielellä sanoen >>ryyti- ja kaali maita>>. - Li n k o 1 a n (Einfl. d. Kult.) 
mainitsemassa paikassa Conium on uusi tulokas. 

Kolmanneksi Chenopodium rubrum. Sen L i n k o l a äsken 
mainitussa tutkielmassaan lukee sellaisiin ruderaattikasveihin, jotka 
>>ovat riippuvaisia aivan erityisen vanhasta ja tehoisasta kulttuurista 
(kiitän Sortavalan puolesta!) esiintyen erityisesti kaupungeissa>>. 
Sortavalasta hän sanoo sen jo todennäköisesti hävinneen. En ollut
kaan sitä täällä nähnyt pitkiin aikoihin, ennenkuin se parina viime 
kesänä uudelleen näyttäytyi. Tämän jälleennäkemisen on aiheut
tanut se seikka, että vanhan kaupungin alueella, joka vuosisadan 
vaihteessa sattuneen tulipalon jälkeen on ollut suurelta osaltaan 
aukeana kenttänä, nyt on alkanut vilkas rakennustoiminta ja sen 
maakamaraa tämän vuoksi myllistetty. Chenopodium rubrum
löydöt ovat toinen erään uudisrakennuksen viereltä ja toinen pai
kasta, mihin on vedetty maata rakennusalueelta. Kummastakaan 
paikasta ei voi toivoa sitä toiste tapaavansa. Eräässä toisessa koh
dassa, minne samoin oli vedetty maata rakennuspaikoilta, kasvoi 
kesällä 1926 Chenopodium glaucum erittäin runsaana ja rehevänä. 
Seuraavana syksynä siitä löytyi tuskin muuta kuin Polygonum avi
cularea, sekin vaivaista. 

Chenopodium-lajit ovat olleet varhaisemman kaupunkikulttuu
rimuodon ajoilta kummittelijoita, jotka nousivat maan. mullasta,. 
kun niiden haudan lepoa häirittiin. Taisivat kuulua myös sukunsa 
viimeisimpiin tällä paikkakunnalla. Vanhan Sortavalan paikan 
on parastaikaa täyttämässä uusin ja uudenaikaisin kaupunginosa, 
ja tämän pihoja ja katukäytäviä peittävä asfaltti ei ole sovelias 
ravintoalusta tämänlaatuisille ruderaattikasveille, jotka eivät ole 
ainoastaan yleensä vanhan kulttuurin, vaan erikoisen, uudem-· 
man tieltä väistyvän vanhan kulttuurimuodon seuralaisia. 
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Rajajoen asemaseudun satunnaiskasveja. 
A. ]. Rainio ja A. H. Hilli. 

Tehdessämme 3. IX. 1925 matkan Rajajoelle tuontiperunoiden 
tarkastusta varten, oli allekirjoittaneilla samalla tilaisuus tehdä 
muistiinpanoja Rajajoen asemaseudun satunnaiskasveista. Sanot
tuna vuonna tuotiin Venäjältä Suomeen suuret määrät rukiita sekä 
pellavansiemeniä. Tällaisten siemenmäärien mukana kulkeutuu 
tietenkin monien, m~illä harvinaistenkin, kasvien siemeniä, joita 
sitten Rajajoen asemalla, tavaroita siirrettäessä venäläisistä vaunuis
ta suomalaisiin, varisee rata-alueelle, etenkin suurten viljamakasii
nien lähettyville. Allekirjoittaneet tapasivat asema-alueelta kaik
kiaan 63 satunnaiskasvilajia tai muita tulokaslajeja, jotka kaikki 
luetellaan jälempänä olevassa luettelossa. 

Löydetyistä kasveista ovat huomattavimmat: Hordeum muri
num, Onothera biennis, Godetia, Stachys annuus, Baliote nigra ja 
Ambrosia trifida. 

Eräät vaikeammin tunnettavat lajit on tohtori H a r a 1 d 
L i n d b e r g hyväntahtoisesti määrännyt. 

Panicum crus gall{ L. - Useita yksilöitä radalla ja varastolaiturien alla. 
P. miliaceum L. - Kaksi yksilöä varastomakasiinien n.urkkauksessa. 
P halaris canariensis L. - Eräitä yksilöitä radalla aseman eteläpuolella. 
Phleum pratense L. - Radalla ja varastomakasiinien nurkkauks!ssa run-

saasti. 
Avena sativa L. - Radalla useissa kohdin. 
A. elatior L. - Vastapäätä asemaa olevan varastomakasiinin vieressä run-

saasti. 
Bromus secalinus L. - Radalla useissa kohdin. 
Br. tectorum L. - Asemarakennuksen pohjoispäässä kaksi yksilöä. 
Secale cereale L. - Etenkin asemaa vastapäätä olevan makasiinin vieressä 

.runsaasti. 
Triticum vulgare V i 1 1. - Samoinkuin edellinen. 
T. repens L. - Kaikkialla asemaseudulla runsaasti. 
Lolium perenne L. - Aseman pohjoispuolella olevan ylikäytävän luona 

.kolme yksilöä. 
Hordeum vulgare *distichum L. - Radalla useissa kohdin. 
H. murinum L. - Vastapäätä asemaa olevan makasiinin vieressä useita 

yksilöitä. 
Cannabis sativa L. - Radan varressa, aseman eteläpuolella, eräitä yksil. 
Polygonum convolvulus L. - Radalla useissa kohdin. 
P. fagopyrum L. - Samoinkuin edellinen. 
P. lapathifolium A i t. - Rikkaläjällä tiheä kasvusta. 
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Cllenopodium rubrum L. - Kaikkialla asemaseudulla. 
Cll. glaucum L. - Samoinkuin edellinen. 
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Ch. polyspermum L. - Aseman länsipuolella laitu rin alla eräitä yksilöitä. 
Agrostemma githago L. - Asemarakennuksen edessä 2 yksilöä. 
Sisymbrium officinale L. - Etenkin lastauslaiturin alla runsaast i. 
S. soplzia L. - Vastapää tä asemaa olevan makasiinin vieressä runsaast i. 
Sinapis arvensis L. - Radalla useissa kohdin. 
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. - Samoinkuin edellinen. 
Camelina Unicola * foetida F r. - Aseman pohjoispuolella sivuraiteclla eräitä 

yksilöitä. 
Lepidium ruderale L. - Vaihdemieskopin luona eräitä yks ilöitä. 
Banias orientalis L. - Radan varressa eteläpuolella asemaa eräitä yksilöitä. 
Medicago sativa v. vulgaris A 1 e f . ...--- Sivuraiteen varressa eräitä yks ilöitä. 
M elilotus albus De s r. - Vas tapää tä asemaa olevan makasiinin lu ona 

runsaasti. 
M. officinalis (L.) W i II d. - Samoinkuin edellinen. 
Vicia viliosa R o t h. - Hiekkaläjällä sivuraiteen vieressä. 
Erodium cicutarium (L.) L' He r. - Radalla use issa kohdin.' 
Linum usitatissimum L. - Kaikkien asemarakennusten luona runsaasti. 
Eup/zorbia esula L. - Rajajoen rautat ies illan luona runsaast i. 
Impatiens parviflora DC. - Rikkaläjällä aseman länsipuolella runsaasti. 
Onotlzera biennis L. - Aseman itäpuolella oleva n varastomakasi inin laiturin 

vieressä eräitä yksilöitä. 
Godetia sp. - Samoinkuin edellinen. 
Convolvulus arvensis L. - Varastomakas iinien luona eräitä yksi löitä . 
Litlzospermum arvense L. - Asemarakennuksen eteläpuolella oleyalla rikka-

läjällä eräitä · yksilöitä. 
Anclwsa officinalis L. - Radalla aseman edessä kolme yksilöä. 
Echinospermum lappula (L.) Le h m. - Sivuraiteilla runsaasti. 
Calamint/10 acinos L. - Varasto makas iinien luona eräitä yks ilöitä . 
Galeopsis ladanum L. - Samoinkuin edellinen. 
Leonturus cardiaca L. - Samoinkuin edellinen. 
Staclzys annuus L. - Samoinkuin edellinen. 
Baliote nigra L. - Aseman pohjoispuolella olevalla rikkaläjällä yks i yksilö. 
Hyoscyamus niger L. - Asematien varressa . 
Linaria vulgaris M i II. - Kaikkialla radalla. 
Plantago major L. - Etenkin aseman edessä, kylän puolella. 
Pl. lanceolata L. - Vastapäätä asemaa olevan makasiinin eteläpuolella 

runsaasti. 
Lappa minor DC. - Etenkin varastomakasiinien luona runsaasti. 
Centaurea cyanus L. - Sivuraiteilla runsaast i. 
Senecio vulgaris L. - Radalla ja tienvierustoiiJa runsaasti. 
S. viscosus L. - Etenkin sivuraiteilla runsaasti. 
Artemisia campestris L. - Kaksi yksilöä asemarakennuksen vieressä. 
Matricaria discoidea DC. - Kaikkialla asemaseudulla runsaasti. 
M. inodora L. - Radalla useissa kohdin. 
Cichorium intybus L. - Vastapäätä asemaa olevan laiturin vieressä eräitä 

yksilöitä. 
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Ambrosia trifida L. - Samassa paikassa kuin edellinen, yksi yksilö. 
Sonclzus arvensis L. - Aseman pohjoispuolella olevan vaihdemieskopin 

luona runsaasti. 
S. asper L. - Samoinkuin edellinen. 

Pieniä tietoja. 
Peltohiiri (Mus agrarius) Viipurissa. Viime syksyn aikana toi Viipurin 

klassillisen lyseon V luokan oppilas Viljo Berkån allekirjoittaneelle nähtäväksi 
pienen mustaselkäisen jyrsijän, joka määrättiin Mus agrariukseksi. Kaikkiaan 
oli niitä saatu pitkin syksyä Rosuvoin kasvitarilasta hiirennakilla 9 kpl. Useim
mat olivat tavattaessa pahoin vahingoittuneita. Pyydystäjä arveli niiden syö
vän kuolleita tovereitaan. Yksi yksilö, jonka pituus oli 85 + 60 mm, täytettiin 
ja lähetettiin, samoin kuin 2 spriissä säilytettyä yksilöä, Yliopiston eläintieteel
liselle museolle. Tietojeni mukaan on Mus agrariusta aikaisemmin tavattu 
Räisälässä 1917 ja 1921 (1. Hilden). jolz. Kaikko. 

Mustarastas (Turdus merula) Uudessakaupungissa. Kesällä 1926 kuulin 
mustarastaan laulavan eräässä Uudenkaupungin puistossa. Olisikohan tämä 
kaunissointuinen laulaja ottanut kaupungin tuuheat puistot vakinaisiksi asuin-
sijoikseen? V. L. Luotola. 

Lujaluontoinen varpunen. Mennessäni viime kesänä tapaamaan erästä tut
tavaani, löysin hänet akkunan takaa tikapuilta repimässä irti laudanpalasta. 
Tiedustellessani syytä tähän erikoistoimeen sain kuulla pienen tarinan, jolla 
on jännittävyyttä tässäkin kertoa. - Kotivarpuneo oli rakentanut pesänsä 
keväällä talon akkunavuorilautojen väliin. Oli sitten elänyt ja rehennellyt talon 
akkunan alla olevissa puissa niin, että muut linnut eivät saaneet tulla lähet
tyvillekään. Kaikki se oli karkoittanut paikalta pois. Ainoastaan peipponen 
oli tehnyt vastarintaa tuntuvammin, mutta väistyä oli senkin täytynyt. Tais
teluJen päätyttyä oli se sitten tirskutellut puissa ylpeästi ja mahtipontisesti.
Varpusen rehentely alkoi kiusata tuttavaani, sillä hän olisi tahtonut nähdä 
muitakin lintuja talonsa lähettyvillä, ja siksi hän päätti tehdä lopun varpusen 
isännyydestä. Hän etsi sopivan laudanpalasen, kiipesi varpusen pesälle ja nau
lasi laudan sen aukon eteen. Voitonvarmana palasi hän sisälle ja uskoi lopet
taneensa varpusen rehentelyn. - Mutta varpunen, joka oli katsellut tuttavani 
puuhia uhkaavasti tirskuen, päätti tuoda mielipiteensä päättävästi esille. Tus
kin oli tuttavani päässyt sisälle, kun varpuneo oli lennähtänyt akkunalaudalle, 
tirkistellyt huoneeseen ja sitten alottanut itsepintaisen ja lujaoHeisen lasin
kopistelun. Iskut olivat olleet niin voimakkaat, että tuttavani pelkäsi lasin 
milloin tahansa särkyvän. Tätä menoa jatkui hetki hetkeltä, pienin väliajoin 
myöhäiseen iltaan saakka. Antaa nyt varpusen iptoilla, oli tuttavani ajatellut 
ja kestänyt sen päivän lasinpärrätyksen, toivoen seuraavana päivänä olevan 
jo hiljaista. - Mutta mitä ollakaan. Kun seuraava päivä valkeni, ilmestyi 
varpuneo jälleen akkunan taakse ja alotti saman leikin. Yhä ankarammiksi 
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kävivät sen nokan iskut, uhkaavammiksi tirskahtelut ja katkeamattomam
maksi pärrytys. Vastahakoisesti se oli paennut pelotusta, ja kun se senjäl·· 
keen palasi akkunan taakse, oli lasin koputtelu ollut entistä ankarampaa. -
Seuraavan aamupäivän oli tuttavani kestänyt tätä kummallista linnun menet
telyä. Mutta kun si itä ei näkynyt tulevan loppua, olivat hänen hermonsa pet
täneet, sillä oleskelu huoneessa oli tullut a iva n sietämättömäksi. J älkeen puo
len päivän oli hän siepannut hohtimet ja tikapuut ja rientänyt jälleen varpusen 
pesälle, mistä hänet sitten ta~asin. Hän irroitti edellisenä päivänä naulaa
mansa laudanpalasia akku napielestä. Nyt varpunen pääsi vapaasti pesäänsä, 
eikä se sen jälkeen enää ilmestynyt akkunan taakse kopistelemaan. - Tässä 
varpunen ryhtyi taisteluun ihmisen kanssa ja voitt i hänet itsepäisyydellään. 
Tapaus on kuvaava varpusen isännöimistaidosta kartanomailla. 

). Seppä. 

Peipponeo talvella Oulussa. Yhteislyseolainen Jorma Suonperä ilmoitti tä
nään nähneensä Oulussa, Kuusiluodossa ~-peippo sen . Pari päivää aikaisem
min kertoi leht. K. 0. Reinilä, että hänen lintulautansa läheisyydessä on myös-
kin oleskellut peipponen. Oulu 24.1. 1928. K. Metsävainio. 

Käpylinnut (Loxia) vaeltamassa. Seuraavan tarkoituksena on kiinnittää 
maamme luonnontietei lijöitten huomio c! käpylintujen (Loxia) esiintymiseen 
tänä talvena (1927-28) sekä kehoittaa L. Y:n palstoilla tekemään saman laisia 
vertailuja kuin a lempana. Kirjoitukseni ei pyri olemaan mikään täydellinen tie
doitus käpylintujen esiintymisestä. Se vain kertoo, mihin 2-vuotiskaudelta 
kertyneet hava innot vi ittaavat. Havaintopaikat ja -aika ilmenee loppu
luettelosta. 

V u o d e n 1 9 2 5 s y k s y n ä oli täydellinen Loxia-kato. Sama tilanne 
jatkui läp i koko ta 1 v en ja kevään. Vain 1 havainto on kevättalvelta 
(vrt. luetteloa!). Ne viisi peräkkäistä havaintoa, jotka ovat kesän 1 9 2 6 
alusta, tuskin vielä todistavat mitään runsaampaa es iintym istä, varsinkin, 
kun on mahdollista, että osa hava intoja koskee samoja lintu yks iläjä (vrt. luett. l). 

V u o d e n 1 9 2 6 s y k s y n ä ovat Loxiat yhä kadoksissa, samoinkuin 
ta 1 v e II a 1926-27. Mutta k e v ä ä 11 ä 1 9 2 7 ilmestyvät Loxiat. Toukok. 
15 p.-heinäk. 1 p. retkeilin säännöllisesti Savonlinnan seudui lla. Täten se 
Loxian esiintymiskuva, jonka sain tänä a ikana, käy koko lähelle todellisuutta. 
Suuria joukkoja en tavannut. Parvien yksilöluku-maksimi ol i n. 20. Tavalli
simmin merkitsin pikkuparvia tai yksinäisiä lintuj a. Lintujen säännöllinen ta
paaminen kiinnitti enimmin huomiota ja viittasi tavallista runsaampaan esiin
tymiseen. Tämä mielipide vahvistui, kun läp i kesän, siitä huolimatta, että siir
ryin välillä KJ-alueelle, havaintoja kertyi säännöllisest i. Kun elok. 20 p. siir
ryin Helsinkiin, eivät Loxia-havainnot vähentyneet. On mahdollista, että 
yli kaupungin lentäneet yksilöt ovat olleet vain osia suuremmista Lox/a-parvista, 
jotka ovat karttaneet suurkaupungin hälyä. S y k s y 1 9 2 7 viittasi siihen, 
että 1927-28 tulisi erikoisen runsas Loxia-talvi. Mutta a inakaan ei Savon
linnan seudulla ole niin käynyt. Tätä kirjoittaessani olen juuri kotiutunut 
joululoman 13:nnelta retkeltäni. Keskimäärin on jokainen retk i käsittänyt noin 
20 km pituisen hiihtomatkan Savonlinnasta itään, ete lään ja länteen. Ensim-
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mäinen retki oli 28. VII. 27. Vielä e n o 1 e t a v a n n u t m e r k k i ä k ä ä n 
koko Loxia-s u v u s ta, vaikka retkeilyaika on ollut koko valoisan päivän, 
s. o. k:lo 9,00--15,00! On siis todennäköistä, että Sa-alueen Loxia-runsaus 
johtui vain kauttakulkevista linnuista? Tällä hetkellä ei Savonlinnan seudulle 
Loxia-vaellus enää ulotu. 

Luette 1 o Loxia-h avain no i s t a n i s y k s y s t ä 1 Y 2 5 s y y s-

V. 1926. 
, 
, 
, 
, 

, 

8. II 1. 
5. VI. 
8. VI. 

10. VI. 
12. VI. 
18. VI. 
15. VIII. 

V. 1927. 20. V. 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

, 

, 
, 

, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

22. V. 
26. V. 
5. VI. 

13. VI. 
14. VI. 
16. VI. 
19. VI. 
27. VI. 
27. VI. 
30. VI. 
14. VII. 
20. VII. 

7. VIII. 
9. VIII. 

24. VI 11. 
25. VIII. 
28. VII 1. 
29. VIII. 
3. IX. 
4. rx. 

11. IX. 
12. IX. 
4. X. 

11. X. 
15. X. 
30. X. 

2. XI. 
26. XI. 
3. XII. 

t a 1 v e e n 1 9 2 7. 

Helsinki, 1 kpl lennossa, Teurastuslaitos. 
Sääminki (Sa) 5 kpl. lennossa. 
Heinävesi (Sb) 1 +3 kuusissa. 

, , selvä ääni. 
, , 

Sääminki, 10 kpl. lennossa. 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

13 , , 
selvä ääni. 
1 kpl lennossa. 
minimi 2 kpl. 
? 
ääni. 
2 parvea. 
1 parvi. 
18 kpl. lennossa. 

, 20+ 1 kpl. lennossa. 
Sulkava (Sa) 1 +20 + ääni + lennossa. 

, 5 kpl. lennossa. 
Impilahti, Mäkisalo (Kl), 1 parvi. 
Loimola (KJ), selvä ääni. 
Savonlinna (Sa), 16 kpl. lennossa. 
Sääminki, selvä ääni. 
Helsinki (N), 1 kpl. yli kaupungin 

" 
3 , , , 

, 2 , , Vanh.kaupungin lahden. 
, 1 "· laskeutui kasvitiet. puutarh. 

3 
" , selvä ääni yli Vanhankaup.Iahden. 

Tuusula (N) Ruotsinkylä, 1 parvi. 
Helsinki, noin 20 kpl. yli kaupungin. 

, 10--15 kpl. Huopalahden yli. 
Kerava (N), 2 kpl yli kauppalan. 
Helsinki, Huopalahti, ääniä. 

, 2 pikku parvea. 
, 2 pikku parvea hautuumaalla. 
, 3 kpl. + ääni yli Huopalahden. 
, selvä ääni, Huopalahti. 

Savonlinna 11. 1. 1928. A. Päiviö Kuusisto. 
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Lintutietoja Konnevedeltä. K u 1 o.r a s t a a n (Turdus v. viscivorus L.) 
näin Konneveden Särkisa lossa heinäkuun a lussa 1927. 

Vihr eä k e rtun (Phylloscopus s. sibilatrix Bechs t.) tapas in 2. V 1. 22 
ja heinäkuun alussa 1927. 

Ruoho k e r t u n (Acrocephalus schoenobaeus (L)) nä in ja kuulin useam
man kerran kirkonkylässä Koprunjoen pajukkorannoilla ja myöskin läheisessä 
Häyrylän ruispellossa kesä llä 1922. 

2 k u u k k e 1 i a (Perisoreus i. infaustus (L.)) hu omasin Papulampien lä
hellä metsässä 15. VI. 26. Konneve teläisc t metsästäjät sa novat kuu kkeleita 
näkevänsä syksyllä, t osin 1-iarvemmin kuin ennen. 

K a i s 1 a r ä ä k ä n (Porzana porzana (L.)) äänen kuulin useampia ker
toja kesäkuussa 1925 Vääränlammen rantamilta kirkonkylässä . 

Pikkuk a j a v a n (Rissa t. tridactyla (L.)) löysi maanvilj. Lauri Sirkka 
kirkonkylässä Ahvenlammen jää ltä kevää llä 1927. Linnun nä in myöhemmin 
täytettynä. Tämä pikkukajava kuuluu tietysti viime keväänä lukuisiin ha r
haan joutuneisiin. 

M u s ta k u r k ku - u i k k u a (Podiceps ansitus (L.)) olen tavanput 
monena kesänä useita yksilöitä Hytölässä Kilpisenlammessa , ja pa ri kertaa olen 
nähnyt tämän linnun kirkonkylässä Vää ränlammessa . Alpi Pynnönen. 

Lintuhavaintoja ,Saaristomeren" pohjoisosasta. 
P o u t a h a u k k a (Falco aesalon) pes i kesällä 1922 Kustavissa Rönnholman 

pienellä saarella. Pesä oli kuiva lla kalliolla kasvavan männyn latvassa saaren 
korkeimmalla kohda lla . 18. VII olivat poikaset lentokykyisiä - lennellen 
tyhmänrohkein a ympärilläni. - Myöhemmin sain kuulla, että eräs metsäs t ys
intoinen nuorukainen oli ampunut 3 näistä , ja täs t ä lieneekin ollut seurauksena, 
ettei mainittua haukkaa ole enää näkyn yt l(ustavin saaris tossa. - Pesän luot a 
löysin merkkeinä haukkaperheen ruokailuhommista kannon nokas ta vastikään 
pyydystetyn haarapääskyn poikasen, tiiran poikasten ja lkoja ja luurangon os ia , 
höyhenjätteitä v ihreävarpusesta ja mätänemistilassa olevan metsäkirvisen. 

S u i p p o p y r s t öin e n r ä i s k ä (Stercorarius parasiticus) asustaa 
harvalukuisena Kustavin Isonkarin Majakkasaaren seutu villa. Kesä llä 1922 
nä in niitä 4 kpl. liitelemässä saaren lokkirikkaan satamalahden yllä. 

M u u t t o h a u k k a (Falco peregrinus) pes i kesällä 1926 Ini ön a ukolla 
olevassa Karlskärin saaressa. Soinnukkain huudoin, jossa toisinaan tuntui 
soivan kaksikin säveltä, ottivat emot minut vast aan jo verraten kaukana me
rellä (10. VI 1). Yhä kiihtyvän kirkunan opastamana löysin kivikosta hyppe
levän poikasen, jonka pian saavutin. Emot joutuiva t a ivan suunnil taan, kun 
sitä hyväilin. Toinen niist ä , luultavasti ~ , uskalsi laskeutua verratt a in läheltä 
tarkastamaan hommiani. 

M e r i k o t k a n (Haliaetus alblcilla) näin viime kesänä (1 927) Kustavin 
Anavaisten saa ren pohjoispäässä lcijailemasså . Saarella olevan Holiperin torpan 
isännäitä sain kuulla, että kotkapari oli siellä jo vuosikymmeniä pes inyt ja että 
i illä nytkin oli suuri pesä saaren korkeimmalla kohda lla (24 m rrier. yl.) ole
vassa männyssä. Sanoi toisinaan poikasiakio otetun. 

1 s o h u u h k a j a (Bubo bubo) kuuluu myös pesivän edellisen läheisyydessä 
Sikakluuvin lahden länsiranna lla oleva lla vuorella . 
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R ä y s t ä s p ä ä s k y s e t (Chelidonaria urbica) olivat Kustavin pohjois
päässä olevan Scksmiilarin merenselän aut iolla kalliosaarella (Medelklubb) ra
kentanee t useita pesiä majakkalyhtyä kannattavan rautaisen lavan alapuolelle. 
Pesät oli va lmistettu kuivuneista rakkolevistä (Fucus vesiculosus). Ihmete llä 
täytyi, miten linnut olivat saaneet ne niin kiinnitetyiksi, että ne säilyivät 
tuon rautatankojen varassa korkealla maasta olevan lavan alla alttiina kaikille 
taivaan tuulille. V. L. Luotola. 

Muuttolintujen saapuminen Heinoiaan ja lähtö sieltä v. 1927. 

Ligu rinus chloris 

Sturnus vulgaris ~ 

Cygnus musicus (kauttakulku) 

Clangula claucion 
Anas boschas 
Plect rophanes nivalis (kauttakulku) 
Fr in gilla coelebs Ö' 

~ 
Corvus frugilegius (vierailu) 

Alauda arvensis ~ 

Motacilla a lba 

Erithacus rubecula IV. 13. 
Turdus pilaris 

musicus 
, iliacus 

Otocorus alpes tris (kauttaku lku) 
Scolopax rusticola 
Ga llinago gallinago 

Grus grus (kauttakulku) 

Numenius arcuatus 
Ruticilla phoenicurus 
Saxicola oenanthe 
Fringilla montifringilla (kauttakulku) 

Chelidonia urbica ~ 

Hirundo rustica 

Saapuminen 

111. 14 
{111.22 (1 kpl.) 
l I 1 1. 24 (useita) 
I I 1. 23 ( 1 k p 1.) 

II 1. 23 
II 1. 28 
IV. 2 

Lähtö 

{ 
X I. 4 (5 kp.) 

XII. 5 (4 kpl.) 

X I. 1 

IV. 6 { 
IV. 20 X. 18 

IV. 6 ( 10 kpl. varisparvessa) 
(IV. 8 
l IV.10 (lau loivat) 
{IV. 10 (2 kpl.) 
\IV. 18 (useita.) 

IV. 13 
IV. 12 
IV. 16 
V. 1 
IV. 16 (10 kpl.) 
IV. 16 
IV. 16 
IV. 17 (5 kpl.) 
IV. 26 (40 , ) 
V. 4 (6 kpl.) 

IV. 19 
IV. 20 
IV. 23 
V. 1 

{
V. 2 (1 kp l.) 
V.22 (runsaasti) 

X. 4 

{

IX. 6 (16 kpl.) 
IX. 9 (25 kpl.) 
IX. 11 (27 kpl.) 
IX. 22 (68 kpl.) 

X. 5 

IX. 10 

{

V. 3 (1 kpl.) IX. 11 
V. 8 (muutamia) 

· V.22 . (runsaasti) 
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Iynx torquilla 
Cuculus canorus 
Phylloscopus trochilus 

" 
rufus 

Muscicapa griso la 
atricapilla 

Mergus serrator 
Cypselus apus 
Cinclus cinclus 
Ampelis garru lus 

V. 2 
V. 5 
V. 6 
V. 6 
V. 7 
V. 8 
V. 14 
V. 24 
X. 21 
X. 28 

VII 1. 24 
IV. 30 

V. L. Luotola. 

Lintujen muutto-aikoja Pieksämäellä. 

Kevätmuutto 1 9 2 6. Fringilla c. coelebs ~ 11. IV 

Cygnus cygnus 4. IV Erithacus r. rubecula 15. IV 

Sturnus v. vulgaris 5. IV Turdus ph. philomelos 18. IV 
Alauda a. arvens is 15. IV Turdus musicus 18. IV 
Co lumba palumbus 17. IV Fringilla c. coelebs ~ 18. IV 
Fringilla c. coelebs 17. IV. Turdus .Pilaris 20. IV 

Anas p. platyrhyncha 18. IV Megalornis grus 20. IV 
Motacilla a . alba 20. IV Numenius arquatus 22. IV 

Turdus pilaris 21. IV Falco columbarius aesalon 22. IV 

Erithacus r. rubecula 21. IV Bucephala clangula 22. IV 
Bucephala clangu la 21. IV Motacilla a. alba 24. IV 

Turdus ph. philomelos 22. IV Oenanthe oc. oenanthc 28. IV 

Numenius arquata 25. IV Columba palumbus 1. V 
Megalornis grus 26. IV Fringilla montifringilla 2. V 

Phylloscopus co llybita abietina27. IV Hirundo r. rustica 3. V 
Fringi lla montifringilla 29. IV Capella gallinago 3. V 
Cucu lus canorus 8. V Emberiza s. schocniclus 4. V 

Scolopax rusticola 9. V Phylloscopus collybita abietina 4 V 

Capella gallinago 11. V Motacilla f. flava 5. V 

Phylloscopus t. trochilus 11. V Anthus t. trivialis 5. V 
Motacilla f. flava 12. V Saxicola r. rubetra 5. V 
Muscicapa a. atricapilla 14. V Carduelis spinus 6. V 

Hirundo r. rustica 14. V Sco lopax rusticola 6. V 
Phoenicurus ph. phoenicurus 14. V Muscicapa a. atricapilla 8. V 

Oenanthe oe. oenanthe 15. V 
Muscicapa s. striata 15. V Syysmuutto 1927 

Sterna hirundo 15. V Motacilla f. fl ava 28. VIII 

Saxico la r. rubetra 16. V Muscicapa s. striata 15. IX 

Lanius collurio 19. V Phoenicurus ph. phoenicurus 16. IX 
Phylloscopus t. trochilus 17. IX 

Kevätmuutto 1 9 2 7. Delichon u. urbica 20. IX 
Sturnus v. vu lgaris 26. 111 Oenanthe oe. oenanthe 21. IX 
Plectrophenax nivalis 28. 111 Carduelis cannabina 22. IX 
Afauda a. arvensis 10. IV Hirundo r. rustica 25. IX 
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Alauda a. arvensis 28. IX 
Phylloscopus collybita abietina 2. X 
Turdus ph. philomelos 
Columba palumbus (1 kpl.) 
Lanius e. excubitor 
Fringilla montifringilla 
Turdus musicus · 
Megalornis grus (n. 50 kpl 

3. X 
4. X 
6. X 
8. X 
9. X 

10. X) 5. IX- 10. X 

Motacilla a. a lba 10. X 
Anthus pratensis 18. X 
Erithacus r. rubecula 20. X 
Carduelis spinus 20. X 
Frin gilla c. coelebs 25. X 
Emberiza s. schoeniclus (1 ~ ) 25. X 
Turdus pilaris 29. X 
Sturnus v. vu lgaris 30. X 
Bucephala clangula (n.lO kpl.) 6. X 1 

L. Siivonen. 

Pääkallop 'i! rhonen (Acherontia atropos) Utsjo ella. Kesällä v. 1920, luulta 
vasti heinäkuussa, löysivät muutamat lapse t kotitalossani Utsjoen jomppalassa 
erään rakennuksen se inältä kuoll eena tämän suuren ja huomiota herättävän 
perhosen ja toivat sen minulle nähtäväksi. }uho H ögman. 

Cystopteris fragilis var. Dickfeana Laatokan Karjalassa. Kirjallisuudessa 
tämä sania ismuoto, mikäli tiedän, ·mainitaan Sortavalan pitäjästä Kirjavalahden 
tienoilta, mistä sen on ottanut A. P a 1m g r en >> lahden länsi puolelta>> (Li n
k o 1 a: Einfl. d . Kultur 11, s. 160) ja E. Kane r v o juvosenlahdesta 
(L. Y. 1927, s. 164). Olen tavannut sen -sortavalan pitäjästä lisäksi seuraa
vista paikoista: 1. Rauskunvuori, etelärinne, 2. Paassonvuori, itä rinne, 
3. Yhinlahti, etelärinne lahden pohjoispuolella. 4. Rantue, n. s . Matomäki, 
etelärinne, 5. Kekrinlahti, n. s. Roihan rinne ja Onnerpohja, 6. Pohju, Riutta
vuori ja Vaaksiriutta, eteläjuuri. 7. Möntsölä; Hulkonvuori, ete lä rinne. 
Kaikki nämä paikat ovat >>pa rempia kasvupaikkoja>>, joissa C. fr. v. D:ll a 
on seura taisinaan vaateHaita kasvilajeja. Varsinaisia kalkkikasveja on näitten 
joukossa a inoastaan Rauskunvuorella ja juvosenlahdessa (Woodsia alpina, 
Asplenium ruta muraria, Aspl. viride). Kasvupaikat ovat luontee ltaan enemmän 
tai vähemmän riuttarinteitä (1, 2, 4, 7) ja kallioita kuivissa lehtomets issä (3, 5, 6). 
C. fr. v. D:n esiintyminen vastaa siis määräsanaa >>nahrungshold >>, jota Linkola 
(1. c.) sille käyttää. - Kaikkiaan olen tarkastanut Cystopteris-näytteitä (v. D :han 
on määrättävissä vasta kotona mikroskoo pilla) Sortavalan pitäjästä n. 20 pai·· 
kasta, näistä v. D. löytynyt 7:stä; näytte itä kaikkiaan yli 200, niistä v. D. yli 40. 
Tämä ei suinkaan ilmaise näiden muotoj en yleisyyssuhdetta, sillä ymmärrettä
västi olen ottanut n äytteitä etupäässä sellaisilta paikoilta, mistä on ollut toiveita 
v. D:n löytämisestä. Ainoastaan yhdestä paikasta , Riuttavuorelta, otetuissa 
näytteissä oli v. D. enemmistönä (1 5 kpl. 22:sta), kaikkialta muualta olivat enim
mät päämuotoa. Voinee siis jo tähän aineistoon perustuen sa noa, ett ä C. fr. v. D. 
kasvaa Sortavalan pitäjässä varsin usein vaikka niukasti rav in torikkaimmilla 0. 
fr:ll e sopivilla kasvupaikoilla. - Mainittakoon t ässä yhteydessä, että olen t ar-:-· 
kastanut Cystopteris-näytteitä· myös kahdelta Suistamon Leppäsyrjän tunnetulta 
kalkkikasvipaikalta, · Nykynmäeltä ja Säynävaaralta, kummallakin erä itä kym-
meniä, tapaamatta joukosta v. Dickieanaa. K. H. Hällström. 

Poa caesla Sm. Sortavalassa. Tämän pohjoisen heinälajin huomasi Laatokan 
Karjalassa ensimmäisenä ·K. Linkola 1922, ja ei sitä niin ollen ole otettu huomioon 
hänen 1921 ilmestyneessä nä iden seutujen kasvistoa käs ittelevässä teoksessaan 
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(Einfluss d. Kultur j. n. e.). Olen eräinä kesinä pitänyt silmällä lajin esiinty
mistä Sortavalan uloimmassa saaristossa . Tutkimani alue käsittää suurimman 
osan Sortavalan saariston ulointa vyöhykettä (Orjat saa resta Haapasan riin). 
Tältä n. 15 km pitkältä väliltä olen merkinnyt P. c:n ka ikkiaan 14 paikas ta, aina 
se llaisilta kallioil ta, joitten vuoriperä on tää llä yleisestä gneiss igraniitista ja kiille
liu skees tä poikkeavaa , useimmiten metabas iittista laa tua. Voi siis sanoa P. c:n 
esiintyvän Sortavalan pitäjässä varsin säänn öllisenä ravintorikkaitten ul kosaa
ristokallioitten (ei erityisesti riuttakallioitten) kasvina. Sen karakteristisia seu
ralaisia ovat vaate liaammista kasvilajeista se Euphrasia-muoto, joka edellämai
nitussa Linkolan teoksessa käy nimellä E. Reuteri , sekä Cerastium alpinum ; 
näistä va in edellinen on yleisempi , jälkimmäinen harvinaisempi kuin P. c.- Si
semmästä saaristosta ja mantereelta en ole hakenu t sitä yhtä järjeste lmällisesti 
kuin meren ää reltä, ja olen sen sieltä tavannut vain Haukkariutalta (tunnettu 
runsaslajinen riuttarinne). Epäilemättä sitä sielläkin kasvaa useassa paikassa, 
mutta voitanee jo tähänastisten löytöjen perustalla sanoa P. c:n yhdessä Cerast. 
alpimzmin k<~ n sc;a edustavan sellaisia Laa tokan Karjalassa kasvavia pohjoisia 
11jeja, jotJl a ulkosaaristossa tulev1t yleisemmiksi esiintyen siellä varsinaisina 
ravin ta rikkait ten kallioitten kasveina. K. H. Hällström. 

Valko vuokko, jonka kehälehdet ovat vihreitä ja Jlu skaisia. Allekirjoittanut 
sai äskettäin Ieht. 0 . Rancken'ilta oudonnäköisen va lkovuokon, joka oli löydetty 
KaukoJan kyläs tä, Tammelan pysäkin luota (Ta) 20.VI. 1927. Kehälehdet (ver
hot.) ovat tässä kukassa suurimmaksi osaksi vihreitä, liuskottuneita, assimiloivia 
lehtiä, ainoas taan niitten tyviosa on valkea. Kukka muistuttaa täten hyvin suu 
res ti valkovuokon kukkaa, joka on kuvattu L. Y:ssä 1910, siv. 37. 

K . Metsävainio. 

Kuusaman ( Lonicera xylostrum L.} marjat. Melan >>Suomen Kasviossa>> 
mainitaan kyseessä olevan kasvin tunnusmerkeissä : >>Marjat tummanpunaisia, pa
rittaisia, aivan erilli siä, vaikka hyvin lähekkäisiä.>> Vu onna 1925 (29. V 1 1.) tapasin 
kuitenkin Nastolan pitäjän Immilän kylässä Ylä-Oijalan metsässä lluusamapen
sa ita, joiden marjat olivat säännöllisesti liittynee t toisiinsa pää llyskettojen yh
teen kasvaessa siks i vahvas ti, etteivät marjat eronnee t toisistaan, va ikka ne ote t
tiin irti peristään. Liekö mainittu tapaus harvinainen poikkeus, va i ovatko 
ehkä muutkin tehneet samanlaisia havaintoja. }olz. Kaikko. 

Kirjallisuutta. 

M a x H a r t m a n n : A 1 1 g e m e i n e B i o 1 o g i e. E i n e E i n f fi h
r u n g i n d i e L e h r e v o m L e b e n. Gustav Fischer, j ena. 1 osa 1925, 
II osa 1927. 756 sivua, 564 kuvaa. 

Ken viime aikoina hiu kankaan on yrittänyt seurata biologista kirj allisuutta, 
on varmaan huomannut, miten laa jaksi tämä on paisunut. Yhtämittaa ilmestyy 
uusia oppikirjoja ja aikakauslehtiä, puhumattakaa n siitä, että erikoistutl<imus
ten lukumäärä on aivan suunnaton. Niitä valmistuu monessa maassa ja mo
nella sivistyskielellä, joten va in kielinerot niitä ka ikkia pystyvä t lukemaan. 
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Ymmärrettäväksi käy tällainen tulva kun kuulee, että luovaa biologista työtä 
on nykyisin suorittamassa n. 75,000 tutkijaa. . 

Niin ilahduttavaa kuin tämä nopea kasvu onkin itse tieteen kannalta, 
ase ttaa se toisaalta yks ityise lle tutkijalle ylen suuria vaatimuksia. j outuu aivan 
epätoivoon ajate llessaan, miten pienen osan tästä kaikesta suoraan voi lukea 
ja hyväkseen käyttää. Ainoa pelastus on se, että joku jättiläisvoimilla varus
tettu suppeasti esittää oleelliset seikat siitä, mihin erikoistutkimus on päässyt. 
- Tällaisen työn on professori Max Hartmann, saksa laisen Kaiser Wilhelm 
Institut fOr Biologien jäsen, äsken suorittanut laatimalla teoksensa Allgemeine 
Biologie. Empimättä vo i sanoa, että toista tämän veroista lyhyttä es itystä 
yleisestä biologiasta ei ole olemassa. Siinä käsitellään hyvin tasapuolisesti sekä 
eläin- että kasvimaailma, vaikkakin lukija huomaa tekijän eläintiedettä erikois
alanaan harjoittaneen. Aineen jako ja käsittelytapa on aivan uusi ja itsenäinen, 
niinikään ovat useimmat erittäin huolellisest i va lmistetut kuvat se llaisia, joita 
aikaisemm in ei oppi- ja käsikirjoissa ole nähty. Teos käsittää kuusi jaksoa: 
Die Zelle, das Grundelement des Lebens, Statik, Dynamik, Stoffwecksel, Form
wechsel, Reizerscheinungen sekä lopuksi laajan tietoteoreettisen katsauksen 
tieteelliseen biologiaan. Kaikista eri seikoista on uusin kirjallisuus otettu huo
mioon. Erikoisesti on mainittava se kokonaan uusi tapa, jolla käsitellään lisään
tymistä ja sukupuolisu hteita, joista se ikoista alemmilla eliöillä viime aikoina 
suoritetut tutkimukset vasta ovat antaneet oikean käsityksen. Tähän asti on 
kovin yksipuolisesti korostettu vain korkeammilla eliöillä esi intyviä ilmiöitä. 
On itsestään selvää, että biologian uusimmat erikoisalat, perinnöllisyysoppi ja 
kehitysmekaniikka ovat seikkaperäisesti huomioonotetut. Monesta tuniuu sen
sijaan ehkä oudo lta se suhtee llisen lyhyt es itys, jonka kehitysoppi on saanut 
osakseen. Hartmannin teos on valtavaan tietomääräänsä nähden siksi suppea, 
että sen lukeminen kysyy paljon ponn istusta, joten se ei vasta-alkajalle ehkä 
hyvin sove llu. Mutta kehittyneemmälle biologille se antaa erinomaisen moni
puolisen ja luotettavan kuvan siitä, mitä tiede tähän mennessä on vo inut p:ll-
jastaa elämän sa laisuuksista . G. Ekman. 

Ross, H. ja He d i c k e, H.: Die P f 1 a n z en g a 1 1 e n (C e c i d i en) . 
M i t t e 1 - u n d N o r d e u r o p a s, i h r e E r r e g e r u n d B i o 1 o g i e 
u n d B e s t i m m u n g s t a b e 1 1 e n. - 343 sivua, 233 kuvaa. Gustav Fischer, 
jena. 1927. Hinta nid. Smk. 160: -; sid. Smk. 180: -.- Viime vuonna ilmes
tynyt toinen painos on sisällöltään huomattavasti rikkaampi vuonna 1911 
ilmestynyttä ensimmäistä painosta. ·selitettyjen äkämien lukumäärä on lisään
tynyt noin 900: 11a. Suurista lisäyksistä huolimatta teoksen koko on jokseenkin 
entinen, joka johtuu pienemmistä kirjaimista ja kapeammista reunuksista. Teos 
jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä, yleisessä osassa selitetään äkämä
käsite, kuvaillaan lyhyest i tärkeimmät äkämiä aiheuttavat eläin- ja kasvi
ryhmät, esitetään äkämien jako ja synty. Vielä annetaan tietoja tutkimus
metoodeista, äkämien kasvattamisesta ja säilyttämisestä. Osa päättyy lukuun, 
jossa selvitetään äkämäopin eli cecidologian päämäärä ja hyöty. Toinen osa 
sisältää määräämistau lukot. Äkämät ovat jaetut ravintokasvien mukaan, jotka 
vuorostaan ovat järjestetyt _ aakkosellisesti, mikä kaikki helpottaa sangen 
paljon äkämien määräämistä. Kolmannessa osassa ovat merkkien ja lyhennys-
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ten selitykset sekä erilaisia systemaattisia ja aakkosellisia lu ette loita. joka 
aikoo syventyä äkämien tutkimiseen, hänelle on Ross-Hedicke'n teos välttä
mätön oppikirja, josta voi saada tarpeellisia alkutietoja. H eikki Väänänen. 

H e i n r o t h, 0 s k a r ja Magd a 1 e n a: 0 i e V ö g e 1 M i t te I
e u r opas. 1- I I, 339+ 160 sivua , 181 yksiväristä ja 79 värilli stä taulua. 
Hugo Bermuhler Verlag, Berlin-Lichterfelde. 1924-27. - Hinta Akat. kirja
kaupan kautta tilattuna Smk. 1450: -. - Kirjan tekijät ovat noin kahden
kymmenen vuoden kuluessa kasvattaneet melkeinpä voisi sanoa epälukuisen 
määrän kaikenlaisia lintuj a, peukaloisesta haikaraan ast i. Työ on tuottanut 
hyviä tuloksia. Siitä on todistuksena käsillä oleva ornitologinen suurteos. j o
kaisesta lajista, jonka kasvatus on onnistunut, on esitetty tarkkoja havaintoja. 
Kirjaa lukiessaan saa runsaast i mielenkiintoisia tietoja eri lintujen kehityk
sestä. Runsas kuvitus (yli 3000 yksiväristä ja väritet tyä valokuvaa) antaa 
havainnollisen käs ityksen siitä, minkälaisia linnut todellisuudessa ovat. Kusta
kin lajista on lukuisia kuvia, peukaloisesta esiin. 19 kpl. On kuvattu vasta 
munasta tulleita, on parin päivän vanhoja, on viikon ikäisiä, on poikaspuvussa 
olevia, on täysi-ikäisiä. Niitä tarkaste lemalla ja tutkimalla luotettavuutta ja 
tarkkuutta uhkuvaa,· pirteää esitystä saa varmast i paljon uu tta innostusta ja 
uusia probleemoja ratka istavaks i tällä eläintieteen viehättävällä alalla. Toi
vottavast i jokainen meikäläinen ornitologi saa tilaisuuden tutustua tähän ka ik
kea huomiota ansaitsevaan Jintukirjaan. Heinroth'ien teos tulee alkamaa n 
uuden kauden lintutieteen historiassa. H eikki Väänänen. 

Oppikoulujen ja seminaarien luonnonhistorian ja 
maantieteen opettajien päivät Kuopiossa 

8/VIII -13/VIII 1927. 

Ne kymmenet luonnonhistorian ja maantieteen opetta jat, jotka ottivat 
osaa J yväskylässä kesällä 1924 pidettyihin ensimmäisiin )> lu onn onhistorian ja 
maantieteen päiviim, sa iva t niistä varman vakaumuksen, että senkaltaiset 
yhteiset kokoukset ovat tarpeellisia, jopa välttämättömiä. j o yksistään se 
seikka, että mainittujen aineiden opettajat täten pääsevät kosketuksi in tois
tensa kanssa ja voivat neuvotella yhte isistä as ioistaa n, takaa tä lläisten päivien 
menestyksen. 

Sen johdostal että luonnonhistorian ja maantieteen opetta jat olivat tätä 
ennen omaa yhdistystään vailla, otti Kuopion Luonnon Ys täväin Yhdistys jär
jes tääkseen otsakkeessa mainitu t päivät, saaden Kouluhallituksen ja Opetus
ministeriön suosiollise lla avustukse lla niitä va rten 15,000 markan apuraha n. 

Elokuun 8 p:nä saapu i Kuopioon yli 80 lu onnonhistorian ja maantieteen 
opettajaa maamme eri kulmilta. Kuopion tyttökoulun hu oneistossa tapahtu
neen ilmoittautumisen jälkeen keräännyttiin Kuopion museoon, jonka savu
pirtissä Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdist ys tarj os i osanottajille tulokahvit . 
Kokouksen järj es täjien puolesta lausui leht. K r u t H. E n w a 1 d läsntiolijat 
suomen ja ruotsinkielise llä puhee llaan tervetulleiksi. Tämän jäll<'ecn tutustuivat 
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vieraat museon luonnonhistoriallisen osas ton kokoelmiin, jotka, monien va
kuutusten mukaan, olivat useille mieluisa yllätys . 

Päivien varsinaise t avajaise t tapahtuiva t hetkistä myöhemmin tyttökoulun 
juhlasa lissa . Kouluhallituksen ylijohtaja 0. M a n te r e piti avajaispuheen, jossa 
kosketteli oppikoulun opettajien alati jatku van itsensä kehittämisen tärkeyttä 
ja keinoja parhaan päämäärän saavuttamiseen. 

Pä ivien puheenjohtajiksi valittiin leht. j. E. Aro, reht. M. Huumonen ja 
leht. Kurt H. Enwa ld sekä sihteereiksi Ieht. Maija Boxström, maist. Betty 
Väänänen ja leht. Paavo Nederström. 

Samana päivänä alotettiin varsinaiset luennot, jotka kaikki pidettiin tyttö
koulun juhlasa lissa. Kouluneuvos, toht. E. F i e a n d t kosketteli ensimmäisessä 
mielenkiintoisessa luennossaan e r ä it ä vaik e uk s ia luo n n on h i s t o
ri a n o p et t a m i se s s a. Erikoisesti kiinn itti hän huomiota oppilasa ineksen 
erilaisuuden aiheuttamiin opetusta vaikeuttaviin seikkoihin. Maalais- ja kau
punkilaisoppilaa t vaa tivat erilaista opetustapaa, samoin itä- ja länsisuomalaiset 
ja varsinkin tytöt ja pojat . Kompromiss in avulla on pyrittävä parhaisiin 
tuloksiin. 

Viidentenä kokouspäivänä piti kouluneuv. Fieandt luennon 1 o u k k a u s
k i v i s t ä m aa nti e t ee n o p e tu k se s s a, huomauttaen mitenkä juuri 
siinä aineessa opetus helposti vo i muodostua huonosti keskitetyksi. Es imerkein 
va laisi luennoija Sveitsin maantieteen samoinkuin ilmastomaantieteenkin ope
tusta. Samana päivänä piti kou lunev. Fieandt toisen luennon käs itellen v a rjo
j a h e i j a s t u s ko n e i ta sekä niiden käyttämistä opetuksen palveluksessa. 
Esittäjä selosti erilaisia konetyyppejä, niiden käyttämistä ynnä mainittuihin ' 
koneihin kuuluvien kuvien hankkimista ja valitsemista sekä antoi pedago
gisia ohjeita kuvien näyttämisestä. 

Viimeisenä kokouspäivänä luennoi kouluneuv. Fieandtm aa n v i 1 j e 1 y s-
1 y se o i s t a mm e j a n i i d e n 1 u k u s u u n n i t e 1 m i s t a. Luennoija loi 
katsauksen tämän koulumuodon syntyhistoriaan, es itaisteluihin eduskunnassa 
sekä lukusuunni te lmiin ja myöhempiin kohtalokkaisiin vaiheisiin, samalla sel
vitellen seikkoja, joihin koulumuoto kompastui. 

Maisteri E. Hu 1 d e n piti toisena kokouspäivänä ruotsinkielellä kaksi luen
toa n y k y a i k a i s e n m a a n t i e t e e n o p e t u k s e n s u u n t a v i i
v oi s t a (riktlinjerna i den nutida geografiundervisningen). Esittäjä erikoisesti 
tähdens i uutta maantietee llistä suu ntaa n. s. maisemamaantiedettä . Kotiseu
dun maantieteen analyys in ja synteesin avulla on opettajan aluksi teroitettava 
oppilaittensa havaintokykyä siten saadakseen heidät käs ittämään maiseman 
osa t, joista maisema muodostuu . Näin saadaan perustus kotimaan maantie
teelle, josta siirrytään kauemmaks i. Toisen lu ennon aiheena oli >>milj ö>> ja mai
semanmuutokse t, kul ttuurin aiheuttaman maiseman synty ja siitä johtuva kan
sojen ja rotujen jako erilaisiin ravinto- ja sivistysasteisiin. 

Toht. K. E. Kivirikk o piti kahtena kokouspäivänä yhteensä neljä 
luen toa muu tto 1 i n n ui s t a, se lostaen aluksi eri aikoina vallinneita käs ityk
siä muutto ilmiös tä. Kuvattuaan prof. j . A. Palmenin osuutta lintujen muutto
t iden se lvitte lyyn teki puhuja se lkoa nykyisin toimi te ttavist.a lintujen muuttoa 
koskevista tutkimuksista, tutkimustavoista ja niistä tiedoista, joita meillä on 
maamme lintulajien muutosta. 
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Leht. H a nn es S a 1 o vaara se lvitteli toisena kokouspäivänä kahdessa 
luennossa perustee llises ti aihetta: m i h i n s uu n ta a n 1 u on no 11 h i s t o
ria n o p et 11 s on m e i II ä k e h i t e t t ä v ä . Lu oden katsa uksen luon
nonhistorian opetuksen kehitykseen eri maissa ja hu omauttaen parhaillaan 
teke illä olevasta koulu-uudistukses ta maassamme, puhuja tahtoi erikoisesti 
tehos taa sitä, että mainitun aineen opetta jilla on täysi syy pyrkiä hu olehti
maa n aineensa asemas ta tulevissa oppisuunni te lmissa . j otta lu onnonhistorian 
opetus parhaa lla tavalla pystyisi antamaan nuoriso lle tietoja, jotka ke lpaa
vat yleiss ivistyksen perustaks i, olisi opetus saatava entistä enemmän suun
natuksi n. s. käytännöllis-heurist iseen (ets ivään) suuntaan, jolloin oppi laat 
johdetaan omatoimisesti ottamaan as ioista se lkoa su uremmassa mää rässU 
kuin tähän saakka yleensä on ollut laita. Tämä käytännöllis-heu ristinen ope
tustapa edellyttää , että kou luissa on erikoiset labo ratorionsa ta rpeellisine 
kalustoineen. 

Prof. K. Linko 1 a piti ko lmantena kokouspäivänä ko lme luentoa ka s
v i k u n n a n s u k u p u u s ta. Luennoissaan hän se los ti lyhyest i nykyisin val
litsevia, morfologisiin tutkimuksiin perustuvia käsityksiä kasvikunnan pääryh
mien sukulaisuudesta . Pääosa luennoista käsitteli se ro-diagnostista menettelyta
paa kasvien sukulaisuuden selvittelyssä ja varsinkin sen antamia tuloksia. Suurin 
piirtein katsoen tulokset ovat yhtäpitäviä verta ileva n morfologian lu omien käs i
tysten kanssa. Useissa kriitillisissä kohdissa on kuitenkin saatu tervetullutta tar
kistusta ja ratkaisuehdotuksia entisten hypotees ien kesken. Toistaiseksi on mah
dotonta sanoa, mikä arvo serodiagnostien tutkimustuloksille on ann ettava. 
Esite lmät hava innollistettiin varjokuvin ja kuvatauluin. 

Kouluneuvos E. j. B u d d e n i n kirjoittaman lu ennon a ihees ta k o k c
m u k s i a r e a a 1 i kokeista luki leht. Viljo Hornborg. Tehdyt havain not koh
distuivat erikoises ti viime kevään tuloksiin. Numeroin oso itettiin , mitenkä kir
joittajien mielenkiinto on eri tavalla kohdistunut erilaisiin kysymyksiin. Laa
jempia vertailuja sisä ltäviin kysymyksiin ovat harvemmat vasta nneet, ja tulos
ten laatu on myös epätasa isin. Tyttöjen ja po ikien vastausten vä li! W ei ole 
suuriakaan eroja . Rcaa likokeiden liittäminen tutkinto-ohjelmaan on osoittau
tunut hyväksi harrastuksen lisääjäksi. 

Metsänhoit. M. H e r t z luennoi Korkcakoskella sinne tehdyn retken aikana 
aihees ta m etsä n hoi d o II i s t c n n ä k ö k o h t i e n h u o m i o on o t ta
m i n e n oppi k o u 1 u j e n ka sv iti etee n o p et u k se s s a. Näköaloja 
avaava esitys on kokonaisuudessaan pair,ettun a L. Y:n viime vuoden no:ssa 5, 
siv. 181- 191. 

Toht. 1. V ä 1 i kangas luennoi (heij astuskuvin) viidentenä kokouspäi
vänä havainnoistaan S k a n d i n a a v i a n 1 u on n o n hi sto ri a II i s i s ta 
m u se o i s ta ja e 1 ä i n tietee II i. s i s t ä a s c m i s ta. Erikoises ti suos it
teli puhuja mcikäläisille pedagoge ille Herd lan asemaa (Bergenin luona) ja Kris
tinebergin asemaa (lähellä Göteborgia) sopivina paikkoina va ltameren eläimis
töön tutustumista varten. Toht. Välikankaan toinen lu ento seuraavana päivänä 
käsitte li m e riv es i e 11 , e rikoi sest i H e 1 s i 11 g i 11 satama 11 p 1 a n k
t on i a. 

Keskus te 1 u II e oli ohjelmassa va rattu runsaas ti tilaa, va ikkakin vii
meisenä kokouspäivänä a ika tahtoi loppua kesken. 
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Tärkeä kysymys, jossa pääst iin tuloksiin , oli >>S u omen lu o n no 11 h i s
t o r i a n ja maa n ti etee 11 o p et ta j i en 1 i i t o tl >> peru staminen. Leht. 
Kurt H. E 11 w a 1 d i n alu stettua as ian va littiin to imikun ta (Kivirikk o, Hällström 
ja Enwa ld) laat imaan liitolle sääntöjä, jotka myöhemmin hyväksy ttiin . Liiton 
johtokuntaan va littiin seu raava t henkilöt: toht . K. E. Kivirikko, yliop . R. Kroge
rus, leht. H. Sa lovaa ra, leht. Elsa Hahl, maist. V. Korvenkontio ja maist. E. 
Merikall io, va rajäseniksi maist. 1. Hein onen, maist. Hissu Grönblom ja leht. Åke 
Nordström. - Luonnonhistorian ja maantieteen opettaj illa on nyt siis kauan 
kaivattu oma liittonsa aja massa monia yhteisiä asioita. Koso lta niitä liiton 
johtokunna IIe jätett iinkin päivien aikana. 

Toinen tärkeä kesku ste lu käy tiin maist. B etty V ä ~i n ä sen alustuksen 
1 u o n n o 11 h i s t o r i a n j a m a a n t i e t e e n t u n t i m ä ä r ä n 1 i s ä ä m i
n e 11 oppi k o u 1 u j e n y 1 ä-a s te i 11 a ja leht. H. S a 1 o vaara 11 jo 
ennen maini ttujen lu en tojen johdos ta. Yksimielisenä ·katso i kokous välttä
mättömäksi, . että jokaista lukiolu okkaa varten saadaan v ä h i n t ä i n 2 
vii kkotuntia mainittuja aineita yhteensä sekä sa moin niille keskikoululu okille, 
jo illa nykyisin on vain yks i viikkotunti. Ede llinen alustaja ehdotti yhdelle 
Iukioluoka lle ko lmea viikkotu ntia, jotta maantieteen opetukse lle jäisi enemmän 
aikaa. Tunti jotakin ain etta viikossa on jo sinänsä pedagoginen mahd ottomuu s; 
kurss ien laaj uus ja laboratoriotöiden tärkeys vaativat ehdottomasti tuntiluvun 
lisää mistä . Olisi pyrittävä siihen, että labo ratori otyöt saa taisiin kouluissamme 
kä yntiin hedelmöittämään bio logian opetusta, kuten jälkimmäisessä alustuksessa 
vakuuttavast i esitett iin. Koulu taloja rakennettaessa on laboratoriotöiden suo
rittamista va rten varattava so pivat tilat. Liiton johtokunnan tehtäväksi annet
tiin yllämainittu jen as ioiden mahdollisimman tarmokas edelleen ajaminen. 

Korkea koske lie tehdyn retken kuluessa pidettiin laivassa kouluncuv. E. 
Fiea ndtin alustusten pohja lla keskustelukokouksia, joiden tarkoituksena oli 
suunnitella ja järjeste llä opetuksessa tarvittavien, etupäässä kotimaisten, raj oi
tetuilta a lu eilta saa tavissa olevien 1 u o n no ne s i ne i d en vaihtoa koulu
jen kesken. Vaihto katso ttiin sekä tarpee lli seksi että mahdolliseksi toteuttaa. Tar
koituksenmukaisena pidettiin, et tä joku opettaja kullakin pa ikkakunnalla toimii 
paikallisena asiamiehenä keräten aluksi tiedot tarvittavista ja tarjottavista es i
neistä . Leht. j. E. Aro suos tui ot tamaan luettelot vastaan. Liiton toivotti in 
ottavan va ihdon käy tännöllisen järjes telyn hu oltaakseen. 

Metsänhoit. M. H ertzin Korkeakoskella pitämänluennon johdosta sukeusi 
vilkas keskustelu, jossa luennoij an ehdotuksia sekä myöskin voimakkaampaa 
talousmaantieteen opetusta kannatettiin, joskin dendrologiaa koskevaa kohtaa 
(ks. L. Y. N:o 5, l 927) pidetti in liian laajana. Liiton johtokunta sa i asian hoi
dettavakseen siihen suuntaan, että alustuksessa ja keskustelussa kosketellu t 
asiat tulevat otetuiksi huomioo n opp ikou lujen kasvitieteen opetuksessa. 

Rehtori M. Hu u m o s c n a lustus kur ss it n ta s o i t ta m i se s t a tar
koitti vuosiennätysten sovittamista sellaisiksi, että oppilaat nykyistä helpommin 
vo ivat siirtyä erityyppises tä koulusta toiseen. Valitun toimikunnan (Huumonen, 
Suninen, Boxs tröm ja Aro) mietintö kurss ien tasoittamises ta es itett iin kokoukselle 
viimeisenä kokouspäivänä ja hyväksytti in, va ikkakaan täydelliseen yhdenmukai
suu teen ei senkään avulla vo ida pääs tä tuntiluvun, oppikirjojen ja koulun luokka
lu vu n erilaisuuksien ollessa liian suuret. 
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Lcht. A s ko P u 1 k k i se n reipas a lus tus oppi 1 a i d e n k esti te h t ä
v i s t ä pää ttyi seuraav iin J:Onsiin: 1) herbariokasvien lulwm ä~i rä ks i riittää 150 
sillä edell ytykse llä, että jokaista pu lpctt ia kohden on käy tettäv issä erikoinen opin
toherbario; 2) viimeisenä keskikoulukesänä suorittava t opp ilaat opettajan ohjeita 
se uraten va ihtelevia, pieniä kesä tehtäviä oman harrastuksensa ja va lin tansa mu
kaan; nä issä töi ss~i ei ole pääas iana työn tulos, vaa n työskentely ja sen rehellinen 
suoritu s; 3) lukioluokilla koettaa opetta ja saada opp ilaansa vapaaehto isesti teke
mään edellisen kaltaisia töitä; 4) opetta ja tarkastaa kaikki kesä tehtävät eikä 
merkitse vuos ikertomuksee n mää räyksiä töistä, joita ei kontrolloi; 5) liittomme 
hu olehtii siitä, että kotitöistä laskettaisiin riittävä tuntimää rä ja riittävä korvaus. 

Alustuksen johdosta synty i erittäin vilkas mielipiteiden va ihto, joka ajan 
loppumisen vuoksi jäi os ittain keskeneräiseksi ja kohdistui etupäässä a lustuksen 
ensimmäiseen ja vi imeiseen kohtaan. As iallisilla syillä toiset halusivat supistaa 
nykyistä herbariokasvien lukumäärää 200:ksi varsinkin kasv ik öyhillä seuduilla, 
toisten ollessa halukkaat lisäämään lukua. Puutarhakasvien kohtuu llista kerää
mistä suositeltiin. Herbariotöissä esuntyvaä viipillisyy ttä vastaan pidettiin 
parhaana keinona kasvatusta rehellisyyteen. >>Nuoren Voiman>> toimitukse lle 
päätett iin lähettää toivomus, ettei se otta isi lehteensä herbarioiden osto- ja 
myynt i-ilmoituksia, joiden vilpillinen tarkoitus on ilmein en. Keskuste lun ku
luessa tehty ehdotus herbariokasvien leimaamises ta ei saa nut kannatusta osak
seen. - Erikoises ti tähdenn ettiin sitä se ikkaa, että lu onnonh istorian opettajat 
nääntyvä t herbarioiden ja kokeiden korj aukseen saamat ta työs tään suunnilleen
kaan sen suuruutta vastaavaa ko rvausta. Verra ttaessa hcrbarioista laskc ttavaa 
tun timäärää erääs tä harj oitusa ineesta maksettavaan, on suhde rä ikeä. Viita t
ti in j yväsky l ~in kokouksen p ~iä töksee n, että keskikoulussa olisi laskettava v ~i

hintäin 1 ja lukiolu okilla vä hintäin % vi ikkotuntia lu okkaa kohti sa moinkuin 
olisi li sä ttävä kokoelmien hoitoon ja retkeil yihin varattua tuntimäärää. Kokous 
hyväksyi a lustajan ponnet. 

Leht. Paavo Ne d e r s t r ö m alu sti kysymyksen lu on n on h i s t o
ri a n j a m a a n t i et e e n 1 u o k k a- j a k o k o c 1 m a h u o n e i s t a huo
rnau ttaen, ette ivä t nämä huoneet uu sissakaan koulutaloissa aina suin kaan vas
taa niitä vaatimuksia, joita niille nykya ikana on asetettava, van hoista raken
nuksista puhumattakaan. Aineittemme laadusta johtuu , että niiden menes
tykse llisem ope ttamiseen tarvitaan runsaan opetusvälineistön li säksi er ikoises ti 
niitä va rten sovelletut suojat. Uusia l·oulurakennuksia suunniteltaessa olisi 
asianomaise lle opettajalle varattava ti laisuus valvoa aineittensa paras ta, vaik
kakin tuloksiin pääseminen monesta syys tä on va rsin vaikeata. Erikoinen t ila 
bio logisille oppilasharjo ituksille, akva rioille y.m. on aivan välttämätön. Kokous 
alustajan kanssa yhtä mieltä ollen antoi liiton johtok unnalle täm~inkin as ian 
etee npäin viemisen. 

Opettaja j u s s i Sep ä n laat iman alustuksen >>1 i n t u j en nimi stö n 
uu s i e hd ot e lm a ta r k i s te t ta v a>> luki leht . S. V. orss. Kokous 
yhtyi a lusta jan es ittämää n mielipiteeseen, että uu si nimistö kaipaa ehdotto
'nasti tarkistusta. 

Pari r et k ei 1 y ä oli päiville järjes tetty. - Päivien ensi illaksi oli Kuo
pion Luonnon Ystäväin Yhdistys kutsunut osanottajat vieraikseen Puijolle, jonka 
näkötornista ava utui >>s ydäntä sykähd yttävän ihana maisema kirkkaan ilta-
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Esitelmä Korkeakosken luon nonsuojelualuee lla. 

auringon va laistuksessa>>, kuten eräs osa nottaja kirjoittaa. Tornin juurella ole
vassa matkailumajassa tarjottiin viera ille illallinen . Sen kuluessa puhui vat 
postintarkastaja j. A. Vasen i u s isäntien ja kouluneuv. E. Fieandt 
viera iden puolesta. Sieltä lähetett iin myös kansakoulun tarkastaja 0 . A. F. 
L ö n n b o h m i n luo sa iraa laan lähetystö tervehdyskäynnille. 

Neljäs kokouspäivä oli kokonaan omistettu retkelle Korkeakosken tule
va lle lu onnonsuojelusa luee lle Maaningalle. juhla-asuinen höyrylaiva >>Maa
ninka>> kuljetti retkeilijöiden parven lu onnonkauniin Tuovilanlahden pohjuk
kaan, josta jalan taivallettiin 4 km päässä oleva lle Korkeakoskel le. Korkeakoski 
on 46 m korkea putous ja sijaitsee jyrkkärin teisen laakson reunassa. Laakso 
sinänsä on mielenkiintoinen geo loginen nähtävyys, jota erikois laatu in en kasvil
li suus mahtavine kuusineen teho_staa. Tienoon ovat Kuopion Luonnon Ystäväin 
Yhdistys, Matkailijayhdistyksen Kuopion haaraosasto ja Kuopion Isänmaa l
linen Seura yhdessä os taneet ja huolehtivat sen rauhoituksesta. Laakson poh
jassa luonnon su uressa juh lasa lissa piti metsänhoit. M. H e r t z jo ennen maini
tun luen tonsa ja samassa paikassa suoritettiin keskustelu sen johdosta. Leht. 
K u r t H. En w a 1 d se losti paikan historiaa ja toht. 1. V ä 1 i k a n g a s 
lausui paikan rauhoitustoimiin osa llistu neille yhdistyksille lu on nonsuojeluväen 
kiitokset. 

Sitten kun oli nautittu kahvit putouksen yläpuo lella olevassa siistissä mat
kailumajassa, se lost i prof. K. Linko 1 a paikalle tu levan luonnonsuojelualueen 
kasvistoa, johon kuuluu eräitä suur ia kasviharvinaisuuksia. Se lostuksensa yh
teydessä puhuja es itti sen toivomuksen, että opettajat teroittais ivat kasveja 
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keräi levien oppilaiden mieliin , että harvin aisia ka sv ilajeja kootessa kasv ien 
maa nalaise t osa t jäte tUiisiin ottamatta. 

Sen johdos ta, et tä metsä nh oit. Hertz in es itelm ää seuranneessa keskuste
lu ssa oli lausuttu toivonius saada kuulla se lonteko metsätyypeisUi, piti prof. 
K. Li n k o 1 a es ite lmän s u o m a 1 a i se s ta met sä t y y p p i te o r i a s ta 
ja sen suures ta merkitykses tä kasvimaantieteelle. Es itelmän yhteydessä demonst
roitiin Korkeakoske lla nähtävissä olevia metsä tyyppejä. 

Metsänhoit. M. H e r t z tek i sen jä lkeen se lkoa kotimaisen tyyppiteorian 
käytännölli se lle metsänhoido lle tuottamasta suuriarvoisesta hyödystä. 

Putoukselta siirrytt iin Tuovilanlahden nu orisoseuran taloon, jossa p ~iiväl

lin en odotti. Sen kuluessa lausui leht. H. S a 1 o vaa r a kuopiolaisillc koko
ukse n järjestäjille osa nottajien kiitokset, joihin johtajatar, neiti 0 1 g a S un i
n e n vas tasi runopukuisella puhee llaan. V.rehtori , maist . M a i j a Per ö n 
ki it ti luennoits ij oita, joiden puolesta kouluneuv. E. F i e a n d t vastasi. 

Lopuksi saa tiin näyte siitä, ette i tä mä pedagogijoukko ollu t varsin kuivet
tunut, siksi runsaas ti hum oristisia esityks iä seurasi. - Puoliyön jälkeen saa
puivat retke läise t jä lleen kaupunkiin. 

Kou lu t a r p e i d e n Keskus 1 i i k e 0. V. oli järjestä nyt kokouksen 
a lkupäiviksi tyttökoulun suojiin laajan ja mielenkiintoisen opetus v ä 1 i n e
n ä y t te 1 y n , jota ahkerast i tutkittiin. 

Elokuvateatteri >> Puijon >> johtaja n, herraA. Korho se n kutsusta käyt ii n 
katsomassa mielenkiintoisia opetuse lokuvia >>Maija-Mehil äisen seikka ilut>> ja 
>>Teerien so itt imell a>>. 

Päivien vira llise n ohj elman loputtua ja lähtöhetken ollessa käsiss~i lausui 
leht. Kurt H. E n w a 1 d päivien puuhaajien puoles ta kiitokset kaiki lle osan
ottaj ille ja avustajille, jonka jälkeen leht. K. H. H ä II s t r ö m toi julki osa n
ottaj ien kiitokset Kuopion Lu on non Ystäväin Yhd istykse lle, jonka toimesta 
päivät lähinn i-1 olivat jä'rjestetyt. 

Riemumielin otett iin sitten vastaa n leht. J. E. A r on viipuri laisten virka
toveriensa puolesta es ittämä kutsu kokoontua ko lmen vuoden päästä Vi ipuriin 
ko lmans ille lu onnon historian ja maantieteen opettajien päiville. 

Päiviä tä ytyy katsoa ta rkoitustaan vasta nn eiirsi. Lähes vi ikon yhdessäo lo 
es ite lmineen, retkin een, yleisine ja yks ityisin e kesku ste luin een toi runsaast i 
uut ta ajateltavaa ja uusia t ietoja, .jo ita jokainen voi jä lleen omalle työsaralleen 
pa lattuaan sove ltaa käytäntöön aineittemme opetukse n edistämiseksi. 

Paavo Nederström. 

Kokousselostuksia. 

Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon kokous 25. XI. 
t 927. Prof. 1. L e i v i skä piti varjokuvien va laiseman es itelmän Islannin 
lu ontosuhteista, joihin hän oli tutustunut ede llisenä kesHnä sinne tekemällään 
tutkimusmatkalla. - Prof. j. 1. Li r o se lost i varjokuvin pähkinäpensaan 
äkämäpunkkej a. Tavallisin Euroopassa esi intyvä laji Eriophyes avellanae 
Na lepa, joka a iheut taa pähl<in;ipensJan silmujen ke hi.ttymisen jo syksy llä pal-
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lomaisiksi, vihertäviksi silmuäkämiksi, ei toistaiseksi ole Suomes ta tunnettu. 
Lajin es iintyminen meillä on kuitenkin todennäköinen, sill ä esitelmöitsij ä oli 
viime kesä nä Hattelmalan harjul la tavannut tällaisen silmuäkämän kuivun eita 
jätteitä, ja herrat H. Moliis ja E. jamalain en olivat Espoon Järvenp äässä ta va n
neet viime lokakuussa silmuäkämän jätteitä kesä ltä 1926. Eräästä pähkinä
pensaan oksasta, jonka herra A. Sihvo la oli tuonut Kaarinan pitäjästti, oli ta
vattu paisun eita silmuj a, joissa oli runsaast i Eriophyes vermiformi ksia Na lepa . 
Samassa mate riaalissa oli sitäpaitsi tietee lle uusi äkämämuoto, jonka aiheutta
jaksi to dett iin vastamainittu laji. Lokakuussa oli es itelmöitsiFi yhdess~i tohtori 
A. j. Rainion kanssa kerännyt Vantaanjoen rannalla sijaitsevan uuden sähkö
voimalaitoksen luona kasvavista pähkinäpensa ista ruskealaikkuisia leht iä, jo illa 
tavattiin Plzyllocoptes comatus Nalepa ja Oxypleurites depressus Nalepa, joita 
a ikaise mmin oli tavat tu vain pari kertaa Keski-Euroopassa. Sitäpaitsi esiin tyi 
edellisten keralla verraten runsaasti kolmantena äkämäpunkki lajina Antlro
coptes Loricatus Nalepa, jota aikaisemmin oli Itävallassa tavattu yksi ainoa 
urosyks il ö. Kaikki nelj ä äkämäpunkki laj ia, joista kolme viime mainittu a ovat 
vapaasti eläv iä, ovat Suomelle uusia. Viides laji, joka samalla on tietee lle uu s i ~ 

ja jolle esitelm öitsijä oli antanut nimen Phyllocoptes coryli Liro, oli tavattu pöhöt
tyneistä hedenorkoista sekä terveistä lehti- ja naa raspuolisista kukkas ilmuista. 
Laji on nähtäväs ti laajalti levinnyt päättäen siitä, että viall isia hedenorkko ja 
on tava ttu hyvin monessa seudussa pähkinäpensaan luontaisilla kasvupaikoilla 
Euroopassa, jossa niiden aiheuttajana on tähän asti virhee ll ises ti pidetty Eriophyes 
avellanae- lajia. Pähkinäpensaan oksia, joissa oli vastamainittu uusi ~ikämä

punkki, oli es itelmöitsijä saa nut Hämeenlinnasta (Eva janhonen), Lohjalta 
(Tauno Putkonen ja Harry Moliis), Espoon j ärvenp ääs tä (E. j amalainen ja 
H. Moliis), Espoon Histasta (V. Ihamuotila), Kaarinan pitäjästä (A. Silvola), 
Helsinginpitäjän Kungsbackasta (T. j. Hintikka), ja itse oli esitelmöitsij:i ta
vannut lajia kahdesta paikasta Oulunkylässä ja parista paikasta Espoon pitä
jästä . Kun laji nähtäväs ti on meillä laajalti levinnyt ja verraten tava llinen, 
olis i suotavaa, että ne henki löt, jotka huomaavat pähkinäpensa issa pöhötty
neitä ja use in ruskeiksi painuneita hedenorkkoja, ta llettaisivat näistä ja tava
tuista pöhöttyneistä silmuista näytteitä niissä olevien äkämäpunkl<ien lähempää 
määrä il yä varten. - Esityksen johdosta ilmoitti maist. j. Li s t o nähneensä 
Ellilän puu tarhassa Hattulassa pähkinä pensaita, joissa oli ollut runsaas ti silmu
äkämiä (j opa arviolta 60-70 % :ssa kaikista silmuista). 

Toht. A. j. Rainio teki se lkoa Hämeenlinnassa tapaamastaan ruostes ie
nestä Puccillia polygonii-amphibii ja sen esiintymisestä uudel la isäntäkasv illa 
Polygo num lapa thifolium. - Yliopp. P. Suoma 1 aine n kertoi nähneensä 
10. X. 1927 2 kirjos iipi-käpylintua (Loxia bifasciata) Helsingin yliopiston kasvi
tictee:lisessä puutarhassa . Maist. A. U 1 v i ne n kertoi nähneensä useita samaa 
lajia olevia lintuyksil öitä viime syksynä sa massa paikassa. Tämän yhteydessä do
sentti 1. V ä 1 i k a n g a s ilmoitti käpylintujen, m. m. kirjosiip ikäpylinnun vael
taneen v. 1927 harvinaisen runsas lukuisena Suomeen ja Skandinaavian maihin 
Siperiasta ja Pohjois-Venäj ältä käsin. - Ma ist. V. Heikinh e imo kchoitti 
seuran jäseniä kiinnittämään huomiota lintujen nukkuma- ja lau luaikoihin, jotka 
mitä toisiin lintulajeih in tu lee ovat hyvin säännö ll isiä , mutta mitä toisiin lin tui
hin tulee näy ttävät aivan sää nnöttömi ltä. 
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Puheenjohtaja es itti 7:nnen nidoksen seuran )> julkaisuja)> ()>Anna les>>), joka oli 
ilmestynyt painosta 392 sivun laajuisena sisältäen seuraavat tutkimukset: V. 
Räsänen: Ober Flechtenstandorte und Flechtenvegetation in westlichen Nord
finn land; K. j. Val le: Suomen Nymphaea-lajit; K. Teräsvuori: Wiescnuntcrsu
chun gen 11. - julkaistavaksi ilmoitettiin: j. 1. L i r o: Ober die Eriophyiden 
der Co rylus Arten; · A. j. Ra i n i o: Eräs Puccinia polygonii-ampflibii 'n Pcrs. 
uusi isäntäkasvi Polygonum lapathifolium L.; H. j ä r n c f e 1 t : Zur Limno
Jogic einiger Gewässer Fin nlands VI. Vanajavesi-System. - Puheenjol11 aja 
ilmoitti lähettäneensä seuran puo lesta onnittelusähkösanoman prof. K. M. 
Levanderille hänen täy ttäessään 60 vuotta sekä vastaanottaneensa Uim~in joh
dosta kiitoskirjeen prof. Levanderilta. 

Seuran jäseniksi va li tt iin: fil. maisterit Kaarlo Gustaf 0 1 s on i ja Lauri 
S a 1 o h e i m o sekä ylioppilaat Kerttu Kyllikki Eero 1 a, Karin Astrid 
Gund borg F o r s ta d i u s, Martha Gunh il d H a 1 1 en s t e i n, Aili Sofia 
He i no n e n, Erkki Ka lervo K o 1 e h m a i n en, Su lo Aron K o t i 1 a i n e n, 
Sanna Em il ia K u o p p a 1 a, Tyyne Agneta La m p i n e n, Senja Mathilda 
La u r i 1 a, V~i in ö Viljo Erik L u n n a s v a a r a, Annikki L ii 11 d e k i v i, 
Aini Elli P u t t o n e n, Laina S a 1 m i n e n, Kerttu Elisa S o m e r (S c h n u r), 
Siir i Maria S i 1 v e n n o i n en, Eero J ohannes V a 1 o v i r ta ja Alvar 
V i 1 s k a. 

Vanamotaisten iHanvietto 4. XII. 1927 Vanhan Ylioppi lasta lon musiikki
sa lissa . Kynttilöiden koristamaan saliin oli saapunut 73 vanhempaa ja nuo
rempaa vanamolaista. Vanamo la isistJ kokoonpannun orkesterin soite ltua alku 
soiton lausui maist. Heikki V ä ä n ä n e n tervetu liaissanat: )>Me va namolaiset 
kohtaamme to isemme työssä tieteen ki lpakenti ll ä; tänä iltana me olemme ko
koontuneet opp iaksemme tuntemaan to isemme myös ihmisin ä.'> 

VanamolJisista ~okoonpant u sekakuoro lau loi yli opp. A. Pä iviö K 11 u s i s
t o n huomattavimmista vanamolaisista sepittämät hurporist iset laulut. Ku
hunkin lii tty i heijastuskuva. Laulut ja kuvat aikaansa ivat paikoin oikean 
suosion myrskyn. 

Prof. K. Link o 1 a piti su urella mielenkiinnolla kuullun esitelmän: Kult
t uuria suosivien kasv ilajien vaelluksista Suomen Lapissa vi ime vuosina. 

Luonnon Ystävän )>joulunumerom luki yliopp. Paavo S u o m a 1 a i ne n. 
Maist. Arvi P o i j ä r v i so itti tunnetulla ta idollaan pari musiikkinumeroa. Prof. 
Uun io Saa 1 a s esitt i yleistä riemua herättävän Nortamon jaarituksen. 

Maist. Ilmari H i d en se lost i diagrammien avu lla Vanamon kasvua viime 
vuosien a ikana kiinnittäen vars inkin huomiota naisjäscnten luvun sumeen lisätin
tymiseen. Ainehistonsa perusta lla hahrrioittcli esittäjä yleistä hilpeyttä her;itUi
vän kuvan Vanamosta muutaman vuosikymmenen ku lu ttua. 

Yliopp. Ilmari Paasio ja K. A. P o h j a k a 1 1 i o es ittivät jä lkimmäi
sen sommitteleman >>Oo pperan )>, joka yllättävin k~iänte in kuvasi biologian pro
fessorin se ikkailua Patagoni an crämaissa. Es itys herätt i oikean namu- ja suo
sionoso itusten myrskyn. 

Illan muusta ohjelmasta mainittakoon orkeste rin es itykset, yliopp. Päiviö 
K u u s i s t o n ihmetystä herättävä satakie len lau lun taitava matkiminen, lu
~ui sa t laulu t ja lausunta. Lopuksi kiitti seuran varapuheenjohtaja dos. 
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1. V ä 1 i k a n g a s illanvieton järj es täjiä heidän suuresta va ivannäöstään. 
Hilpeä tä, tove rillista ja yhteenliittävää yhdessäoloa jatkui myöhään yöhön. 

P . S. 

Kokou s 27. 1. 1928. Puheenj ohta ja prof. j. 1. Li r o piti lyhyen tervehd ys
puheen kiinni t täen erikoista hu omiota siihen uuteen toimintamuotoon, johon 
seura oli ryhtynyt lähettäessää n ensi kerran nuoria tutki jo ita kaukaisiin va lta
merentakaisiin maihin . Tämä oli käynyt mahdolliseksi sen johdos ta, että Suo
men Etelä-Amerikan-linj a oli lu vannut seuran jäsenille vapaa t matkat Argen
t inaan ja Brasiliaan. Edellee n lausui puheenj ohtaja muutamia muistosanoj a 
kahdesta seuran jäsenes tä, jotka edellisen kokouksen j ~i l keen oliva t kuolleet : 
tarkas taja Antti L ö nn b o h m i s t a ja prof. U. L. L e ht oses t a. -
Kouluneuvos toht. Ein ar F i e a n d t es itelmöi luonnonhistorian ja maantieteen 
ope ttajien yliopisto-opinnoista. Erikoisen tärkeänä niille, jotka antautuvat 
tälle alalle, hän piti sitä, että he jo heti opintoa ikansa a lussa tarkoin suunnit
televa t lukujansa niin, että saavuttava t täyden pätevyyden siihen virkaan, 
johon pyrkivä t, sillä arvosanojen korottaminen peräs täpäin tu ottaa use in suu
ria va ikeuksia. - Yliopp. Ilmari V a i n i o piti es itelmän kyykää rmeen suku 
elinten vuodenajottaisista va ihteluista. Kun eläin on tulossa sukukypsäksi, -
ke rto i hän - , ovat sen sukuelimet suunnilleen samantapaise t, kuin täys ikasvui
sillak in yksil öillä sukupu olisen· levon aikana. Oviduktit ova t kapean nauhatnai
set ja melkein kauttaa ltaan sileä t. Ovarioissa ovat munaso lut kehittyneet 
perussuuruuteensa saakka, s. o. ko rkein taa n noin 5 mm pitkiksi ja 2.% mm 
leveiksi ollen täll öin kui tenkin kaikki suuruudet edustettuin a maksimaa lises ta 
koos ta mikroskooppiseen suuruuteen saakka. Kun sukupuolinen kehitys a lkaa, 
suurenee joukko munaso luj a vähitellen edellämainitusta perussuuruudes ta läh
t ien, kunnes ne ovat tulleet tava llises ti noin 14-16 mm pitkiksi ja 4Yz mm 
leveiks i. Tämä on hidas kasvu kausi, joka pää ttyy syksyllä , ja seuraavana ke
väänä lumen sula ttua alkaa nopea kasvuperioodi , jolloin 10- 20 suurinta mun a
so lua kehi ttyy edelleen. Pituus on viimein yksilöllisistä se ikoista riippuen 
25-35 mm ja leveys y leensä noin 6-8 mm . Viimeksi tapahtuu vo imakas 
paksuuskasvu, jonka aikana pi tuus pysyy ennallaa n, mutta leveys sensij aan 
kasvaa keskimäärin 19 mm:n va ihei II e. Täll öin tapahtuu p~i äas i a lli ses ti va ra
rav innon kasaantuminen munaso luihin. Nyt ovat mun aso lu t va lmiit irtautu
maan follikke leistaan ja siirtymään ovidukte ihin, jotka heti lumen su la ttua 
kevää llä ovat alkaneet paisua ovarion erit tämien in kreett ien va iku tuksesta ja 
ovat jo useita ke rtoja laajemmat kuin lepotilassa . Nä in alkaa graviditeetti , 
joka sa ttuu meidän maamme eteläos issa kesäkuun alkupuoliskolla. Aluksi ovat 
munat irrallaan ov idukteissa , mu t ta pian vä likohdat kuroutuvat yhteen, jolloin 
elimet muistuttava t helminauhaa . Munaka mmiot muuttavat as teitta in mu o
toaan tullen avaa lista muodos ta vähi te llen aivan pyöreiksi ja suuremmiksi 
embryoitten kasvaessa. Synn ytys tapahtuu Etelä-Suomessa tava llisesti elokuun 
loppupuolisko lla. - Pian grav idi tee tin alettua palaava t ovariot sukupu olisen 
levor1 t ilaa n. - Munaso lut fo llik ke leistaa n oviduktiin siirtyessää n näy ttävä t 
a lu ks i joutuva n ruumiinonte loon ja vas ta sieltä munajohtirnien suppil oo n. -
Edelleen oli es itelmöitsij ä tullu t tulokseen, että kyykäärmee t tuleva t grav ideiks i 
va in joka toinen vuos i, mitä to distavat myöskin -t il as tollise t t iedot, et tä lukui~ 
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sista kunakin kesänä tutkituista täysikasvu isista naaraseläimistä vain noin 
puolet on ollut grav ideja. - Es itys va laistiin va rjokuvin. - Es itelmän johdosta 
kertoili maist. V. H e i k i n h e i m o tekemistään kyykäärmeen synnyttäm istä 
koskevista havainnoista . - Sihteeri luki opettaja j. S e p ä n lähet tämän st i
pendiaat tikertomuksen hänen lintutieteellisistä tutkimuksistaan Sortava lan 
seuduilla, Käpylässä ja Teuvalla. Ede lleen näytti hän op. Sepän seuralle lähet
tämän kokoelman lintuj en elinpiirejä ja pesiä esittäviä va lokuvia. - julkaista
vaksi ilmoitettiin: H. j ä r n e f e 1 t: Zur Limnologie einiger Gewässer Finn· 
lands V 11. Witträsk, sekä A. j. K o p peri : Weitere Beiträge zur Kenntnis 
einiger Diplodinium-Arten aus der Magen des Renntieres. - Seu ran edusta
jiksi lintusuo jelua varten perustettavaan >>maatoimikuntaan >>, jonka tarko ititk
sena on a lajaostona liittyä kansainväliseen toimikuntaan, va littiin yliopett. 
toht . K. E. KiVi r i k k 0 ja prof. u. s .. a~ a~ l a s. - Seuran jäsen iksi va littiin 
ylioppilaat Sigfrid J ohannes K o s k i 1 u oma, Onni Au lis P o h j a k a 1 1 i o, 
Hildur Roosa Elisabet M a n n i n en, Miikka Antero V a 1 a n ne ja In grid 
Elisa bet (Liisa) W e s t e r 1 11 n d. 

Vuosikokous 25. II. 1928. Puheenjohtajan, prof. j. 1. Li r on Jausuttua 
a lkaja issanat piti dosentti H. j ä r n e f e 1 t esitelmän sisävesitutkimusaseman 
tarpeellisuudesta Suomessa. Senj älkeen luki sihteeri prof. U. Saa 1 a s laati
mansa kertomuksen seuran toiminnasta v. 1927. Kun kirjastonhoita ja prof. 
G. Ekman, rahastonhoitaja toht. V. Krohn sekä kokoelmain hoitajat 
rnaist. 0. H. P o r k k a ja yliopp . P. Suo rn a 1 a i n e n olivat lukeneet laati
mansa vuos ikertomukse t, myönnettiin rahastonhoitajalle ja johtokunnalle tili
vapaus: - Tämän jälkeen la11 sui puheenjohtaja muutamia muistosanoja hiljan 
kuolleista seuran entisistä jäsenistä lehtori j. E. A r osta ja maist. Herman 
Sten b e r g i s t ä. - Ylioppilas L. En g rn a n näytt i seuraavat Viipurista 
löytämänsä satu nnaiskasvit: Panicum capillare, P. crus galli , Phalaris cana
riensis, Rumex mexicanus, Axyris amarantoides, Amarantus retroflexus, A. albus, 
E rucastrum Polliclzii, Onot11era biennis, Clwerophyllum bulbosum, Collomia 
linearis, Dracocephalus parviflorus ja A mbrosia trifida. - Luettiin Kuopion ja 
Oulun Luonnon Ystäväin Yhdistyksiltä saap uneet tervehdyssähkösa nomat -
Toimitettiin virkailijoitten vaa li , jolloin va lituiksi tulivat: puheenjohtajaksi 
prof. j. 1. Li r o, varapuheenjohtajaks i dosentti 1. V ä 1 i k a n g a s, sihtee
riksi prof. U. Saa 1 a s, kirjastonhaitajaksi prof. G. Ekman, rahastonhaita
jaksi maist. 0. H. Porkka, johtokunnan muiksi jäseniksi toht. M. j. K o t i-
1 a in e n ja prof. K. Li n k o 1 a, kasvitiet. kokoelmien hoitajaksi maist. 0. H. 
Porkka, eläin tiet. kokoelmien hoitajaks i yliopp. P. S u oma 1 aine n, 
tilintarkastajiksi maist. V. K o r v en k o n t i o ja kalastusneuvos P. B r o
f e 1 d t sekä varatilintarkastaj iks i toht. A. j. Ra i n i o ja kalastusneuvos 
E. H e II e v a a r a. - Seuran jäseniksi va littiin yliopp ilaat Veikko Werner 
D a h 1st r ö m, Ke rttu Maria N ·i e m e 1 ä, Niilo Nikolai S ö y r i n k i, Erkk i 
Benjamin V a h eri ja Marttn Johanna V ~1 1 1 ä. 

Kokouksen jälkeen oli ylioppi lasta lossa illalliset, jo ihin otti osaa 51 vanamo
laista. Puheita pitivät t ila isuudessa yliopp. Paavo K o n t k a n e n, prof. j. 1. 
Li r o ja dosentti Ilmari V ä 1 i k a n g a s. Seumstclua jatkettiin myöhäiseen 
yöhön lau luin , hurnoristis in cs ityks in j. n. c. 
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Turun Eläin- ja Kasvitieteetlinen Seuran kokouksessa 12. XI. 27 puheenj . 
lausui muistosanoja Seuran äsken manalle mennees tä perustajajäsenestä fit. toht. 
T h o r s te n R e n w a !lista. - Assist. L. K a r i es itelmöi saralajeilla esiin
tyvää Cintractia-nokisientä koskevista tutkimuksistaan. Esittäjä oli tehnyt 
luonnossa havaintoja sienen esiintymisestä eri saralaj eilla sekä tutkinut niiden 
itiöiden morfologisia ominaisuuksia. Hän oli tullut siihen tulokseen, että aina
kin useimmilla saralajeillamme es iintyvät Cintractia-muodot voidaan erottaa 
itiöitten morfologisten ominaisuuksien perusteella. Esitystä valaisivat itiöistä 
otetut mikroskooppise t valokuvat sekä itiöitten kokosuhteita es ittävät dia
grammit. - Leht. D. A. Wik st röm näytti Rymättylän Hangasta ampu
mati.sa nuoren valkosepelkaulaisen sinisorsan selostaen Lönnbergin ja Nau
mannin mukaan sinisorsan muuntelevaisuutta ja tullen siihen tulokseen, että 
kyseessä oli poikkeavanvärinen yksilö eikä mikään sekasikiö. - Yliopp. D o n 
W i k s t r ö m näytti pikkukiljukotkan (Aquila pomarina), jonka taloll. poika 
Lauri Saari oli saanut Rymättylän Hangasta 1. VI. 27. Lintu oli lahjoitettu 
Yliopiston kokoelmiin. - Prepar. V. P e k k o 1 a puhui dermatitis venenata
tautia synnyttävästä sudanilaisesta kasvista Haplophyllum tuberculatum Forskål 
(heimoa Rutaceae). Kasvi oli kokouksessa nähtävänä. - Yliopp. 0. Hu 1 k
k on en esitti havaintojaan kimalaisten ravinnonsaannista kukkien ulkopuo
lelta. Hän oli nähnyt niiden nuoleskelevan vanhoja vaapukoita sekä lehti
kirvojen erittämää mesikastetta (ks. tarkemmin L. Y. 1927, N:o 6, s. 216-218). 
- Toht. E. A. V a i n i o näytti tietee lle uuden jäkälän Strongylopsis stichocoeci 
Vain. Ispoisista, Suomelle uuden loissienen Omp!Iiobolus Peltigerae, jonka 
tsekkiläinen toht. S u z a oli löytänyt Turun Vartiovuorelta, sekä harvinaisen 
jäkälän Gyrophora murina, jonka prof. K. Linko 1 a oli löytänyt Paraisista. 
Uusiksi jäseniksi va littiin tullitarkastaja asess. W. G. Peso n i u s sel<ä yli
opp:t 1 r jaA a r n i o, Reino K a II i o 1 a, H i 1 k k a Nikander, 0 1 a v i 
Pyhä 1 a h t i, V i 1 j o Tikkanen, 0 i v a Tuomin c n ja H o 1 g e r 
T ö r n r o t h. - Seuran kokouksessa vierai li Oslon yliopiston kasvitieteen 
dosentti toht. B. L y n g e. 

Esite1mätnaisuudessa 14. XI. 27 toht. B. L y n g e näytti kauniita varjo
kuvia norjalaisen arktisen tutkimusretkikunnan matkalta Novaja Semljahan, 
saaren suureromoisista maisemista, sen eläimistä, kasveista ja siellä majailevista 
alkuasukkaista. 

Kokouksessa 10. X II. 27 prof. H. W a r e n es itelmöi tarkoituksenmukaisuu
den näkökohdasta biologiassa. Esittäjä viittas i aluksi siihen, kuinka vanhoistå 
ajoista asti on pyritty selittämään elävien olentojen ominaisuuksia määrä ttyjen 
tarkoituksien toteutumina. Tätä antropomorfista käsityskantaa ja varsinkin 
kielenkäyttöä ovat darvinismi ja lamarckismi ainakin välillisesti edistäneet. 
Esittäjä mainitsi pääasiassa Goebelin mukaan kasvitieteen alalta useita es i
merkkejä, jotka osoittavat antropomorfisen käs ityskannan pintapuolisuuden, 
koska se useissa tapauksissa on johtanut väärinkäs ityks iin. Syntyneessä kes
kustelussa huomautettiin vars in kin nykyisissä koulunoppikirjoissa va llitsevan 
antropomorfisen selitystavan haitallisuudes ta. - Prepar. V. P e k k o 1 a puhui 
parista ihmisen suolistassa elävästä loisamoebas ta, joista toinen, Entamoeba coli, 
on hyvin yleinen, mutta vaaraton, toinen E. tetragma 1. !Iistolyti ca es iintyy tro-
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piikeissa ja subtroopillisissa seuduissa synnyttäen vaikean dysanterian, joka 
voi aiheuttaa kuoleman. Tämä johtuu joko siitä, että amoebat läpäisevät suo
len se inämän tai joutuvat verisuonia pitkin maksaan, harvemmin keuhkoihin 
tai munuaisiin, saaden aikaan paiseita näissä elimissä. - Yliopp. T. Vaara
m ä k i näytti hyvin koirasmetson näköisen sterilin naarasmetson sekä ampu
maosa kuhankeittäj~n (Oriolus oriolus) naaraan Luonnonmaalta, missä lintua 
oli ollut koko poikue. - Yliopp. Don Wikström kertoi mustanrastaan 
(Turdus merula) pesimises tä Rymättylän Hangassa . Keskustelussa yliopp. 
R. K a II i o 1 a kertoi linnun esiintymises tä Eckerössä sekä sen oleskelusta rä
kättirastaiden joukossa Hämeenlinnassa, ja prepar. P e k k o 1 a sen oleskelusta 
v. 1924 Ruotsalaisen Hevossaaressa sekä Kakskerran Sa tavassa. 

Viipuriin perustettu luonnontieteellinen yhdistys »Karjalan 
Luonnon Ystävät». 

Luonnontieteellinen harrastus on vihdoin alkanut elpyä Viipurissakin. 
jo ennen maailmansotaa toimi kaupungissa Etelä-Karjalan Kotiseutuyhdistys, 
jonka luonnontieteellinen osasto osottautui koko vireäksi keräten m. m. ko
koelma-aineistoa perustettavaa biologista museota varten. Rauhattomien 
vaihdevuosien aikana kuitenkin mainitun seuran toiminta laimeni ja lopulta 
lakkasi kokonaan. 

Tämän vuoden alkupäivinä vihdoin virisi museo-ajatus uudelleen eloon. 
Eräät asianharrastajat kokoontuivat aluksi keskustelemaan hankkeen mahdol
lisuudesta. Sitten ilmoitettiin lehdissä yleisempi kokous, joka päätti perustaa 
luonnontieteellisen yhdistyksen nimeltä >>K a r j a 1 a n Luonnon Y s t ä
v ä b ja valitsi väliaikaisen toimikunnan sääntöj ä laatimaan. Viimeksi maini
tun työn suoritti pääasiallisesti lehtori j. E. Aro-vainaja, yksi museo-aatteen 
henkiin herättäjistä. 

Seuran perustava kokous pidettiin helmik. 6 p. Pyöreän Tornin Hopea
sa lissa, jonne oli lehtori Aron toimesta asetettu näytteille ryhmä Suomen talvi
lintuja ja preparaattori Uuno Vitikaisen täyttämä suurikokoinen susi. Tämä 
tilaisuus muodostui samalla lehtori Aron muisto tilaisuudeksi, sillä edellisenä 
päivänä oli hän surullisen tapaturman johdosta menettänyt henkensä. Kokouksen 
åvasi väliaikaisen toimikunnan puolesta opettaja Antero Valmari, joka aluksi 
piti lyhyen muistopuheen vainajasta läsnäolijoiden osoittaessa kunnioitustaan 
seisaalleen nousemalla. Puheenjohtajaksi valittiin kokouksen avaaja ja pöytä
kirjan pitäjäksi herra 0. K. Krapse. Väliaikainen toimikunnan laatima sääntö
ehdotus hyväksyttiin ja sulj etuilla lipuilla valittiin johtokuntaan seuraavat hen
kilöt: opettaja Antero Valmari, toimittaja K. G. Krause, lehtori j oh. Kaikko, 
tri Erik Thuneberg, preparaa ttori U. Vitikainen ja lehtori M. V. Kurki. Valittu 
johtokunta kutsui sääntöjen perustee lla lisäjäsen ikseen vaalissa lähinnä korkeim
man äänimäärän saanee t: maju ri V. Teittisen, tohtori Armas Kovasimen, proku
risti Löfgrenin ja pankinjohtaj a Lundin . Tilintarkastajiksi valittiin herra 
Meurman ja lehtori K. Väänänen, varalle evers ti Stauffer ja tohtori Maikki. 

johtokunnan kokouksessa, joka seurasi välittömästi yleistä kokousta, va
littiin puheenjohtajaksi opettaja A. Valmari, varapuheenjohtajaksi majuri 
V. Teittincn, sihteeriksi toimittaja . K. Krause, varasihtee riksi lehtori joh. 
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Kaikko, varainhoitajaksi tohtori A. Kovasin, kokoelmain h oitajaksi preparaat
tori H. Vitikai nen ja Nuorten osaston johtajaksi lehtori M. V. Kurki. - Seu
raava ohjelmallinen kokous päätettiin pitää maaliskuun 12 p. 

Kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti ottivat seuran jäsenet osaa 
lehtori Aron ruumissaattoon helmik . l t p. Viipurin kunnallissairaalasta rauta
tienasemalle ja seuran puolesta lask ivat tällöin seppeleen arkulle opettaja A. 
Vaimari ja herra Ci. K. Krause ede llisen pitäessä puheen vainajan muistolle. 

jolz. Kaikko. 

Uutisia. 

Vanamo-seuran eläin- ja kasvitieteelliset apurahat ovat hac ttavina. Hake
mukset ovat oso itettavat Suomalaiselle Eläin- ja Kasvitieteelliselle Se ura ll e 
Vanamolle ja jätettävät seu ran puheenjohtajalle prof. j. 1. Lirolle, os. Helsinki , 
Kasvipatologinen laitos, Ritarik. 6, v iimeistään huhtikuun 14 p:nä. 

Virka haettavana. \' i i puri n suoma 1 a i sen 1 y se o n lu onnonhis
t oria n ja maantieteen vanh. lehtorin virka on hacttavana viimeistään 26. 
IV. 1928. Virkaan on astuttava 1. IX . 1928. 

Tvärminnen eläintieteellinen asema. - Ensi kesänä tarjotaan tutkijoille, 
luonnonhistorian opettaj ille ja y liopp ila ille ti la isu utta työskentelemään Tvär
minnen elä intietee llise ll ä asema lla. j os riittävä määrä osanottajia ilmoittautuu . 
pidetään seuraavat opintokurssit: Kesäk. ll - 30 p. prof. K. M. Levander: 
Vesieläimiä. - E lok. 10- 30 p. toht. E. Häyrcn: Leviä. - (Jos paljon enemmän 
osanottajia vesieläinkurssiin ilmoittautuu , kuin mitä prof. Levandt·r- vo i ottaa 
vastaan, pitää a llekirj. heinäk. 10-30 p:nä samanlaisen kurssin). - Tarkempia 
tietoja kursseista antavat niiden johtajat. Ilmoituksia vastaanottaa a llekirjoit
tanut huhtik. 20 p:ään asti. jos enemmän pyrkijöitä ilmoitta utuu , kuin voidaan 
vastaanottaa, pidättää esimies itselleen oikeuden, neuvote ltuaa n kurss inj ohtaj ien 
kanssa, määrätä ketkä saavat paikan. - Maksut: Ylioppilaille ja v iratto mille 
fil. kandidaateille, jotka va lmistautuvat filos. lisensiaatti-tutkintoon : l) kurssi
ja labo ra toriomaksu (työtarpe iden ha nkintaa, kirjojen sitomista varten y, m.) 
Srnk. 50: - jokaisesta kurssista taikka kuukaudelta; 2) täysihoidosta Smk. 
660: - kuukaudelta. - Toisille henkilöille ovat vastaavat maksut: ·1) Smk. 
100: - ja 2) 900: - . . Pesu ei sisä lly täysihoitoon. Lakanat, pyyhin- ja tyyny
liinat sekä peite on otettava mukaan, ellei a llekirj oittaneen kanssa toisin 
sovita . Moottorivenematkoista on erikseen maksettava. Allekirjoittanut tava
taan Eläi ntietee llisessä laboratoriossa, P. Rautatien!<. 13, maanant. ja tiist. klo 
1/2 l - 2 p. sekä kotona puhelimella 317 20 joka päivä klo 4,30- 5,00. Postiosote: 
Elä intarhan huvila · 8, Helsinki. 

Helsingissä · maa liskuu n 7 p:nä 1928. Alex. l:.u ther. 

Helsinki 1918, RaWiuslwnswn Kirjapaino Oy 
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J u 1 kaisija: Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
Toimitus: Uunio Saalas (vastaava) ja K. Linkola 

Luonnonpuistomme ja kansallispuistomme. 
K. Linkola. 

Luonnonsuojelun aate on tällä vuosikymmenellä saavuttanu t 
maassamme kaksi laajakantoista voittoa. Ensimmäinen suurvoit to 
saatiin v. 1922, jolloin eduskunta yksimielisesti hyväksyi ajan
mukaisen luonnonsuojelulain , jonka turvissa luonnonsuoj e l ~ta on 
voitu ryhtyä kehittämään pysyviä tuloksia antavaksi. Toinen todelli
nen voitonpäivä oli viime maalisk. 16:s. Silloin eduskunta lopullisesti 
hyväksyi lain luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille. 

Kysymystä luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtion
maille on pohdittu jo v:sta 1880 lähtien, jolloin Adolf Erik Norden
skiöld lennokkaassa kirjoituksessa pani asian vireille. Nordenskiöld 
ehdotti, että laajoista valtionmaista joku sop iva alue julistettaisiin 

>>valtionpuistoksi, jossa metsä ja maa ja vesialue saisivat olla aivan 
koskemattomina, jossa puiden kaataminen, vesakkojen raivaaminen 
ja heinän niittäminen olisi kielletty ja jossa kaikki eläimet, jotka 
eivät todella ole vahinkoeläimiä, voisivat kautta vuoden elää tur
vassa metsästäjältä. >> Ajatusta haud~ttiin sitten hiljalleen biologi
sissa ja metsänhoidollisissa piireissä. Sopivia alueita etsittiin ja eh
dotettiin. Ehdotettiin useampiakin , sillä huomattiin tarpeelliseksi 
saada Suomen luonnon eri piirteet monipuolisesti edustetuiks.i suoje
lukseen julistettavilla alueill a. Varsinaisen pohjan hankkeet saivat 
vasta edellä mainitusta luonnonsuojelulaista. Sen ensimmäinen py
kälä hyväksyy periaatteessa luonnonsuojelualueiden erottamisen 
valtionmaista. Lain mukaan voidaan perustaa: 1. yleisiä suojelu
alueita . (luonnon puistoja) luonnon säilyttämiseksi koskemattomana 
ja 2. eri tyisiä suojelualueita (kansallispu istoja) luonnonkauniiden tai 
muuten luontonsa puolesta huomattavien paikkojen säilyttämiseksi 
vastaisuutta varten sellaisinaan taikka jonkin eläin- tai kasvilajin 
rauhoittamiseksi. Laissa ilmaistun tarkoituksen toteuttamista var-
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Pallas-Ounastunturin luonnonpuistosta: Keräsjärvi Suastunturilta 
nähtynä. (Foto .K. L. 1 925). 

ten hallitus antoi metsähallituksen tehtäväksi valmistaa ehdotuksen 
suojelualueiden erottamisesta. Kun tämä ehdotus, joka suurim
maksi osaksi voitiin perustaa aikaisempiin valmistelutöihin, oli jä
tetty hallitukselle,· antoi hallitus eduskunnalle sen mukaisen esityk
sen suojelualueiden perustamisesta valtion omistamille maill.e. Pie
nin täydennyksin saavutti esitys, pitkien valiokuntakäsittelyjen jäl
keen, eduskunnan hyväksymisen. 

Uuden lain mukaan, joka ennen pitkää saa asianmukaisen vah
vistuksensa, perustetaan valtionmaille 7 yleistä suojelualuetta eli 
luonnonpuistoa ja 4 erityistä suojelualuetta eli kansallispuistoa. 

Luonnonpuisto ja, joissa pyritään toteuttamaan niin täydel
linen luonnonrauhoitus kuin suinkin mahdollista, ja jotka kaikessa 
pääasiassa ovat tarkoitetut palvelemaan paitsi luonnonsuojelun 
aate.tta sellaisenaan erityisesti tieteellisen tutkimuksen tarpeita, ovat: 

1. K u t s a j o e n a 1 u e Kuolajärven pitäjässä, pinta-alaltaan 
n. 215 km2

• 

2. P i s a v a a r a Tervolan ja Rovaniemen pitäjien rajalla. 
Pinta-ala 30 km 2

• 

3. P a l 1 a s- j a 0 u n a s t u n t u r i n se u t u Kittilän, 
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Muonion ja Enontekiön pitä
jissä. -Pinta-ala n. 850 km. 2 

4. M a 1 1 a n t u n t u r i
r y h m ä Kilpisjärven rannalla 
Enontekiön Iuoteisperu kassa . . 
Pi nta-a la n. 20 km 2 • 11!111_!!~~~ 

5. P ä ä s k y s p a h d a n 
s u o j e 1 u a 1 u e Petsamon Sal
mi järvellä. Pinta-ala 30 km 2

• 

6. P u m m a n g i n n i e m i 
Petsamon Kalastajasaarennolla. 
Pinta-ala n. 45 km2

• 

7. H i i s i j ä r v e n s u o
j c 1 u a 1 u e Salmin pitäjässä, 
aivan ·Neuvosto-Karjalan ra
jall a. Kahden erillisen pikku 
alu een yhteinen pinta-ala on 
3,5 km 2

• 

Perustetut k a n s a 1 1 i s-
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p u i s t 0 t eli siis alueet, J. oissa Pääskyspahdan luonnon puistosta : Maa
kotkan pesiä. (Foto K. L. t 925). 

vain määrätyt luonnonsuhteet 
ovat täysin rauhoitetut ja jotka ovat nimenomaan tarkoitetut 
suurenkin yleisön ,luonnonnautintoja palvelemaan, ovat seuraavat: 

1. 0 u 1 a n k a j o e n a 1 u e Kuusamon, pieneksi osaksi Kuola
järven pitäjässä. Pinta-ala 11. 235 km 2

• 

2. P y h ä t u n t u r i Kemijärven pitäjässä, alaltaan 20 km 2
• 

3. H e i n ä saa r et, kaksi linturikkaudestaan kuulua Jää
meren saarta Petsamossa. Pinta-ala 5 km~. 

4. S t o r 1 a 11 d e t 1. S t o r a T r ä s k ö-niminen saari ympä
röivine vesialueineen Kirkkonummen pitäjässä. Pinta-ala 3.7 km2 • 

Luonnonsuojelu ei käsitä kalastusta. 
Valitettavasti tila ei tässä salli kunkin alueen erikoisuuksien ja 

tietee llisen arvon selittämistä. Varmaankin Luonnon Ystävän pals
tat aikaa myöten tulevat sisältämään yksityiskohtaisia selontekoja 
kaikista näistä kansallisalueistamme. Tässä tyydymme vain mai
nitsemaan, että jokainen alue edustaa seutukunnallaan ja koko 
maassakin hyvin kiintoisia luonnonerikoisu uksia, useimmat mitä 
suurimpia harvinaisuuksia, samalla kuin niissä on yllin kyllin tavat
tavissa sitä, mikä Suomen saloluonnossa on yleistä ja tyypillistä. 
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Pummanginniemen luonnonpuistosta: Lintupahtaitten 
jyrkännettä kulmapilareineen ja sorakeilo ineen. 

(Foto Ernst Häyren). 

Mainittavimmat suojelualueet sijaitsevat maan pohjoisosissa. Ete
lämpänä ei nimittäin ole ollut saatavissa valtionmailta tarkoitukseen 
hyvin soveltuvia laajempia maa-alueita. Myöhemmin voitanee tar
kempien tutkimusten perusteella ehdottaa uusia suojelualueita säi
lyttämään Suomen eteläpuoliskon luontoa koskemattomassa tilassa. 

Ennenkuin nyt päätetyt luonnon- ja kansallispuistot pääsevät 
palvelemaan niitä tarkoituksia, joita varten ne on perustettu, tarvi
taan huolelliseen harkintaan nojaavia asetuksia kustakin alueesta. 
On järjestettävä tarkat alue-rajat, rauhoituksen laatu kansallispuis
toissa, mahdolliset poikkeukset täydellisestä rauhoituksesta luonnon
puistoissa (esim. ahman tappaminen ja pyydystäminen on kaik
kialla sallittava, karhun kaato Kutsajoella, samoinkuin Oulankajoen 
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Pummanginn iemen luonnonpuistosta: Rapautumajäännöksiä Lotamukassa. 
(Foto Ernst Häyrcn). 
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kansal lispuistossakin), yleisön liikkumisoikeus kansallispuistoissa ja, 
m1käli sitä ollenkaan salli taan, eräissä luonnonpuistoissa; ede lleen 
monta muuta seikkaa. Ku ll ekin alu eelle on vahvistettava erityiset 
järjestyssäännöt, joiden noudattamista on valvottava. Tämä tie
tenkin ed.e llyttää tehokasta vartiointia. Monessa tapauksessa se 
saatanee aikaan seutukunnalla ennestään asuvien metsänvartijain 
avul la, joten kustannukset supistuvat verraten vähiin. Luonnon
suojelua lueiden johtava valvonta uskottanee metsähallituksellet 
jonka valvonnassa miltei kaikki nyt erotetut puistot varhemminkin 
ovat olleet. Metsähallitus puolestaan jättänee suojelualueiden si l
mälläpidon metsätieteelliselle tutkimuslaitokselle, jossa aina tu lee 
olemaan biologista asiantuntemusta ja harrastusta käyttää alueita 
tieteellisiin tutkimuksiin. 

Luonnonpuistot ovat luonnon pyhättöjä, jotka valtio uhraa 
luonnonsuojeluaatteen alttarille, mutta uskoo ne samalla tieteenhar
joittajien hellään hoivaan. Ne ovat kansan suuri lahja tieteellisen 
tutkimuksen tarpeiksi. Tämä lahja on kiitollisella käytöllä palkit
tava. Varsinkin biologien, joiden hyväksi uhraus pää-asiassa on 
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Oulankajoen kansallispu.i'5 t.osta: Avcntojokea lähellä sen laskua Oulankajokecn . 
(Foto V. A. Pesola 1917). 

tehty, on ryhdyttävä luonnonpuistoja tutkimuksiinsa ahkerasti 
käyttämään. Täällä on tilaisuutta tehdä havaintoja todella koske
mattomasta luonnosta ja tilaisuutta panna alulle havaintosarjoja, 
jotka samoilla paikoilla voivat jatkua, jos hyödyllisiksi todetaan , 
vaikkapa vuosisatoja. Tuloksekkaimmaksi muodostuu tutkimustyö, 
jos luonnonpuistoihin perustetaan biologisia tutkimusasemia, jotka 
sallivat havaintokoneiden laajempaakin käyttöä, tarjoavat soveliasta 
majoitusta j. n. e. Tällainen asema on suunniteltu perustettavaksi 
ensi sijassa Kutsajoelle, mutta pitäisi sellainen ennen pitkää aikaan
saada myös tunturiseutuun, Pallas - Ounastunturialueelle. Petsa
moon on, kuten tunnettua, miltei jo syntynyt tutkimusasema Pum
manginniemen luonnonpuiston äärelle. 

jotta kansallispuistot täyttäisivät tarkoitustaan suuren yleisön 
hyväksi, tarvitaan suoranaista toimintaa matkailuliikenteen hyväksi 
näillä alueilla. Ennen kaikkea kaipaa Oulankajoen alue liikenneväli
neiden parantamista ja majoitusmahdollisuuksien aikaansaamista. 
Alueelle olisi rakennettava erityinen majala, joka tarjoaisi yöpymis
sijoja niille, jotka eivät käytä telttamajoi.tusta, ja ruokkisi eväättö-
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Oulankajoen kansa llispuistosta: Tulilamminpuro. 
(Foto V. A. Peso la 1 917). 

mta. Oulankajoen alueella on hurmaavan luonnonkauneutensa 
puolesta mitä parhaimmat mahdollisuudet kehittyä vilkkaaksi 
matkailupaikaksi. Uskallamme toivoa, että Suomen Matkailija
yhdistys kohdakkoin ottaa Oulankajokialueen matkailuliikenteestä 
huolehtiakseen. 

Emme voi lopettaa tätä kirjoitusta lausumatta maamme luon
non ystävien ja luonnontutkijain lämmintä kiitosta siitä, että edus
kunta on Suomelle antanut kauan kaivatut kansallisalueet, luonnon
puistot ja kansallispuistot. Eduskuntaamme on use in moitittu yn
seydestä sivistysharrastuksia kohtaan. Luonnonsuojelulain hy
väksyminen ja luonnon- ja kansallispuistojen perustaminen osatta
vat kuitenkin mitä hartainta kulttuurimieltä. Ne ovat suuria sivis
tystekoja, joilla Suomi on virallisen luonnonsuojelun harrastajana 
kohotettu vanhojen sivistysmaiden rinnall e. 

Symbioosi ja puuravinto. 
H eikki Väänänen. 

Kahden tai useamman eri laj eihin kuuluvan eliön keskinäiset 
suhteet vaihtelevat hyvin paljon. Ne muodostavat pitkän sarjan 
parasitismista synoikian kautta se lvään symbfoosiin . Ensinmaini-
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tunlaisessa suhteessa elää toinen eliö, parasiitti, isäntäeläimen kus
tannuksella ja tämän vahingoksi. Synoikiassa, parasitismin ja sym
bioosin väliasteessa, toinen synoikki , yhdessäeläjä, hyötyy yhteis
elämästä toisen synoikin etuj en ollessa jokseenkin ep ämääräisiä ~ 

SymbioosiSSC:l mo~emmilla osallisilla eli symbionteilla on ilmeistä etua 
yhteiselämästää'l. Symbioosi-käsite ei ole varsin vanha. Sanaa 
käytti ensikerrap kasvitieteilijä d e B a r y v. 1879 selittäessään 
sienirihmojen ja leväsolujen keskinäisiä suhteita jäkälien monimut
kaisessa sekovarressa. V. 1883 ' 0. ja R . . H e r t w i g laajensivat 
käsitettä, ottae~ sen käytäntöön myöskin eläintieteessä todettuaan,. 
ettei ainoastaan eri eläi nlaj ien, vaan vieläpä eläinten ja kasvien kes-
ken on olemassa hyvin läheisiä suhteita. V 

Senjälkeen kun tSekkil äinen eläintieteilijä S u 1 c ja italialainen 
tutkija P i ~ r a n t o n i vuonna 1910 samanaikaisesti, mutta toisis
taan tietämättä huomasivat, että jo kauan tunnettu, arvoitukselli
nen homopteerien pseudovitellus on hyvin varioiva, mutta aina 
kasvikuntaan kuuluvien pikkueliäitien täyttämä elin, on symbioosi
opin, symbionttologian, alalla tehty paljon tulosrikasta tutkimus
työtä. ja nykyään tiedetään, että kaikki kasvien nesteisiä elävät 
eläimet ovat symbiontteja. Näihin liittyvät ilmeisesti kaikki luuran
koisien verta imevät eläimet, joten systemaattisest i hyvin erilaiset 
eläimet ravinnonottoon nähden ovat sangen samanlaisia. Symbioosi
muodolle, joka esiintyy tavalla tai toisella ruoansulatusto iminnan 
yhteydessä, on annettu nimitys trofobioosi. Useiden eläinten, kuten 
muutamien kalojen, vaippaeläimien ja pääjalkaisten, valoelinten 
loistaruiskyky johtuu näissä elimissä asustavien bakteerien elintoi
minnasta. 

jos olettaa, että tällaisen ihmeellisen ja use in erittäin läheisen 
symbioosi-ilmiön merkitys on siinä, että eläin, joka on ottanut ikään
kuin palvelukseensa jonkun elintoiminnallaan elimellisissä a ineissa 
muutoksia aiheuttavan pikkueliön, kykenee suorittamaan enemmän 
kuin mihin se ilman tätä pikkueliötä pystyisi, tuntuu sangen toden
näköiseltä, että symbioosia on tavattavissa sellaisten eläinten pa
rissa, jotka ravinnokseen käyttävät vähemmän tavallisia aineita. 
Tämä työhypoteesi on ollut breslaulaisen tiedemiehen Paul B u c h
n e r i n ja hänen oppilaittensa tutkimusten lähtökohtana heidän 
selvitellessä puuta ravinnokseen käyttävien hyönteisten arvoituk
sellisia elintapoja. Koska nämä tutkimukset ovat tuoneet ilmi jou
kon sangen kiintoisia se ikkoja, jotka sel_ittävät käytännöllisestikin 
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Kuva I. Puupiirtäj än (Hyl ecoetus dermestoides) viljelemtä sieniä. 
a) tyypillistä toukltäkäytävien kasvillisuutta. b) itiöitä muodos

tavaa rihmas toa kotelo-ontclosta. (Buchner.) 
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-tärkeitten hyönteisten elämää, lienee syytä selostaå lyhyesti näiden 
·tutkimuksien pääkohtia meikäläisille biologiaa harrastaville piireille. 

M ö l l e r'in tutkimuksien perusteella tiedämme lehdenleikkaaja
muurahaisten käyttävän lehtiä ainoastaan sienitarhojensa lannoitus
aineeksi. Nämä muurahaiset viljelevät erään itiökantaisen sienen 
·(Rhozites) rihmastoa, jota ne hoitelevat aivan määrätyllä tavalla. 
Parveileva kuningatar ottaa pesästä lähtiessään päässään sijaitse
vaan parittomaan syvennykseen, n. s. infrabuccalipussiin hiukan 
·sienen rihmastoa. Hedelmöitettynä vetäytyy se jonnekin suojaisaan 
koloon ja huolehtii yhtä tarkasti rihmaston kehityksestä kuin nuo
-rista jälkeläisistään. Samanlaisia sieniviljelijöitä ovat useat termiitit. 
Nämä käyttävät lannoitusaineena hienoksi pureksittua puuta. Var
·sinkin tropiikeissa on myös runsaasti sieniä viljeleviä kaarnakuoriai
sia. Näiden kaivamien käytävien seinämissä elää sienirihmastoa, 
josta toukka saa arvokasta munanvalkuaispitoista ravintoa. Kukin 
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kovakuoriaislaji viljelee määrättyä sientä, jotka kuuluvat useimmi-· 
ten Endomyces-sukuun (Ascomycetes, Endomycetaceae). 

Samanlainen sieniviljelijä on meilläkin tavattava, teknillisesti 
vahingollinen puupiirtäjä, Hylecoetus dermestoides (Col. Lymexyli
dae), jonka toukat kaivavat lehtipuiden runkoihin poikkisuuntaan 
kulkevia, pintapuussa sijaitsevia, viivasuoria käytäviä. Näiden käy
tävien seinämät ovat täynnä sienirihmastoa (Kuva 1 a), jossa huo
maa paksuseinäisiä, pyöreähköjä tai päärynänmuotoisia, rnunan-
valkuaisrikkaita muodostumia. Kauan pysyi arvoituksellisena,. 
miten sieni joutuu yksinään elävien toukkien käytäviin. Kevätke
sästä lentelee imagoja, jotka munivat kaarnan rakoihin munan sinne 
toisen 'tänne. Munasta kuoriutunut toukka etsii sopivan kohdant 
josta se alkaa kaivautua puun sisään, ja pian peittää taas käytävän 
seinämät sienihuovasto, joka on toukan välttämätöntä ravintoa .. 
Tarkastamalla naaraksen takaruumista (kuva 2) päästiin ongelman 
perille. Takaruumiin ventraalipuolella on näet kaksi pitkänomaista,. 
keskiviivassa avautuvaa pussia, jotka ovat täpösen täynnä pyöreäh
köjä, paksuseinäisiä, suuruudeltaan vaihtelevia sieni-itiöitä. Keski
viivassa on vielä itiöitä sisältävä uurre. Nämä kolme säiliötä avau
tuvat juuri siihen kohtaan, missä munat tulevat munatiehyeen au
kosta ulos. Epäilemättä silloin jokaiseen munaan takertuu jonkun
verran itiöitä. Mainitun kovakuoriaisen toukkakäytävien seinä
missä tavattavassa rihmastossa ei kuitenkaan koskaan ole löydett.y 
itiötä. Mistä sitten kovakuoriaisnaaras täyttää itiösäjliönsä? Tut
kimalla kovakuoriaisen kotelo-onteloa on tämäkin kysymys selvin
nyt. Sillä ainoastaan täällä tavataan sporangioita muodostavia 
asteita, mielenkiintoisen näköisiä koteloita (kuva 1 b), jotka ovat 
täynnä juuri samanlaisia itiöitä, joita tavataan naaraksen itiösäi
Iiöissä. Miten itiöt joutuvat näihin säiliöihin, on toistaiseksi tunte
matonta. N e g e r'in mukaan sieni todennäköisesti on Endomycetei
hin kuuluva. 

Myöskin puupistiäisten (Siricidae) on huomattu olevan sienivil
jelijöitä. Veisi kuitenkin liian pitkälle ryhtyä tarkemmin kuvaile-
maan niitä laitteita ja suhteita, joiden avulla nämä hyönteiset pol
vesta toiseen kasvattavat niille hyödyllisiä sieniä. 

Toiselle symbioosi-asteelle ominaista on, että eläin viljelee sym
bionttia jatkuvasti ruumiinsa sisässä, joko itse suolistassa tai tämän 
erikoisissa osastoissa. jo G r a s s i, K o f o i d y. m. olivat tavan
neet kaikkien sellaisten termiittien, jotka .eivät hoida sienitarhoja,. 
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Kuva 2 . Hylecoetus dermestoides. a) Naaraksen takaruumiin 
kärki ventraalipuolelta katsottuna. b- d) poikkileikkauksia 
takaruumiista. c) kohdasta, jossa itiöitä sisältävät säiliöt yh-

tyvät munatiehyeen suuhun. d) itiösäiliöt enemmän 
suurennettuna.) (Buchner.) 
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peräsuolessa pussimaisen pullistuman, joka oli täynnä puusiruja ja 
monisiimaisia flagellaatteja. Mainitut tutkijat pitivät niitä kuitenkin 
ainoasta .. an kommensaaleina tai mahdollisesti parasiitteina eivätkä 
kiinnittäneet niihin suurempaa huomiota. 

Vasta C 1 e v e 1 a n d'in tutkimukset (1923, 1924, 1925, 1926) 
ovat osoittaneet, että kyseessä on sangen mielenkiintoinen sym
bioosi-ilmiö. Sellaisilla kehitysasteilla ja kasteilla nimittäin, jotka 
saivat nestemäistä, sylkirauhasten erittämää ravintoa, ei ollut ollen
kaan flagellaatteja. jos termiiteille ei anna puuravintoa, niin fla
gellaatit häviävät. Suurin osa termiitin suolistassa olevista puusi
ruista on flagellaattien ruumiin sisässä. jos antaa termiittien paas
tota, niin muutaman tunnin kulutta ei löydä termiitin suolistasta 
ainoatakaan vapaata puusirua, joten voi otaksua, että kaikki termiitin 
hankkima ravinto kulkee myöskin flagellaattien ruumiin kautta. 
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Kuva J. Kovakuoriaistoukkien suolistoja käymiskammioineen. 
a) Potosia cuprea, Wernerin mukaan. b) Oryctes nasicornis, Min

gazzinin mukaan . . c) Sinodendron cyli ndricum. (Buchner). 

Cleveland todisti kokeil1akin flagellaattien olemassaolon tarpeelli
suuden osoittamalla, että termiitit saadessaan aivan puhdasta sel
luloosaravintoa, elivät hyvin ja lisääntyivät säännöllisesti niin kauan 
kuin niillä oli tavallinen suolistofauna, mutta kun flageliaatit pois
tettiin, kuolivat termiitit pian nälkään. Nerokkaasti järjestetyillä 
kokeilla Cleveland osasi poistaa suolistoflagellaatit vahingoittamatta 

• isäntäeläimiä. ·Asettamalla termiitit 3- 4 atmosferin paineiseen 
happikaasuun, hän voi hävittää joko kokonaan tai osaksi suolisto
faunan, riippuen käsittelyajan pituudesta. Vieläpä hän voi tällä ta
voin hävittää toiset lajit ja säästää toiset, saaden täten selville eri 
lajien merkityksen, ja huomasi myöskin flagellaattien joukossa olevan 
lajeja, joilla ei ollut minkäänlaista merkitystä termiitille, ja taas sel
laisia, jotka ovat aivan välttämättömiä, joita ilman termiitit eivät 
tu Ie toimeen. 

Paljon useammin kuin flagellaatteja ja muita alkueläimiä tava
taan kumminkin bakteereita selluloosapitoista ravintoa käyttävien 
eläinten suolistossa. 
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Kuvassa 3 on esi
tetty kaavamaisesti kol
men kovakuoriaislajin 
(Potosia cuprea, Oryctes 
nasicornis ja Sinoden
dron cylindricum) touk
kierr suolistot. Varsinkin 
ensinmainitun (kuva 3 
a) peräsuoli on tavatto
masti laajentunut, muo
dostaen n. s. · käymis
kammion, kuten uudem
mat tutkimukset osoit
tavat. Tyypillisenä esi- ""(0;-~ 
merkkinä tällaisesta esi- ~; 
tän tässä tarkemmin ~ 1--
juuri kultakuoriaisen Q 

a 
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(Potosia cuprea), jonka 
toukka elää muurahais
pesissä käyttäen ravin
tonaan lahoovia puu~i-

. · 'tt 1 · Kuva 4· Vaaksiaistoukkien suolistoja käymis-
fUJa Ja Plll en neu asta. kammioineen. a) metsälätäköissä elelevän 
Sen melkein muodotto- vaaksiaisen; b) Iahossa tammessa elävän 

maksi turvannut perä
suoli muodostaa hyvän 

vaaksiaisen; c) Ctenoplwra-Iajin. 
(Buchner.) 

suojan erilaisille pikkueliöille. Talvellakin, jolloin toukka ei 
ota ravintoa, on tämä osasto täynnä puuravintoa. Sen sisällä 
aivan vilisee erilaisia pikkueliöitä, kun taas keskisuoli on mel
kein vapaa kaikesta tällaisesta. W e r n e r on osoittanut näiden 
pikkueliöitten joukossa olevan erään selluloosaa hajoittavan lajin, 
jolle hän antoi nimen Bacillus cellulosam fermentans Werner, 
ja jonka hän voi eristää pubdasviljelyksen avulla. Tätä bakteeria 
tavataan muuten muurahaispesän lahoavissa uumenissa vapaasti 
elävänä. Äsken kuoriutunut toukka saa ravintonsa mukana baktee
reita suolistoonsa, jossa nämä suotuisissa olosuhteissa jatkavat elin
toiminnallaan selluloosan käymistä, muodostaen hajoamistuloksia, 
jotka soveltuvat isäntäeläimen ravinnoksi. Werner totesi, että tä
män bakteerin elintoiminnan optimi on 33-37° C ja minimi 21 o C, 
ja huomasi myöskin toukkien olevan niin riippuvaisia noista pikku 
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Kuva 5· Sienieläimiä kahden Lepfura-toukan (Cerambycidae) 
suolen pinnassa. (Buchner). 

eliöistä, että niiden painonlisäyksen optimi ja minimi sattuvat yh
teen edellisten lu kujen kanssa. Kun lämpö muurahaispesässä syk
syllä laskee alle 21 o C, lopettavat toukat ravinnonoton. 

Useitten kovakuoriaistoukkien karakteristinen, käyrä ruumiin
muoto on seurausilmiö, mikä johtuu valtavan suureksi kehittyneestä 
käymiskammiosta. 

Aivan vastaavanlaisia havaintoja Buchner on tehnyt tutkies
saan samankaltaista elämäntapaa viettäviä vaaksiaistoukkia (Tipu
Lidae). Kuvassa 4 esitetään kaunis sarja tällaisten toukkien suolis
toista eri tavalla kehittyneine käymiskammioineen. Siinä on eräs 
Ctenophora-sukuun kuuluva vaaksiaistoukka (kuva 4 c) valtavine 
käymiskammioineen, lahoa tammipuuta ravinnokseen käyttävä 
vaaksiainen (kuva 4 b) ja vielä lehtimetsien vesilätäköissä toukkana 
elelevä Tipula-laji (kuva 4 a). Läheisiltä eläimellistä ravintoa käyt
täviltä lajeilta käymiskammio puuttuu kokonaan. 

Mutta myöskin voivat hyönteiset suolistossaan viljellä erilaisia 
sieniä, pääasiallisesti hiivasieniä. Näitä koskevat tutkimukset ovat 
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Kuva 6. Kahden hapsenkakkiaisnaaraan takaruumiin kärkiosat 
es illepreparoituine sukupttolielimineen ja )>s ieniruiskuineem (sp) . 

a) Rlzagium bifasciatum, b) Oxymirus cursor. (Buchner). 
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vielä kesken. Osan tärkeimmistä omista ja oppilaittensa tutkimuk
sista B u c h ne r (1928) on jo ennättänyt edeltävästi julkaista, ja 
varmastikin on lähitulevaisuudessa odotettavissa uusia, täyden
täviä teoksia. Ollenkaan puuttumatta erittäin mielenkiintoisiin 
yksityiskohti in selostan aivan lyhyesti kuvien 5- 7 sisällön. Pari
kymmentä vuotta on jo tunnettu puunkaivajien (Anobiidae) hiiva
symbioosi (K a r a w a i c u 1899, E s c h e r i c h 1900). Buch
ner'in oppilas B r e i t s p r e c he r on viimeaikoina käsitellyt tätä 
kysymystä tarkemmin. Samanlaisia tapauksia on nyttemmin 
löydetty useilla hapsenkakkiaisilla (Cerambycidae). Kuvassa 5 on 
kahden Leptura-toukan keskisuolen alkupää. Siinä huomaa omitui-

1 sia kukkakaalia muistuttavia elimiä, jotka ovat täynnä hiivasieniä. 
Ainoastaan toukkien suolistasta tapaa näitä lisäkkeitä, imagojen 
suolistasta ne· puuttuvat täydellisesti, seikka, joka ilmeisesti perus
tuu toukkien ja imagojen erilaiseen ravintoon. Toukat käyttävät 
puuta ravintonaan, imagot kukkien mettä tai puitten mahlaa. Sa
matenhan termiittienkin ravinto ja suolistafauna olivat toisistaan 
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c 

Kuva 7· Oxymirus cursor. a) äskenmunittuja munia, joiden 
pinnalla näkyy hiivasienikasoja. b) hiivasienikasa enemmän 
suurennettuna. c) hiivasieniä emoeläimen rauhasista. (Buchner). 

riippuvaisia. Vaikka siis sienielimet puuttuvat imagoista, voi olettaa 
naaraksessa olevan jonkinlaisia elimiä, jotka välittävät sienisolujen 
siirtymistä seuraavaan polveen. H e i t z ja B u c h n e r ovat nyt 
todenneet, ·että hapsenkakkiaisnaaraiden sukupuolielinten lisärau
haset eivät ole mitään muuta kuin taidokkaasti rakennettuja lait
teita (kuva 6), jotka tartuttavat jokaiseen munaan enemmän tai vä
hemmän sienisoluja. Näissä rauhasissa on monenlaista lisäkkeitä ja 
lihaksia, joiden vaikutuksesta munan kulkiessa sukupuolitiehyeissä,. 
sen pintaan aina tarttuu joukottain hiivasoluja. Kuvassa 7 näemme· 
tulokset. Siinä on Oxymirus cursor'in äskenmunittuja munia (7 a)~ 
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joiden pinnalla huomaa pieniä kyhmyjä. 7 b esittää tällaisen kyh
myn vahvasti suurennettuna, siinä huomaa runsaasti hiivasoluja, ja 
kohdassa 7 c on naaraan lisärauhasista esille preparoituja soluja, jotka 
ovat aivan samanlaisia kuin kohdassa 7 b. Millä tavoin hiivasienet 
joutuvat munan pinnalta toukan suolistoon, on toistaiseksi tuntema· 
tonta. Luultavaa kuitenkin on, että juuri kuoriutunut toukka ensi 
töikseen syö ainakin osan munan kuorta ja täten sa9 hiivasoluja. 
Tällä tavoin on huomattu puunkaivajien (Anobiidae) menettelevän. 

Kateloituvan koirastoukan pitänee ulostaa hiivasienet suolistos
taan pois, naarastoukalla ne, joko kaikki tai osaksi, siirtyvät muodos
tuviin lisärauha:s iin . 

Buchnerin tutkimukset ovat osoittaneet myöskin useilla kär
säkkäillä (Curculionidae) olevan jonkuntaisen syy-yhteyden sym
bioottisen elämäntavan ja erikoisen ravintolajin välillä. Niinpä hän 
on todennut, että m. m. Hylobius abietis ja Pissades notatus omaavat 
toukkina ollessaan keskisuolessa pullistumia, joissa on runsaasti 
bakteereita ja täysikasvuisten naarasten sukupuolielinten yhtey
dessä laitteita, jotka ilmeisesti välittävät bakteerien siirtoa seuraa
vaan sukupolveen . 

Samanlaisia ilmiöitä on Buchnerin koulukunta todennut vielä 
lukuisilla muilla hyönteislajei ll a. Veisi kuitenkin liian pitkälle ruveta 
selostamaan kaikkia niitä. Edellä olen esittänyt muutamia harvoja 
tapauksia symbioosista ravinnonoton yhteydessä. Uudet tutkimuk
set tuovat varmasti lisää paljon uutta, mutta jo edellä olevat hajanai
set katkelmat li enevät osoittaneet, miten mielenkiintoisia, suoras
taanpa jänn ittäviä aiheita nykypäivien biologialla on tutkijoilleen 
tarjottavana. 

Edvard Rudolf Hammarström t. 
Kauko Mankonen. 

Viime tammik. 27 p:nä kuoli kodissaan Vaasassa sydänhalvauk
seen Vaasan suomalaisen lyseon entinen rehtori ja luonnonhistorian 
ja maantieteen vanhempi lehtori Rudolf Hammarström. 

Lehtori Hammarström oli syntynyt Torniossa lokak. 26 p:nä 
1863. Hän tuli fil. kandidaatiksi 1884 ja suoritti seuraavana vuonna 
voimistelunopettajan tutkinnon. Erikoisesti innostuneena hyönteis
tieteilij änä teki hän yliopiston stipendiaattina tutkimusmatkan 1885 
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Etelä-Siperiaan. Sittemmin antautui hän opettaja-alalle toimien 
opettajana Kuopion klassillisessa lyseossa, Turun suomalaisessa 
lyseossa, sekä v:sta 1897 alkaen Vaasan suomalaisessa lyseossa. 
Viimemainitussa koulussa toimi vainaja rehtorina vuosina 1920- 27. 
Varsinaisen virkansa ohella on Hammarström ollut opettajana Vaa-

san muissakin kouluissa. Työväen
opiston johtajana hän oli vv. 191 3 
- 1916 ja hoiti vuosikaudet suo
malaisen jatko-opiston taloutta. 
Koulutoimintansa ohella otti vai
naja. innolla osaa vapaaseen kan
sanvalistustyöhön, toimien m. m. 
Etelä-Pohjanmaan raittiuspiirin pu
heenjohtajana ja kuuluen monet 
vuodet Vaasan partiolaisten van
hempainneuvostoon. Vaasan kau
punginvaltuuston jäsenenä Ham
marström on ollut 191 2- 1918, hoi
taen muitakin kunnallisia ja yh
teiskunnallisia luottamustoimia. -
Lähinnä surevat vainajaa puoliso 
o. s. Cannelin ja neljä tytärtä. 

Rudolf Hammarström oli ennenkaikkea nuorison kasvattaja ja 
opettaja. Valoisalla ja humaanisella elämänkatsomuksellaan ja suo
ralla, vilpittömällä persoonallisuudellaan saavutti hän sekä työtove
riensa että oppilaittensa suosion ja kunnioituksen. Hänen opetuk
sensa oli miellyttävää ja ennenkaikkea perusteellista. Hän suhtautui 
ymmärryksellä oppilaisiinsa sekä koulussa että heidän pyrinnöissään 
koulun ulkopuolella. 

Tiedemiehenä suuntautui vainajan pääharrastus kasvi- ja eläin
tieteisiin. Yhä jatkuvalla innolla kartutti hän sekä kasvi- että eläin
tieteellisiä kokoelmiaan. Erikoisesti oli vainaja kiintynyt hyönteis
maailmaan, jonka osotuksena ovat m. m. kauniit Etel ä-~iperiasta 

tuodut kovakuoriaiskokoelmansa, jotka nyttemmin ovat Vaasan 
suomalaisen lyseon käytettävissä. Vielä viime kesänä keräili vainaja 
uutterasti kaikkialta kaupungin ympäristöstä, lastauspaikoi lta, 
ratapihailta ynnä muualta kovakuoriaisia sekä sen yhteydessä rikka
ruoho- ja tilapäiskasveja, joihin hän aivan viime vuosina oli kohdis
tanut harrastuksensa. Sekä syksyisin että keväisin toimeenpani hän 
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oppilaineen hauskoja kasvi- ja hyönteisretkiä kaupungin ympäris
töön perehdyttäen nuoria ennenkaikkea keräilyyn. 

Ihmisenä oli rehtori Ham marström mitä parhain. Hän ei ollut 
ainoastaan tietorikas ja mallikelpoinen opettaja, vaan hän oli myös 
mitä monipuoli simmin kehittynyt ja erittäin kultivoitu seuramies. 
Rudo lf Hamm arström oli mies, jolla ei ollut vihamiehiä. Hän oli 
tosi sivistyn een ihmisen parhain esikuva. 

Parkanon Sydänmaan kasvistosta. 

Leo E. Engman. 

Kun kesällä v. 1927 olin Metsä tieteellisen Koelaitoksen toimesta 
ylioppilaiden K. Hyypän ja 1. Paasion kanssa tutkimassa Parka
nossa sikäläisiä keidassoita, jouduin viettämään hiukan yli 2 kk. 
mainitun pitäjän Sydänmaan kylässä. Seutu osoittautui niin har
vinaisen karuksi, että näin etelässä tuskin toista senkaltaista Suo
messa tapaa. Sentähden otin, tehtävään kehoitettuna, varsinaisen 
työni ohella tehdäkseni muistiinpanoja myös sikäläisestä kasvistosta. 

Alue, jota tällöin tutki tt iin , on Pohjois-Satakunnassa, Parka
non pitäjässä, Häädetjärven ympärillä. Se on n. 20 km 2 laajuinen 
ja käsittää suurin piirtein puolisuunnikkaan, joka voidaan rajoit
taa seuraavasti: Laholuoma- 0 jajärven kaakkoiskulma - Karvian 
raja Ojajärven ja Häädetkeitaan pohjoisosan välillä - Kovesjoen · 
talo - Sammi - Laholuoma. j ärviä on alueella kaksi: Häädetjärvi 
ja Ojajärvi , joista jälkimmäisestä ehdin ottaa tarkaste lun alaiseksi 
vain pienen osan kaakkoisrantaa, lähinn ä Karini c men talon ti enoot. 
Edellämainittujen li säksi on lukuisia suolampia, joista suurimpien 
(Ojalam pi ja Nevalampi) pituus ylittää 400 m. Näistä jäi Ojalampi 
kokonaan tutkimatta, mutta on luultavaa, että sen rannoilla on 
aivan tyypillinen suokasvillisuus samoinkuin kaikissa muissakin 
tapaamissani suolammissa. Taloja ja torppia on 7, ja niistä tu li 
tarkimmin tutkituksi Hääteen, Sammin ja AhoJan ympäristöt. Vä
himmän huomiota osakseen saivat Ojajärven ja Kovesjoen talot 
ollen liian syrj ässä varsinaiselta työalueelta. 

Erikoisen si lmiinpistävänä piirteenä on m a a s t o n tasa i
s u u s koko seudulla. Ainoita edes jossain määrin huomattavia mä
kiä ovat Huhtasaari, Häädetjärven ja Pitkäkeitaan välinen harjanne 
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ja muutamat Ojajärven ja Puurokeitaan tienoilla olevat mäet. 
Kaikki muu on vähäpätöisiä, usein tuskin huomattavia kohoumia 
tai tasaista maata. Kun vielä ottaa huomioon, että kyseessä on 
vedenjakajaseutu, jolla tasaisuuden vuoksi veden liike on sangen 
hidasta ja jolla vesi pääsee stagneeraamaan pieniinkin painanteisiin, 
on helppo käsittää toinen alueen pääominaisuuksista, sen s o i d e n 
tavat o n 1 a a j u u s. Ne muodostavat yhtenäisen suoverkoston, 
josta hiukan korkeammat paikat pistävät saarekkeina esiin. Kun 
seutu on kohonnut merestä jo sangen varhain, ovat suot ehtineet 
vallata suurimman osan maata ollen aivan soistumatonta metsää 
vain rippeinä jäljellä. Vielä nykyäänkin on soistumisintensiteetti 
sangen suuri johtuen suureksi osaksi myös siitä, että maaston tasai
suuden vuoksi vähäinenkin soiden korkeuskasvu aiheuttaa vetty
mistä laajoilla aloilla. Hyvänä osoituksena soistumisen voimasta 
ovat lukuisat vesikankaat, joilla maan pinnan peittää yhtenäinen, 
tasainen karhunsammalmatto tai joilla runsas ja korkea kanerva on 
tukahduttanut muut varvut ja joilla rahkasammalkin on paikoittain 
päässyt kiinni. Varsinkin metsäpalot ovat suuresti edistäneet sois
tumista. ~rikoisen selvästi saattaa tämän huomata AhoJan tienoilla, 
jossa metsäpalo n. 10 vuotta sitten hävitti suuret alat metsää. 

Alueella esiintyviä suolaatuja ovat nevat, rämeet ja korvet. 
Näistä ovat korvet verrattain harvinaisia ja pienialaisia esiintyen 
kapeina juotteina muutamin paikoin, missä ainakin useimmissa ta
pauksissa on todettu veden virtausta. Huomattavimmat esiintymis
paikat ovat eräs korpijuotti muutama sata metriä Häädetkeitaasta 
Iänteen ja eräät Häädetjärven itäpuolella olevat tienoot. Aukeat 
nevat sensijaan ovat sitä voimakkaammin edustettuina käsittäen 
ehkä pääosan sikäläisistä soista. Rämetyypeistä mainittakoon neva
rämeet, jotka ovat paikkakunnalle sangen leimaa-antavia. Suurim
mat niistä, Puurokeidas, Lamminkeidas ja Häädetkeidas samoin
kuin myös pienehkö Pitkäkeidas, ovat tyypillisiä kermikeitaita, 
joilla kapeahkot, kaltevuussuuntaa vastaan kohtisuorat rämejänteet 
ja leveämmät nevaosat vuorottelevat. 

Metsät ovat suurimmaksi osaksi sangen luonteenomaista Cal
Luna-tyyppiä. Tyypillistä Vaccinium-tyypin metsää on vähän; sen
sijaan näyttää Myrtillus-tyyppi olevan hiukan vahvemmin edus
tettuna. Tämä ehkä jossain määrin omituinen suhde lienee pantava 
melkein kaikkialla metsissä alkavan soistumisen tilille. Kun muiden 
varpujen kilpailukyky kosteuden lisääntyessä heikkenee, pääsee 
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kestävämpi kanerva voitolle, se kasvaa paljon korkeammaksi ja 
rehevämmäksi kuin kuivilla kankailla ja tuhoaa kokonaan muun 
aluskasvfllisuuden. Kun sitten myös metsä alkavan soistumisen 
vaikutuksesta jonkun verran huononee, niin muistuttaa tällainen 
Vaccinium-tyypin metsä jo siksi palj on Calluna-tyyppiä, että vain 
tarkka tutkimus saattaa todeta kyseessä olevan >>naamioidun>} 
Vaccinium-tyypin. On myös luultavaa, että parempien VT-metsien 
alkaessa soistua joutuu kserofiilisempi puolukka samalla tavalla 
luovuttamaan paikkansa mustikalle, jolloin taas pintapuolinen tar
kastelu voisi johtaa pitämään metsätyyppiä parempana, kuin se 
todellisuudessa on. Kun tämän ottaa huomioon, supistuu MT
metsän ala verrattain vähiin. Kiistatonta mustikkatyyppiä on kui
tenkin suuri osa Häädetjärven ja Pitkäkeitaan välistä harjannetta, 
pienehköt alat Häädetkeitaan kaakkoispuolla ja Huhtasaari ainakin 
osaksi. 

A s u t u s on seudu lla s a n g e n n u o r ta. Vanhimpia on 
Hääteen nykyinen metsänvartijatorppa, jonka ikä parah iksi ylittää 
t 00 vuotta. Paljon nuorempi on Sammi, ja Aholan on nykyinen 
isäntä raivannut metsästä. Kun ottaa vielä huomioon paikkakun
nan syrjäisen aseman, käsittää helposti ruderaattikasvien vähälukui
suuden. M atricaria discoidea on kyllä jo ehtinyt levitä joka pihalle, 
mutta M. inodoraa tapasin vain 1 yksilön Sammin pihalla. Cirsium 
arvense on pari vuotta sitten saapunut Sammin peltoon, Cirsium 
lanceolatum ehtinyt Aholaan asti, mutta runsaammin se esiintyy 
vasta Laholuoman ja Paloviidan välisen tien varsilla; Lappa tomen
tasaa ei näkynyt lähitienoillakaan j. n. e. Muutenkin on ihmisen 
vaikutus luontoon ollut verrattain vähäistä supistuen asuntojen 
välittömään läheisyyteen. jossain määrin on saattanut siell ä tääll ä 
sattuva nevaniittyjen niittäminen ja laiduntaminen muuttaa sikä
läistä kasvistoa, mutta asutus on siksi harvaa, että näiden seikkojen 
merkitys on sangen vähäinen. 

Näin oll en on alue katsottava merkittäväksi siinä suhteessa, 
että se omaa sangen karuluontoisen kasviston, johon kulttuurin 
vaikutus on ollut jokseenkin vähäinen. Paremmin kuin pitkät seli
tykset valaisee näitä suhteita olleenliitetty paikkakunnan kasvi
luettelo, jossa samalla on mainittu kunkin kasvilajin yleisyys ja 
yleisesti myös Iöytöpaikat. Luettelossa olen käyttänyt Lindbergin 
>}Enumeration>} nimistöä ja järjestystä sekä yleisyyden arvioimisessa 
tunnettua 7-jakoista asteikkoa: 
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frequcntiss imc (fqq) hyvin yleinen 
frequenter (fq) yleinen 
sat frequenter (s t fq) joksenkin yleinen 
passim (p) siellä täällä 
sat raro (s t r) jokseenkin harv inainen 
raro (r) harv in a inen 
rariss imc (rr) hyvin harvinainen 

Athyrium filix femina rr. Läh. Ojajärven taloa ja Häädetjärven itäpuo
lella. 

Aspidium dryopteris st fq. Es iintyy melkein kaikkialla, missä metsä hiukan 
kin paranee vallitsevasta Calluna-tyypistä. 

A. phegopteris rr. Läh. Ojajärven taloa. 
A. spinulosum st r. Muutama yksilö Hääteen ympäristöllä ojan varsilla, 

hiukan runsaammin metsässä AhoJan ja Sammin luona sekä Häädetjärven itä
puolella ja Koves joella. 

Pteridium aquilinum r. Häädetjärven lounais- ja itäpuolella sekä Ojajärven 
tienoilla verratt. pienillä a loilla. 

Botrychium lunaria r- rr. joks. lukuisas ti Hääteen torpan pihanurmella. 
Muiden asutusten lähe ll ä ei tavattu. On mahdollista, että se niiltä puuttuukin, 
koska ne ovat paljon nuorempia kuin Hääde. 

Equisetum silvaticum p- st fq. 
E. arvense st. r. Kaikkialla asutusten läheisyydessä, mutta ai na joks. niu

kasti. 
E. heleoclwris fluviatile p. Häädetjärvi, Ojajärvi ja Kovesjoki. Ei missään 

muodosta tiheitä yhtenäisiä kortteistoja. 
Lycopodium selago p. Korvissa monin paikoin, samoin metsissä paikoilla, 

jotka näyttävät jo joutuneen läheise n nevan vaikutuksen a laiseksi. 
L. annotinum st fq. Tavattu kaikilla metsätyypeillä, kuitenkin etup . VT 

ja MT. 
L. clavatum st fq - p. Ehkä hiukan kuivemman luontoisten metsien kasvi 

kuin ed. Myös hiukan harvinaisempi. 
L. inundatum r. Use issa paikoin Häädetjärven rantamilla. Mahdollisesti 

saapunut paljastunee lle maalle vasta silloin, kun järven pintaa laskettii n, s illä 
sitä tavataan ainoastaan ent. rantatörmän ja nyk. rannan välisellä a la lla. 

L. complanatum rr. Erääll ä m äe llä lähellä Ojajärveä ja Häädetjärven ja 
Pitkäkeitaan vä lise ll ä harjantcella. 

l soetes lacustre. Tavattu muutamissa paikoissa Häädetjärveä, vars. itäos issa . 
Luultavas ti myös Ojaj ä rvessä. Todennäköinen yleisyys st r. 

Picea excelsa fqq. 
Pinus silvestris fqq. 
juniperus communis st r. 
Sparganium natans st r- r. Häädetjärvi, Ojajärvi. 
Potamogeton natans st r- r. Häädetjärvi. Luult. myös Ojajärvcssä , vaikka 

jäänyt huomaamatta. 
Scheuchzeria palustris fq. Nevoilla, muodostaen usein tiheitä kasvustoja 

varsinkin keidasso iden rimpiosissa . 
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Alisma plantago st r. Hää detj ärven ja Ojajärven rann. 
Anthoxanthum odoratum p. Kaikkia lla asutuksia ympäröivillä nurmikoilla. 
Nardus strieta st fq. Samoinkuin ed., mutta paljon runsaammin; lisäksi 

muutamin paikoin teillä. 
Pllleum pratense p- st r. Nurmikoilla ja pellonpient. asutusten läheisyy-

dessä. 
Alopecurus pratensis p- st r. Kuten ed. 
A. genieulatus p- st r. . 
Agrostis stolonifera. 
A. vulgaris p. 
A. eanina p. 
A. spiea venti. Tavattu Hää teen ruispellossa. 
Calamagrostis purpurea p. Useimmiten jonkunverran kivikkoisessa metsässä , 

es iintyen tav. aivan yksitellen, ei missään kasvustoja muodostavana. 
C. epigea. Ainakin Hääteen ja Sammin ympäristöllä. Valitettavasti ei tullu t 

kiinnitetyksi huomiota sen esiintymiseen muualla. 
C. arundinaeea muutamia kertoja tavattu metsissä, on paljon harvinaisempi 

kuin C. purpurea. 
Aira flexuosa fq. Pellon pientarilla, tien vierillä nurmikoiila, metsissä. 
A. eaespitosa p. Kuten ed., paitsi metsissä ei tavattu; sensijaa n muilla esiin

tymispaikoilla hiukan runsaammin kuin ed. 
Arundo plzragmites p. j ärvien rannoilla muodostaen harvahkoja kasvustoja. 

Myös lähellä Häädetj ärven rantaa ojien rannoilla ja Hää tee llä muuan elinvoimai
nen kasvusto n. 200 m rannasta kuivalla hiekkatöyryllä. Esiintyy myös usein 
soilla, esim. Hää detkeitaalta 5 löytöpaikkaa. 

Molinia coerulea r. Häädetjärven rannoilla, vars. eteläosissa, ei yhtenäisinä 
kasvustoina. Yksityisiä yksilöitä myös Häädetkeitaalla. 

Poa annua p- st r. Pihoilla, harv. teillä. 
P. pratensis p. Kuten ed., myös tavattu metsässä läh. Häädetj ärven länsi

rantaa . 
Festuca rubra st r. Nurmikoilla asutusten läheisyydessä; muutamia yksi

löitä Häädet järven ent. rantapenkereeltä Hää tees tä etelään. 
F. ovina. Puuth1u muistiinpanoistani, vaikka todenn äköises ti kasvaa 

a lu eella. 
Triticum repens st r- r, joks. niukasti nurmikoilla asutusten lähellä, myös 

joskus rikkaruohona pellossa. 
Rllyneospora alba fq- st fq. Tiheinä kasvustoina keidassoilla rimpiosissa 

vars. tasanteella. Aniharvoin muunlaisilla nevoilla. Lähellä Sammia Häädetjär
ven rann. aivan pikku ryhminä tavattu. 

Scirpus paluster p. Häädetjärven ja Ojajärven rann. ja ojissa teiden var
silla, Hääteellti myös pellon ojissa. 

Se. eaespitosus fq - st fq. Nevoilla ja rämeillä, vars. edellisillä runsas pystyen 
usein yksinkin muodostamaan pienempiä niittymäisiä kasvustoja. 

Se. lacustris p. Häädetj ärvessä ja Ojajärvessä ; edellisessä se muodos taa ti 
heähköj ä joskin pieniä kaislikkoja. 

Se. silvatieus rr. 1 löytöpaikka ojassa lähellä Ojajärven taloa. 
Erioplwrum alpinum rr. Hää detj ärven eteläranta. 
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E. vaginatum fq. Nevo illa ja rä meillä, jä lkimm. ta v. s terilinä; keidasso illa 
vars . reunanevoil la se es iintyy suurina usein varre llisina tuppa ina, monasti koho
ten suoraan vedestä. Tava ttu myös Häädctj ä rven ranna lla , oj issa y. m. 

E . polystachyum s t fq- p. Häädetjärven ja Ojaj ä rven ra ntamilla, nevojen 
la itaosissa, myös rämeillä, li ejuisilla teillä ja ojissa. 

Carex pauci flora fq. Nevo illa, myös rämeillä. Tavattu AhoJan ja H~Ui teen 

v ä lisen tien varre ll a. 
C. clwrdorrlziza st r- r. Muuta min pa iko in paremmilla nevatyypeillä 

(erää llä pienehköit ä Ojaj ä rven rantaneva lla, erä ill ä Häädetkeitaasta suor. pohj. 
olev illa nevo illa) ja korvissa (sangen runsaas ti Pitkäkeitaa n ta iteessa). 

C. leporina r. Tavattu Häätee ll ä , Sammissa ja Aholassa ti envarsi lla ja pien-
tarilla . 

C. ecflinata p. Rämeillä, ranno illa, ojan varsill a, li ejuisilla teill ä . 
C. canescens st fq . Kuten ed., mutta jonkun verran runsaammin. 
C. caespitosa rr. Ojan varrella H äädetkeitaa n eteläpuolella ja Kovesjoen 

rannalla. 
C. Goodennoughi fq . 
C. globularis fq. Pa ikoin korvissa ja koste issa metsissä. Säännöllisest i ka

peana vyöhykkeenä kankaan ja läheisen nevan jo so istuttaman metsän välill ä. 
C. Jimosa st fq. Nevoilla, runsaimmin keidassoilla. 
C. irrigua p- s t r. j onkun verran vaativampi kuin ed. Etup. nevojen ja rä

meiden reunam illa. 
C. pallescens r. Häätee llä ja Sammissa oj ien va rs illa. Myös tavattu kerran 

metsästä a ivan läheltä Häädetj ä rven rantaa . 
C. Oederi r. Häädetjä rven rann., etup. Sammin tienoi ll a . 
C. rostrata fq- s t fq. 
C. filiformis fq-st fq. 
Calla palustris rr. Tavattu 1 pa ikassa Oj ajä rven ranna ll a lähell ä Kariniemen 

ta loa . . 
juncus conglomeratus s t r. Pellon ojissa, harv . rantaniityillä. 
}. filiformis s t fq. 
}. bujonius s t r. Tien vierillä, poluilla . 
j. supinus r. Häädetj ärven rann. vesirajassa ja vedessä a ina ' / ~ m syvyy-

teen, vä list ä syvemmä llek in. 
}. alpinus st r. 
j. lamprocarpus r. Häädetjä rven rann. ja s iihen ra joittuvien peltojen ojissa. 
Luuzia piiosa st r. 
L. multijlora p. Nurmikoilla asutusten lähellä , AhoJan ja Ojaj ä rven välise ll ä 

tiell ä. 
L. pallescens s t r- r. Kuten ed., mutta ha rvina isempana. 
Majant11emum bifoliwn s t r. Huomattavimmat löy töpaikat: Häädetjärve n 

ja Pitkäke itaa n välinen a lu e, ni cmcke H äät ecn venesuojasta etelään, H äädctkei
taan ete lä- ja läns ipuolell a oleva metsä ja Huhtasaari. 

I ris pseudacorus rr. Ojajärven ra nta Ka riniemen kohda ll a. 
Orchis maculata s t fq. 
[Gymnadenia conopea. Ei tavattu varsinaise lta tutkimusaluee lta, vaan ky llä 

läheltä s itä Pori- Parkanon maantien varre lta erään niityn ja metsän ra jas ta. ] 
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Platanthera bifolia rr. 2 yksilöä Pitkäkeitaan taiteessa. 
Listera cordata. Tava ttu Pitkäkeitaan ta iteessa, korvessa Oja jä rven länsi

puolella ja Häädetj ärven länsira nna ll a sekä Häädetke itaa n ko ill is- ja kaakko is
puolella . Va ikeas ti huoma ttavana kasvina se kuitenkin lienee use in jäänyt näke
mättä ; sen todennäköinen y leisyys lienee p. 

Goodyera repens rr. Korvessa ja mustikka t yypin metsässä Häädetjärven itä
puolella sekä Pitkäkeitaan taiteessa . 

Coralliorrhiza coralliorrhiza rr. 5 yksilöä karj a polulla Häädetkeitaan l'ou

na ispuolella . 
Salix: Tähän sukuun kiinnitettiin verra tta in vähän hu omiota, hy briid it jäi-

vä t kokonaan se lv ittämä ttä ja la jejak in on vo inut jäädä hu omaamatta. 
S. pentandra. Häädetj ärven ranta . 
S. bicolor. 
S. caprea. 
S. aurita. 
S. myrtilloides r. Neva lla n. 1/2 km Häädetkeitaasta pohjo iseen ja au

keaksi ra iva tulla rä mee llä Hää teen t orpan lu ona . 
S. repens fqq- fq. 
S. lapponum p. H äädetj ärven ranta, Nevalamminke idas, myös varsina isi lla 

nevoilla monin pa ikoin. 
Populus tremula fq-st fq. 
Belula verrucosa fq q. 
B. pubescens fqq. 
B. nana fqq. 
B. nana x pubescens ja B. nana x verrucosa st r- r. Yh tä K. H yypän Hää

detj ärven ra nna lta löy tämää Belula nana x verrucosa yksilöä lukuunottamatta 
oliva t ka ikki löy tä mämme koivubas tardit Häädetkeitaalla. Siellä eivät v iihd y 
B. pubescens eikä B. verrucosa pa ika n liia llisen kos teuden ja niukkojen rav innon
saantimahdollisuuksien vuoksi, joten s iis bas t ardit osoit tautuivat pys tyvämmiks i 
kest äm ään epäedullis ia olosuhte1ta kuin puumaiset kantalajinsa . Muil ta keitail ta, 
jotka tutkittiin vain y lima lka ises ti, emme löy tänee t ku mpaakaa n y ll äma ini tu ist a 
h ybriideistä; täy tynee kutenkin pitää va rmana, e ttä nii tä es iintyy niill äki n , kun 
ottaa hu omioon sikäläist en keidasso iden suuren sa manka lta isuuden. 

Yllämainitu t bas ta rdit oliva t täysin kanta la jiensa vä limuotoja. P ituus vaih
te li 1- 2 m. Toise t lähentelivä t puun muotoa , to iset oli va t enem män pensas
ma isia , mutta a ina kuitenkin pys t ympiä ja tanaka mpia kuin B. nana. Hu omat
tava oli myös, e ttä samassa yksilössä jopa sa massa oksassa saattoi olla ka hden 
la isia lehtiä, toise t ollen joks. t yypillisiä B. nana'n leht iä, to ise t taas aiva n B. 
pubescens'in ta i ~· verrucosa'n lehtien kalta isia erotcn etupäässä va in pienemmän 
kokonsa pu oles ta. 

Alnus glutinosa r. Häädetj ärve n ranta (harvo ja) ja P itkäke itaan taide (p ie 
nellä a lueell a runs. ) 

A. incana f qq- fq. 
Humulus lupulus rr. 2 yks ilöä lähell ä Hääteen to rppaa, ilmeinen jäte enti 

ses tä vilj elyksestä . 
Urtica dioeca rr. Hääde. 
Rumex domesticus s t r. 
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f-? . acetosa p. 
R. acetosella p. 
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Polygonum viviparum r-rr. Hääde, Sammi. 
P. tomentosum rr. Hää tee llä ja Sammissa rikkaru ohona tava ttu ; kerran kum

massakin pa ikassa . 
P. lzydropiper r- rr. AhoJan pohj oispuolella oleva lla aukea lla ja Ahola-

Oj ajärv i-ti en ohessa. 
P. aviculare s t r. Pihoilla , joks . niukas ti. 
P. convolvulus rr. Tavattu kahdesti Häätec llä . 
Chenopodium album r. Rikka ruohona tava ttu pellossa Hää tee llä, Sammissa 

ja Leh t imäessä. 
Coronaria flos cuculi rr. Sammi. 
Dianthus deltoides r. Hääde, Sammi, Lehtimäki. 
Sagina procumbens r. Oj ajärvi , Ahola , Lehtimäki. 
Stellaria media. Muistiinpanoj en mukaan va in Häätee llä ja Lehtimäessä. 

T odennäköises ti kuit. y leisempi, ehkä st r. 
St. graminea st r. Hää de, Sammi, Ahola , Lehtimäki ja Kariniemi. 
Cerastium triviale r- rr. Muutamia kertoja t ava ttu Hää teellä, kerran Sam

missa. 
Spergula arvensis p. Rikka ruohona pelloissa ka ikkien as utusten ympäris-

töillä . Myös t iell ä Ahola- Oj ajärvi. ' 
N uphar luteum. Häädetj ä rv i, Oja jä rv i, Kovesjoki. 
N. pumilum. Häädetj ärv i. 
N . luteum x pumilum. Häädet järvi. 
Nymphaea candida. Kuten Nuphar luteum, mutta runsaa mmin. 
N . tetragona. Häädetj ärvessä pa lj on runsaammin kuin N. candida. 
Anemone nemorosa rr. Sammi, metsänla ita , lähellä veneka tosta . 
Ranunculus reptans st r- r. Useissa paikoin Häädetj ärven ja Ojajärven 

rann . 
R. acer p- s t r. Ka ikkia lla nurmikoilla, kuit. joks. niukast i. 
R. repens st r- r. Hää teen ja Kariniemen piha lla Sammissa ja Hää tee llä 

pellonpienta rell a , Ahoian luona ti ellä ; a in a hyv in niukalti. 
Stenojragma thalianum rr. Sammi, hyvin niukalti. 
Erys imum cheirantlwides rr. Vartavasten toimit tamani etsiskelyn tuloksena 

löys in muu tamia yksilöitä Hää tee llä ja Sammissa. 
Subularia aquati ca. Hää detj ärvessä vedena la isena 10-30 sm syvyydessä. 
Capsella bursa pastoris st. r. 
Raphanus raphanistrum r. Rikkaru ohona pellossa tavattu Sammissa, Hää-

tee ll ä ja Aholassa. Aina hyvin niukalti. 
Drosera rotundijolia fq . 
Dr. ~nglica fq. 
Ribes nigrum rr. 1 yksil ö ojan va rrella Hää teen torpas ta veneka tokse lle joh

tavan polun v ieressä. 
Prunus padus rr. Sammi, pa ri puuta pihan vieressä metsän reunassa! Myös

kään pa ikkakunta laise t eivä t muuta kasvupa ikkaa tunne lähitieno illa . 
F ilipendula uimaria rr. Sammi, erään a ivan lähellä taloa olevan ojan va r

rella. 
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Geum rivale rr. Sammi, niityllä ojan reun alla niukasti. 
Rubus idaeus rr. 1 pensas ti en vieressä Aholassa. 
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R. saxatilis p-st r. Nurmikoilla metsän lähellä, metsän laitami lla etup. 
asutusten lähellä. 

R. arcticus st r- r. Metsän laidoilla, ojan varsi ll a H ~i ätee ll ä , Sammissa ja 
Aholassa . 

R. clzamaemorus fq . 
Fragaria vesca st r- r. H~i ä de, Sammi, Kariniemi. 
Comarum palustre p. Pitkäkeitaan taide, Häädetj ärven rantamat, paikoin 

pellon ojissa Sammissa, myös nevoilla. 
Potentilla erecta st r. Verrattain vähälukuisina nurmikoilla asuntojen ympä-

ristö llä. Metsässä ei tava ttu . 
Alclzimi lla vulgaris (coll.) p. 
Sorbus aucuparia s t fq. 
Trifolium pratense p. 
Tr. medium rr. Kivikkoinen nurmikko lähell ä Sammin venekatosta. 
Tr. repens p. 
Tr. hybridum rr. Ahola-H~i äde-polulta läh. Aholaa (2 yks.) 
Tr. spadiceum r. Hääde, Sammi, Kariniemi. 
Vicia cracca st r- r. 
Latllyrus pratensis rr. Samm i. 
Geranium silvaticum rr. Sammi. 
Oxalis acetosel/a r. Ahola- Lehtimäki-tien varre lla olevassa metsässä, Oja

jarvellä, Häädetjärven itäpuolella olevassa metsässä. 
Callitricl1e verna ja C. polymorplla p-s t r. Koska näiden kahden lajin eroit

taminen olisi monissa yksityistapauksissa tuottanut voittamattomia vaikeuksia, 
käsiteltiin ne yhdessä. Niitä tavataan Häädetj ärvessä esim. Hääteen luona, lie
juisilla teill ä, kuten Aholan ja Hää teen vä lillä sekä Sammin eteläpuolella, vesi
kuupissa ja oj issa Aholan luona, myös Splzagn11min joukossa Huhtasaarella ta
vattu. 

Empetrum nigrum fq. 
Frangula frangula rr. Samm i. 
Hyperi CLtm quadrangulum rr. Läh. Samm in venekotaa. 
Etaline triandra. joks. lukuisa na tavattu Hää teen kohdalta Hä~ detj ä rves tä. 

Viola patustris st r. 
V. canina st r. 
V. Riviniana rr. Huhtasa tri. 
V. arvensis st r. 
Lytllrum salicaria r. Häädetj ärva. 
Epilobium an[!.ustifolium fq. 
E. palustre. Ahola. 
Myriophyllum alterniflorum. Hyvin yle in en Hää detjärvessä . Paikkakunta

laisten ilmoituksen mukaan saapunut vasta 11. 10- 15 v. sitten. 
Cicuta virosa st r. Häädetj ärven rann. Hää tee llä ja Sammissa; viimemaini

tussa myös usein pellon ojissa. Vielä tava ttu Ojaj ärven rannalla lähellä Karinie
men taloa. 

Carum carvi p. 



100 Parkanon Sydänmaan kasvistosta. 

Pimpinella saxijraga r. Hää tee llä, Sammissa ja Kariniemellä tavattu , a ina 
hyvin niukasti. 

Levisticum ojjicinale r. Useiden ta loj en pihamaalla. Ennen vilj elty. 
Angelica silvestris. Kariniemi. 
Peucedanum palustre st r. Hää detj ärven ja Ojajärven rann. Ojien va rsilla 

Sammissa ja Aholassa. 
Chaeropllyllum silvestre rr. Hääteen torpan luona. 
Pirola rotundijolia s t r. 
P. minor st r- r. 
P. unijlora r- rr. Mustikkatyypin mets. Hää detkeitaan kaakkois- ja Hää-

detj ä rven itäpuolella . 
Ramisclzia secunda s t r- r. 
Ledum palustre fq-st fq . 
Vaccinium myrtillus fqq. 
V. uliginosum fqq. 
V. oxycoccus ja V. microcarpum fqq- fq. Molemmi lla joks. sama esiin tymi

nen. Kuitenkin on V. microcarpum yleisempi kermikeitailla ja taas varmuudella 
puuttuu ainakin erä iltä rantanevoilta , joilla V. oxycoccus es iintyy runsaana . 

Andromeda polifolia fqq- fq . 
Calluna vulgaris fqq. 
Trientalis Europaea st fq- p. 
Lysimachia thyrsijlora r. Hää detj ärvi; ojissa Sammissa ja Kovesjoella. 
L. vulgaris rr. Ojajä rven ranta . 
Menyanthes trijoliata st fq- p. Hää detj ärvi, Oj a jä rv i, Häädetkeidas, Lam

minkeidas ja Pitkäkeidas . 
Polemonium coeruleum rr. Kariniemi, ilmeises ti metsist yneenä. 
Myosotis intermedia. Rikkaruohona tava ttu Hää tee llä ja Sammissa. To--

dennäköinen yleisyys lienee kuit. st r. 
Lamium purpureum. Tavattu Hääteellä ja Sammissa . 
Galeopsis tetrallit bifida. Kuten ed. 
G. speciosa. Kuten ed. 
Scutellaria galericulata r- rr. Häädetj ä rven rann. Hää teen luon a, Ojajä rven 

rann . Kariniemen lähellä . 
Brwrella vulgaris r. j oks. niukas ti nurmikoilla Hää tee llä ja Sammissa. 
Veronica verna st r- r. Tavattu Hää tee llä, Sammissa ja Kariniemell3. 
V. scutellata st r. Hää detj ärven ranta ; pellon ojissa Häätee llä ja Sammissa~ 

li ejuisilla teillä Aholassa ja Kariniemessä . 
V. clwmaedrys p- st r. 
V. of!icinalis p- st r. 
V. serpyllifolia r. Hääde, Sammi, Lehtim äki. 
Euphrasia of!icinalis (coll.) Hääde. 
Alectrolopllus major p. 
A. minor p. 
Pedicularis palustris s t r . Ojaj ärven ja Hää detj ärven rann .; Kovesjol<i, 

niitty. 
P. sceptrum Carolinum st r. Soistuvassa metsässä Häädetkeitaan etelä

osassa oleva lla >>niemekkeell ä>> , Hää detkeitaan kaakkois- ja pohjoispuolella sekä 
run saasti Kovesjoe lla rahka rämeen yli tehdyn ti en varsilla. 
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M elanpyrum pratense p. 
M. silvaticum p. 
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Utricularia vulgaris r. H ~i ä dctj ä rvcssä joks. runsaas ti, sam oin Korvesjoessa. 
Kuk a ll a ei tavattu . 

U. intermedia rr. Oj assa läh. Kovesjocn ta loa . 
Galiwn uliginos/lm. Sammi. 
G. palustre p. 
G. boreale rr. Sammi, läh . venekotaa. 
Linnaea borealis p-st r. 
Succisa succisa rr. Kovesjoki. 
Campanula rotundifolia st r- r. Niukast i Häätee ll ä ja Sammissa . 
C. patula s t. r. Myös niukas ti es iintyvä; Hää de, Sammi, Ahola, Lehtimäki , 

Ka riniemi. 
C. per sicifolia rr. Sammi, ta lon ja ve nekodan vä lisen polun va rrell a. 
Lobelia Dortmannia. j oks. runs. Häädetj ärvcssä hiekka- ja kivikkopohjalla; 

suuressa osassa jä rveä näyttävät kuitenkin paksut mutakerrostumat karkoitta
neen sen. 

Solidago virga aurea st fq. 
Erigeron acer r. Hääde, Sammi. 
Antennaria dioeca p-st r. 
Gnapl!alium silvaticum st r. 
G. uliginosum s t r. 
Aclzillea ptarmica rr. Laholu oma. 
A. millejolium p. 
C/zrysanthemum /eucan tlzemum st r. 
Clzr. vulgare rr. P ienehkö ryhmä H ääteen to rpan lu ona. 
Matricaria discoidea p . joks. runs. kaikilla pihoilla. 
M. inodora rr. 1 yks. Sa mmin pihalla. 
Artemisia absintllium rr. Muuta mia yks ilöitä tavattu Sammissa. 
Senec io vulgaris rr. La holuoman ta lon lu ona . 
Carduus crispus rr. Kovcsjoki, takapihalla hyv in niuk. 
Cirsium lanceolatum rr. Aho lassa tavattu par i yks ilöä; runsaammin jo Laho-

lu omassa ja varsinkin La holuoma-Palov iita- ticn varre ll a. 
C. heteroplzvllwn rr. Ahola. 
C. palustre s t. r. 
C. arvense rr. Aivan v iime vuos ina saapunut Sa mmin peltoon, kasvaen tois

taiseks i yhdellä a inoa lla sa ra lla. 
Centaurea cyanus r. Tavattu hyv in niukast i Hää tee ll ä , Sammissa ja Aho

lassa . 
L eontodon auctumnalis s t. r. 
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H. auricula. 
H. glomeratum (H. "' neglectum). 
H. vulgatum (H. "' irzcurrens). 
H. rigidum. 
H. umbellatum. 
Seuraavia kasvej a , joita olisi odottanut seudulla l öytyv~in, sa in tmhaan 

alueelta etsiä: 
Woodsia ilvensis 
Polypodium vu lgare 
Spargan ium simplex 
Sagittaria sagittifolia 
Ca rex vesicaria 
Convallaria majalis 
Urtica urens 
Caltha palustris 

Thlaspi arvense. 
Sedum acre. 
Hippuris vulgaris. 
Aegopodium podagraria. 
Arctostaphylus uva ursi 
Lithospermum arvense 
Artemisia vulgaris 
Tu ss ilago farfarus. 

Havaintoja Oulujärven ja sen rantaseutujen 
linnustosta. 

Einari Merikallio. 

Useina eri vuosina on a llekirjoittanut lintututkimusma tkoillaan tullut si
vuuttaneeksi ja läväisseeksi Ouluj ä rven, milloin miltäkin puolen. Lintuja on 
s ivumennen s ilmä ilty ja muistiinpanoja huomiois ta t ehty. Pis in pysähd ys tässä 
tarkoituksessa tapahtui v. 1926, jolloin o1eskelin 4 p äivää (18.6-21.6) Vuoti
joella Ouluj ä rven rannalla. Muut havaintopaika t ja -ajat ovat seuraava t: Ka
jaani 10.8. 1913, 14- 16. 7.1915; Paltamo 14. 7. 1915, Mies lahti (Paltamo) 11 - 12.8. 
1913, 12.6 ja 20.6. 1920; Säräisniemi 13.8. 1915, 21.6. 1920;Vaala (Utaj ä rvi) 13-
14.8.1 9 13, 13.7.1 915, Kiehimä (Paltamo) 20.6,1 920. 

Omien hava intojeni lisäksi olen tässä kirjoituksessa käy ttänyt seuraav ilta 
henkilöiitä saa mia ni tie toja: Agron. H. Åström (lyh enn ys H. Å.), metsänh. 
Ma rtti Recha rt, Paltamo (M. R.), talokas Jaakko Juntunen, Vuolijoki (J. j.), 
talokas Antti Haataja, Vu otijoki (A. H.), t ~ loka s Maijala, Vuolij ok i (M.), ta lokas 
Juho Viitala, Särä isniemi (J. V.). Myös olen läpikäynyt Kajaanin seminaa rin 
kokoelmat niihin liittyvine tieto ineen (K. S.). 

Lyhennyksiä: 
Va = Vaala. P - Pa ltamo. Tav. = tavattu. 
V = Vuolij oki. 
K = Kajaani. 
M = Mies lahti. 

S =--= Säräisniemi. Tap. = tapas in. 
Ki = Kiehimä. 
Kä = Käkisaari (Vuolijoki). 

Kulorastas, Turdus viscivorus L. - 14. 8. 13 ja 13. 7. 15 Va, ed. kerralla 
parvi , josta 1 yks. a mmuin. Ammuttu K 8. 10. 01 (K. S.). 

Lauluras tas, Turdus philomelos Brehm. - Yleinen V, Va, K; 14- 16.7. 15 
K enää vähän laulajia. 

Punasiipiras tas, Turdus musicus L. - j otenkin y lein en K, V; •> ra s tas>> V. 
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Punarinta, Eritlzacus rubecula (L.) - jot. yleinen K ja V, tapasin M. 
Leppälintu , Plzoenicurus plwenicurus (L.). - Yleinen K, P, M ja V; >> leppä-

kerttm V. 
Kivitasku, Oenanthe oenanthe (L.). - >> Raunioruntti>> .V, tap. M, K, V. 
Pensas tasku, Saxicola rubetra (Bechstein). - K harv., tap. myös K ja M. 
Lehtokerttu, Sylvia barin Bodd. - K harv., tap. myös Va, M, P, V. 
Harmaakerttu, Sylvia communis Latham. - Tap. M, Ki ja V. 
Hernekerttu, Sylvia curruca (L.). - Tapasin K. 
Pajulintu, Phylloscopus trochilus (L.) . - Ylen yleinen K, Va, P; V yleisin 

lintu, >> pajupeippo >> . 
Tilttaltti, Phylloscopus collybita abietina (Nilsson). - >>Tilttalttanen ja ti lt

talttinem V; jot. yl. tai harv. K, yl. V, tap. myös Va. 
Peukaloinen, Troglodytes troglodytes (L.). - Tap. Va 12. 7. 15; näht. pesä. 
Koskikara, Cinclus cinclus (L.). - >> Koskikara>> V, tav. talvella K, P, V. 

Vuotijoella samannimisessä joessa ja Pentinpurolla vä itetään (A. H.) useita ker
toja läpi kesän asuneen. 

Hippiäinen, Regulus eristatus (L.) . - Lentopoikue Va 13. 7. 15, K useita 
kertoja tap. 14-16. 7. 15, M 12. 6. 20, V 21. 6. 26. 

Talitiainen, Parus major L. - >> Rasvatiainem V, K jot. yleinen. 
Mustatiainen, Parus ater L. - Tav. us. kertoja P (M. R.). 
Metsätiainen, Parus atricapillus borealis Selys. - >> Mehtätianen, pakkas

tianem V, ylen yleinen, K, Va, V, tap. M. 
Töyhtötiainen, Parus eristatus L. - Us. kertoj a tap. K, pari kertaa Va, 

M; nähty V (A. H.). 
Puukiipijä, Certhia jamiliaris L. - Tavattu V (A. H.). 
Kiuru, Alauda arvensis L. - >>Kiventiiriäinen, kiventiira >> V; us. kertoja 

K ja V. ,. 
Västäräkki, Motacilla alba L. ->>Västäräkki» V; K ja vars inkin Va run

saasti. 
Keltavästäräkki, Motacilla jlava L. - >>Karj as irkku , karjasirkkunen 

karjasirkka>> V; tap. Va, K, V. 
Niittykirvinen, Antlws pratensis L. - V pari kertaa. 
Metsäkirvinen, Anthus trivialis L. - Yleinen V, Va, K, P. 
Pulmunen, Ploctrophenax nivalis (L.). - >> Pulmunem V, tavataan muutto

aikaan (J. j.). 
Keltasirkku, Emberiza citrinella L. - >>Keltas irkka, keltasirkkunem V; 

yle inen viljelysmailla, K, M. Va, V. 
Pcltos irkku, Emberiza lwrtulana L. - K us., Va us., ·M La, V joka talon 

luona 2- 3 La. 
Pajusirkku, Emberiza sc/weniclus (L.). - Tap. K, M, V. 
Pohjansirkku, Emberi za rustica Pallas. - Ke rran Va ja K, 2 kertaa V. 
Iso-käpylintu , Loxia pytyopsi ttacus Borkh. - Ammuttu Ka j. 22. 12. 02 

(K. S.). 
Pieni-käpylintu, Loxia 'curvirostra L. - >>Käpytikka>> V, ammuin 1 ex. 

P, 4 ex. (1 Ö' ad., 2 ~ . 2 juv.) K, 23. 12. 02 K 1 ex., tap. V, Va, P, M. 
Taviokuurna, Pinicola enucleator (L.). - Tavattu kesä llä Paltamossa ja 

Säräisniemen Atcrmajärvc lW (M. R.). 
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Punatulkku, Pyrrhula pyrrhula (L.). - >> Leivo, punaleivo>>, nyttemmin myös 
>>punatulkkW> V; tap. K, V, Va. 

Varpunen, Passer domesticus (L.). ->>Rossi>> V; yleinen ihmisasunnoilla V, 
K,M, Ki. 

Peippo, Fringilla coelebs L. - >>Peippo>> V, pajulinnun jälkeen yleisin 
lintu ainakin V; 13. 7. 1915 vie lä Va runs. laulajia. 

j ärripeippo, Fringilla montifringilla L. - Yleinen V y. m. 
Vihreäpeippo, Chloris chloris (L.). - Tav. Manamansalolla 11. 8. 11. (H. Å.) 
Vihreävarpunen, Carduelis spinus (L.). - Tap . M, P, Va, K, V. K 14-16. 

7. 15 run s. parvin. 
Urpiainen, Carduelis linaria (L.) . - >>Varpunem V, 1913 paljon (eniten 

näkyvti li ntu) K ja M, 1915 taas sangen vähän K, Va. 
Kottaraincn, Sturnus vulgaris L. - >>Kotta rain cm V. - Pes i ensi kerran 

Paltamon pappilassa noin 1888-89, nyt us. pareja. Vuolijoen Maijalassa 1923-
25 näkynyt, mutta hävinnyt. 1925 pes i, mutta ei saa nut poikia. 

Kuhankcittäjä, Oriolus oriotus (L.). - Tav. P keväällä noin v. 1910 (M. R.) 
ja sa moin a vuosina myös K. 

Varis, Corvus cornix L. ->>Varis>> V. Kaikkialla, etupäässä viljelysmailla. 
Korppi, Corvus corax L. - >> Korppi >> V, pesinyt Paltamossa. 
Mustavaris, Corvus fru gilegus L. - >>Kirkkonaakka, turkinvaris>> V, nähty 

V (j. j. , A. H.), use in P (M. R.). 
Naakka, Coloeus monedula (L.). - Us. kertoja nähty; syksyllä 1915 saatiin 

1 haukanraudoista (M. R.). 
Harakka, Pica pica (L.) . - >> Harakka>> V. - Kaikkialla ihmisasuntojen 

läheisyydessä. 
Pähkinähakki, Nucifraga caryocatactes (L.). - Keskikesällä 1913 paljon 

p (M. R.). 
Närhi, Garrulus glandarius (L.). ->>Närhi, lapinharakka >> V; paljon vähen-

nyt (j. j.). 
Kuukkeli, Cractes infaustus (L.). - Kuuskilainen, kuuhkilas>> , V, tap. K, M. 
Lapinharakka, Lanius excubitor L. - Saatu raud. S, P. 
Kirjosieppo, Muscicapa 11ypolettca (Pall.). - K. 
Harmaasieppo Muscicapa striata (Pa ll.) - Yleinen Va, K, V, M. 
Tilhi, Bombycilla garrula (L.) . - Pesä P 11. 8. 13, siinä 3 melkein lentoky-

kyistä poikaa; kuu sessa noin 5 m korkealla. Tap. Va, 14.8. 13. ja 13.7. 15, S 
13.8. 13, K 2- 3 kertaa 14- 16. 7. 1915. 

Haarapääsky, Hirundo rustica (L.). - >> Huonepääskynem V. 
Törmäpääskynen, Riparia riparia (L.). - Paljon varsinkin Kiehimässä 

(sadottain), Paltatörmässä, myös K. 
Räys täspääsky, Deliclwn urbica (L.). - >> Räs täspääskynem V. 
Tervapääsky, Micropus opus (L.). - >> Korpipääskynen, tervapääskynem 

V. Noin 50 cx. Kajaanin Ämmäkoskella 10.8. 13, tap. P, V. 
Palokärki , Dryocopus martius (L.). - >> Palokä~ki>> V, tap. K, Va. Maksettu 

P tapporahaa, koska hakannut kirkon ja huviloitten se iniä pilalle. 
Pikkutikka, Dryobates minor (L.). - >> Korotikka >> V. · 
Isotikka, Dryobates major (L.). ->>Tikka>> V. 
Kolmivarvastikka, Picoides tridactylus (L.). :__ Tap. 2 ex. K. 



Havainto ja Oulu järven Li mwstosta. 105 

Käenpiika, Iynix torquilla L. Pesinyt P (M. R.). 
Käki, Cuculus canorus L. - )>Käki>> V. tap. ·K. V. 
Nuolihaukka, Falco subbuteo L. - Raudoista saatu P (M. R.) 
Ampuhaukka, Falco columbarius aesalon Tunetall. - Raudoista saatu· P 

(M .. R.). .. 
Tuulihaukka, Falco tinnunculus L. - Raudoista saatu P (M. R.), pesä 4 

haud. munaa Kä, tap. M, Va. 
Varpushaukka, Accipiter nisus (L.). - Raudoista saatu P (M. R.), tap. Va, 

ammuttu K 31.8. 01 (K. S.). 
Kanahaukka, Accipiter gentilis (L.). - Raudoista saatu P useita (M. R.); 

tappoi jäniksen edessäni Va; l>kanahaukka, koppelohavukka)> V. 
Mehiläishaukka, Pernis apivorus (L.). - Raudoista tav. P (M. R.). 
Hiirihaukka, Buteo ( Vulpinus intermedius?) (Menzb.). - Ammuttu 12.9.02 

K (K. S.) ja P us. kerta · (M. R.); pesä V 20.6. ~6, viimeinen poikan n juuri kuo
riutui; l>poutiaishaukka)> V. 

Piekana, Buteo Lagopus (Brunnich). - Amm. 30.10. 01 K (K. S.). 
Kokko, Aquila cl1rysaetos (L.) . - l> KokkOl> V, pesii nähtävästi V (1926) ja 

P(l915). 
Merikotka, Haliaeetus albicilla (L.). - Manamansalossa 2 ex. nänty 12. 7. 

1911 (H. Å.), saatu Suomussalmelta y. m. 
Kalasääski, Pandion haliaetus (L.). - l>Sääskeläishavukka, kalakokkOl> V. 

pesii P ja V. 
Sarvipöllö, Asia otus (L.). - Raudoista saatu P, 1 ex. syksyllä 191 3. 
Suopöllö, Asia flammeus Pontopp. - Raudoista saatu P, tav. useita kertoja 

P, myös pesivänä (M. R.); tap. K. V. 
Huuhkaja, Bubo bubo (L.). - Raudoista saatu P, l>huuhkaj al> V. 
Tunturipöllö, Nyctea nyctea (L.).- Raudoista saatu P, 2 ex (M. R.). 
Hiiripöllö, Surnia ulula (L.), - Raudoista saatu P paljon; l>hiirihavukka~ V. 
Varpuspöllö, Glaucidium passerinum (L.). - Raudoista saatu P, tav. 15.8. 

14 P ja kerran ammuttu P (M. R.). 
Tarhapöllö, Cryptoglaux funerea (L.). - Raudoista saatu P (M. R.) . 
Lapinpöllö, Strix nebulosa lapponica Thunb. - Raudoista saatu P, 4 ex., 

emän ja melkein lentokyvyttömän, puolikasvuisen pojan tap. P 14.7.15 (Hels. 
yliop. Eläint. Museo). 

Sepelkyyhky, Columba palumbus L. - Pesii säännöllisesti P ja K, )>tuuvir, 
V. 

Pyy, Tetrastes bonasia (L.). - >>Pyy)> V. 
Metso, Tetrao urogallus L. - ~>Mehto, koppelo)> V. 
Teeri, Lyrurus tetrix L. - l>Tecrh> V. Lienee nykyisin runsa in l<analln· 

nuista. 
Riekko, Lagopus lagopus (L.). - l>Mehtikana)> V. - Verr. runsaasti, ehkä 

enemmän kuin metsoa ja pyytä. 
Turkinpyy, Perdix perdix (L.). - >>Turkinpyy, peltopyy>> V; V vuosittain 

nykypolven ajan ollut, vain vanhimmat muistavat turl<inpyyn »tulon )> (A. K.); P 
epäsäännöllinen. 

Viiriäinen, Coturnix coturnix (L.). - Åääni kuultu Paltamossa 6.6.14 (M. R.); 
asunut koko kesän 1915 Mieslahdessa (maist. A. Pesonen). 
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Kurki, Megalornis grus (L.). ->> Kurki>> V, pesii V, tap. V ja K. 
Kapustarinta, Charadrius apricarius L. - Muuttoaikoina P ja V, >>pe lto

pyy, peltokana>> V. 
Tylli, Charadrius lliaticula L. - Tavattu Oulujärven rannalla. (M. R.). 
Ruisrääkkä, Crex crex (L.). - Us. kesänä asunut P (M. R.) v. 1910 ja lopulla 

toukok. 1911. 
Meriharakka, Haematopus ostralegus L. - Tav. P (M. R.). 
Kangass irriäinen, Calidris temminckii Leister. - Amm. K 3.6.02 (K. S.). 
Mustaviklo, Tringa erythropus (Pall.). - Tav. muuttoaikaan P (M. R.). 
Liro, Tringa glareola L. - Tap. V, K, M. 
Valkoviklo, Tringa nebularia (Gunn). - >>Viklo >> V, lentopoikue 14.7. 15 K, 

tap. Kä. 
Rantasipi, Tringa hypoleucus . L. - >> Rantasiph> V, >>hätäilijä>> Kä. 
Suokukko, Philomachus pugnax (L.). - >> Leväkukko >> V, muuttoaikaan P. 
Isokuovi, Numenius arquatus (L.). - >>Suokurki, suokuovi>> V, tap. us. V. 
Pikkukuovi, Numenius phaeopus (L.). - Pesii P (M. R.). 
Lehtokurppa, Scolopax rusticola L. - Tav. us. kert. P. 
Iso-taivaanvuohi , Capella gallinago (L.). - >>Ta ivaanmäkärä, vanhapiika)) 

V; tap. Kä, M. 
joutsen, Cygnus cygnus (L.). - >> jouhtem V, ei pesi nähtävästi enää Oulu

järven ympäristössä. Puolangalla sanotaan vielä nytkin olevan yhden pesäpai
kan ja Utajärvellä on joutsen myös pesinyt. Vuotijoella tietävät vanhat jout
senen pesineen Rimpinevalla. Piippolassa on joutsen noin 20 vuotta sitten pesi
nyt Kuurajärvessä. Emät pyydystettiin ketunraudoilla. Törmäsenjärvessä poi
kia nähty noin 50 vuotta sitten. Tavataan muuttoaikaan V, P. 

Metsähanhi, Anser fabalis Latham. - >> Hanhi, hanahh> V. On pesinyt 
viime aikoina Rimpinevalla (A. H.) V ja Oterman soilla S (M. R.). Tavataan 
muuttavana. 

Lapaso rsa, Spatula clypeata (L.). - Parvi tavattu P (M. R.). 
j ouhiso rsa, Anas acuta L. - Harvin. P; 13.8.13 amm. 2 parvesta. 
Haapana, Anas penelope L. - >> Haapana, punasorsa>> V. Noin 50 kpl. 

13. 7. 15 Paltasa lmessa, yl. V. 
Sinisorsa, Anas platyrhync/w L. - >>Sinisorsa, punasorsa, se lkäsorsa, 

(heinäsorsa?)>> V. Tap. M, Va, P, V. 
Tavi, Anas crecca L. ->>Tavi, taavetti>> V, tap. M, Kä, P. 
Pilkkas iipi, Oidemia fusca (L.). - >>Meriteeri>> V, muuttoaikaan. 
Mustalintu, Oidemia nigra (L.). >>Meriteerh> V, muuttoaikaan V, P. 
Telkkä, Buceplzala clangula (L.). - >>Telkkä>> V. 17.6. 26 poikia V. Pes ii V, P. 
Aili, Clangula hyemalis L. ->>Aili >> V, muuttoaikana V . 

. Tukkakoskelo, M ergus serrator L. ->>Koskelo >> V; pesii V, P; tap. V, K; S 
parvi, jossa noin 10 ex. 13. 7. 15. -

Isokoskelo, M ergus merganser L. - Pesii P (M. R.). 
Merimetso, Phalacrocorax carbo (L.) . - >> Merimetto, merimehto >> V. Tav . 

muuttoaikaan V, joka syksy ja loppiaisena 1915 P (M. R.). 
Kala- ja lapintiira, Sterna /zirundo L. ja Sterna paradisaea Brunn. - Tiiroja 

näkee kaikkialla ympäri Oulujärveä (S, M, V, P, Kä) . Kumpaa lajia ne ovat, ei 
ole voitu todeta. Kumpikin laji on amm. P (M. R.). >>Tirra, tirro >> V. 
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Kalalokki, Larus canus L. - Näkyy samoin kuin tiiroja (P, K, Va, M, S); 
runsaslukuisempi kuin selkälokki, 13.8.13 lentopoika Va. l>Lokkh> V. 

Selkälokki, Larus fuscus L. -Vähemp i kuin ed. lajia (P, V). l>Lokkh> V. 
Iso lokki, Larus hyperboreus Gunnerus. - Amm. P (M. R.). 
Hä rkälintu, Podiceps griseigena (Bodd). - 20.6.26 2 ex. Kä; amm. P 

(M. R.). 
Kuikka, Colymbus arcticus L. Verr. yl. (P, K, S, V, Kä); l>kuikka)> V. 
Kaakkuri, Colymbus stellatus Pontopp. - Verr. yl., ehkä vähemmän kuin 

ed. lajia (K, S, P, V, Kä). )>Kaakkuri )> V. 
Vaikkakin kyseessäolevan alueen tutkiminen on ollut kovin pinta puolista ja 

tarkkoja runsausmääräyksiä tehty vain Vuolijoella, on seuraavassa a lueen linnut 
ryhmitelty runsausluokkiin, jotta siten saataisiin parempi se lvyys eri lajien luku
määrist ä . Runsausluokat vastaavat tarkoin määrättyä lintutiheyttä, mutta vä
hien havaintojen johdosta on luokitteluun suhtauduttava varovaisesti. Runsaus-
luokat ovat seuraavat. , 

Y 1 en y 1 ei s i ä (yli 50 paria km2 :1lä) ovat: pajulintu, metsätiainen ja 
peippo. 

Y 1 e i s i ä (1 0-50 paria km2:llä) ovat: lau lurastas, leppä lintu , västäräkki , 
metsäkirvinen, keltasirkku, varpunen, harmaas ieppo. 

jo te n k i n y 1 e i s i ä (3- 10 paria km2 :llä): punasiipirastas, punarinta , 
kivitasku, tilttaltti, hippiä inen, talitiainen, töyhtötiainen, kiuru, peltosirkku, 
urpiainen, järripeippo , varis, törmäpääsky, haarapääsky, r ~iystäspääsky, iso
taivaanvuohi. 

Harva 1 u k u i s i a (lj2- 3 paria km2:11ä): kulorastas, pensastasku, Iehto
kerttu, keltavästäräkki, niittykirvinen, pohjansirkku, pajusirkku, pieni-käpy-, 
lintu, harakka, kirjosieppo, tervapääsky, isotikka, pikkutikka, kolmivarvastikka, 
käki, tuulihaukka, hiirihaukka, metso, pyy, teeri, riekko, rantasipi, isokuovi 
pikkukuovi, s iniso rsa, tavi, telkkä e li sötka. 

Hyvin harva 1 u k u i s i a (alle 1/2 paria km2:llä): hernekerttu, har
maakerttu, mustatiainen, pcukaloincn, viheriävarpunen, iso-käpylintu, tavio
kuurna, punatulkku, kottarainen, korppi, närhi, kuukkeli, tithi, palokärki, käen
piika, nuolihaukka, ampuhaukka, varpushaukka, kanahaukka, mehiläishaukka, 
kokko, k1lasääski, sarvipöllö (satunnainen?), suopöllö , huuhkaja?, hiiripöllö, 
varpuspöllö, tarhapöllö, viirupöllö?, lapinpöllö (satunnainen?), sepc lkyyhky, 
peltopyy, kurki, Iiro, valkoviklo, lehtokurppa, joutsen?, metsähanhi, jouhisorsa, 
haapana, tukkanarsku, pikku- ja isokoske lo, kalatiira, kalalokki, sclkälokki, 
härkälintu, mustakurkku-uikku, kuikka, kaakkuri. 

S a t u n naisia: viheriäpeippo (ehkä hyvin harvalukuinen), kuhankcit
täjä, mustavaris, naakka, pähkinähakkinen, merikotka, viiriäinen, ruisrääkkä , 
lapa so rsa. 

L ä p i m u u t ta v i a: koskikara (pesii satun.?), lapinharakka, tunturi 
pöllö, meriharakka, kangassirriäinen, mustaviklo (hyv. harva!.?), suokukko (hyv. 
harva!.?), · joutsen, pilkkasiipi, mustalintu, alli, merimetso. 
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Kirjallisuutta. 
S a u r a m o, M a t t i: j ä ä k a u d e s t a n y k y a i k a a n. Werner 

Söderström O.Y. Porvoo 1928. 231 sivua, 124 kuvaa ja kartta. -Tohtori Sau
ramon äsken ilmestynyt teos jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa seli
tetään tarkasti Suomen maalajit, niiden kaikki ominaisuudet, alkuperä, esiinty
mistapa ja käytännöllinen merkitys. Luokittelu seuraa luokittelua, jako jakoa, ja 
termejä sekä määritelmiä on lukuisasti. Enemmän kiinnittääkin sellaisen lukijan, 
jonka ei tarvitse teosta tutkia jotakin tenttiä varten, mieltä toinen osa, kvar
täärikauden historia. Tekijä esittää uusimpiin tutkimuksiin perustuvan käsityk
sensä mantereiden jäätiköitymisestä maapallon eri osissa, elollisen luonnon ja 
ilmaston kehityksestä sekä ihmiskunnan geologisista vaiheista. Viimeisessä, 
lyhyimmässä osassa selitetään geologisen kehityksen jaksollisuutta ja jääkausien 
toistumisia pohtivia teorioita. Geologian ja maantieteen opiskelijat saavat olla 
kiitollisia tekijälle, joka on uhrannut aikaansa ja voimiaan Jaatiessaan tämän 
sujuvan esityksen kaikkia luonnontieteitä harrastavia paljon kiinnostavasta ai
heesta. Ajankohtana, jolloin on kuulunut suomalaista tiedettä alentavia ääniä 
sanomalehdistössä ja muuallakin, on lohdullista lukea teosta, jonka sivuilta tuon 
tuostakin huomaa, mitä kotimaiset tutkijat ovat aikaansaaneet H. Väänänen . 

tUutisia. 
Virkanimityksiä. Helmik. 17 p:nä 1928 nimitettiin dosentti Gunnar E k

m a n kokeellisen eläintieteen ylimääräiseksi professoriksi. - Professori E\lman 
on syntynyt Rantasalmella 22. XI 1. 1883, tuli ylioppilaaksi 1902, fil. kandidaa
tiksi 1907 ja fil. lisensiaatiksi 1913. Nimitettiin Zootomisen laitoksen assis
tentiksi Hl07 ja dosentiksi 1915. Lisäksi -prof. E. on toiminut Helsingin suom. 
jatko-opiston opettajana vv. 1908-11 ja 1913-14, hoitanut maatal.-metsätiet. 
tiedekunnan ylioppilaiden propedeutista opetusta eläintieteessä v:sta 1918 läh
tien ja luennoinut useita vuosia kansakoulunopettajien yliopistollisissa jatko
kursseissa. Vv. 1914-17 E. toimi ruotsalais-norjalaisen poronlaidunkommissio
nin sihteerinä. 

Prof. E. on harjoittanut tieteellisiä opinnoita ulkomailla useaan otteeseen, 
nim. 1908 Triestin eläintiet asemalla, 1911-13 Heidelbergin anat. laitoksessa, 
1917 Hillerödin biol. asemalla, 1920 Heidelbergin anat. laitoksessa ja 1925 
Freiburgin eläintiet laitoksessa. Hänen lukuisista tieteellisistä tutkimuksistaan 
käsittelee suurin osa, kolmattakymmentä teosta, kehitysmekaniikan keskeisiä 
kysymyksiä, kuten kidusten, silmän ja sydämen kehitystä. Tällä alalla prof. 
E. on saavuttanut kansainvälisen maineen. Prof. E. on myöskin ahkerasti 
tehnyt tieteensä tuloksia tunnetuksi suomenkielellä, julkaisten suuren joukon 
kirjoituksia Luonnon Ystävässä. Valvojassa, Ajassa ja Valvoja-Ajassa. 

Rovaniemen keskikoulun nuor. Iehtoriksi on nimitetty maist. Anni P i t
k ä n c n. 

Oikaisu. L. Y:n viime numerossa s. 58, 2 rivi ylh., sanotaan olevan nykyisin 
biologista työtä suorittamassa n. 75,000 tutkijaa. Tulee olla: n. 15,000. 
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Kertomus Suomalaisen Eläin== ja Kasvitieteellisen 
Seuran Vanamon toiminnasta v. 1927.1 

Seurassamme on kuluneena vuonna jatkunut samaa vilkas ta to iminnan 
aikaa kuin edellisenäkin vuonna. Uusia jäseniä on liittynyt runsaasti, kokouk
sissa kävijöiden lukumäärä on yhä kasvanut ja julkaisutoiminta on ollut varsin 
laaja. 

Kokouksia on pidetty 7, nim. 4 kevät- ja 3 syyslukukaudella. Kokouksissa 
on keskimäärin ollut saapuvilla n. 65 jäsentä. Kokoukset on kuten ennenkin pi
detty Yliopiston Maantietee llisen laitoksen huoneistossa. Kokouksissa y. m. 
seuran järj estämissä til aisuuksissa ova t seuraavat henkil öt pitänee t esitelmiä: 
yliopp. A. Cajander, maa t. metsät. kand. A. Hiili, prof. I. Leiviskä, prof. K. 
Linkola (2 esitelmää), prof. j. I. Liro, yliopp. E. Mikkola, prof. U. Saalas (2 ec; i
telmää), maist. 0. Walle, maist . N. A. VappuJa ja dos. I. Välikangas (2 esite l
mää). Es iteimien lukumää rä on siis ollut 13. Näistä on 6 ollut kasvitieteen ja 2 
eläintieteen alalta sekä 5 kumpiakin aloja käsittäviä tai yleisaiheisia. Pienempiä 
esityksiä ovat suorittanee t tai ottaneet osaa esiteimien johdosta syntyneisiin 
keskusteluihin seuraava t 17 vanamolaista: L. Engman, V. Heikinheimo, I. Hei · 
nonen, I. Hiden, Greta Krohn, V. Krohn , A. P. Kuusisto, K. Linkola, J. I. 
Liro, j. Listo, V. A. Pesola, A. j. Rainio , U. Saalas , P. Suomalainen, K. Teräs
VLtOri, A. Ulvinen ja I. Välikangas . Näiden es itysten yh te inen lukumäärä on 
ollut 33. Stipendiaattikertomuksia ovat jättänee t: maist. I. Hid en, toht. M. j. 
Kotilainen, yliopp. A. P. Kuusisto, yliopp. E. Mikkola, toht. V. Räsänen ja op. 
J. Seppä (2 kertomusta) sekä kasvinnimikokoelmia: leht. K. H. Hällström, prof. 
K. Linkola, leht. K. Metsävainio, ylioppilaat I. Paasio, Elvi Pakarinen ja Tyyne 
Peltomaa, toht. V. Räsänen sekä maist. P. Suhonen. Lintutietee llisiä valokuva
kokoelmia ovat lahjoittaneet maist. E. Merikallio ja op. j. Seppä. 

Toukok. 21 p. toimeenpani seura retkeilyn Tammistan kasvinj alos tuslaitok
selle, jossa laitosta esitti sen johtaja toht. J . 0. Sauli. Retk ellä olin. 20 osano tta
jaa. Kahdesti ovat vanamolaise t vuoden varrella järj estäneet yhteisen illanvie
ton : vuosikokouksen jälkeen 25. 11, jolloin oli saapuvilla 56 jäsentä, sekä 4. X 1 I, 
jolloin osanott1jia oli 73. 

Seuran >> Julkaisuista>> (>>AnnaleS>>) on vu oden kuluessa ilmes tynyt 2 osaa: V:s 
ja V Il:s, molemmat kasvi tieteellisiä. Edellinen on 345 sivun laa juinen ja sisältää 
8 tutkimusta, joiden tekijöinä ovat: A. K. Cajander, M. j. Kotilainen, A. j. Rai
nio (4 tutkimusta), l(. Teräsvuori ja A. Ulvinen. J älkimmäinen on 392 sivun laa
juinen sisältäen 3 V. Räsäsen, l(. Teräsvuoren ja K. j. Vallen tutkimusta. Sitä
paitsi on vuoden kuluessa painettu >> Julkaisuj em VI:sta nidokses ta 186 sivua ja 
IX:stä 224 sivua. - Painettavaksi on ilmoitettu toimintakauden kes täessä 9 tie
tee llistä tutkimusta. 

>>Vanamon >> kirjojen sa rjassa on ilmestynyt 2 numeroa: Erik Nordenskiöld : 
Biologian historia yleiskatsauksellisesti es itettynä. 1. Vanhimmista ajoista 1700-
Iuvun alkuun. Suomensi T. J . Hintikka. W. S. 0. V. 263 siv. (N:o 25) sekä H. 
J ärnefelt: Kalavesiemme tuotannon perusteet . W. S. 0 . V. 135 siv. (N:o 26). 

1 Hieman laajempi vuosikertomus sä ilytet ään käs in kirjoitettuna Vanamo
seuran arkistossa. 
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>> Luonnon Ystävä>> on ilmestynyt entiseen tapaan, kuitenkin hiukan laajem
pana kuin edell isinä vuosina, 232-sivuisena, runsaas ti kuvitettuna. Sen toimitus
kunnan ovat muodostuneet professo rit U. Saa las (vas taavana) ja K. Linkola sekä 
maist. T. j. Hintikka (taloudenhoitajana). Lehti on painettu Helsingissä Rait
tiuskansan kirjapaino 0. Y:n kirjapainossa, ja 0. V. Valistus on huolehtinut 
tilauksien keräyksestä ja lehden jakelusta. Tilaajamäärä on ollut 672, jota paitsi 
on jaettu 64 vapaakappa letta. Tappio, jonka lehti on seuralle tuottanut, on ollut 
11,066: 70. 

Seuran jäsenille on jaettu seuraavat stipendit: maist. V. Heikinheimolie 
1,500: -, yliopp. Hanna Huotarilie 300: - , yliopp. A. P. Kuusistolie 500: -, 
op. 0. Kyyhkyse lle 1,000: -, maist E. Merikalliolie 1 ,000, leht K. Metsävai
niolle 1,000: - , y liopp . 1. Paasiolle 300: - , yliopp. H. Peltolalle 1,000: - , y liopp. 
Tyyne Peltomaalle 300: - , leht A. Pynnöselle 800: - ,toht V. Räsäselle 1,000:- , 
op. j. Sepälle 500: - , leht. A. Ulviselle 500: - ja toht K. j. Vallelie 1,500: -. 
Näiden stipendien yhteissumma ' on Smk. 11,200: - , josta on käytetty 5,800 
eläintietee llisiin ja 5,400 kasvitieteellisiin tarkoituksiin. 

Kun joht. Eino Heinosen alotteesta >>Suomen Etelä-Amerikan linja>> 28. IX. 
1927 päivätyssä kirj elmässä tarjosi Vanamo-seuran jäsenille miltei maksutonta 
matkaa ja vapaata tavaroiden kuljetusta Etelä-Amerikkaan, avautui useille 
seuramme jäsenille mahdollisuus vuoden 1928 kuluessa retkeillä Argentinassa, 
Brasiliassa y. m. 

Seuraa ovat edustaneet Turun yliopiston vihkiäsissä 12. V. 19~7 professorit 
K. Linkola ja U. Saalas sekä IV:ssä kansainvälisessä limnologisessa ~ongress i ssa 

Roomassa syyskuussa 1927 dos. H. J ärnefe lt. 
Seuran kasvitieteellisiin kokoelmiin ovat maisteri H. Porkan ilmoituksen 

mukaan lahjotuksia tehneet tohtorit M. j. Kotilainen ja V. Räsänen sekä maist. 
H. Roivainen. Lahjoitukset käsittävät 184 putkilokasvia eri osista Suomea ja 
Virosta sekä 599 sammalta Pohjois-Norjasta ja Petsamosta. Eläintieteellisiin 
kokoelmiin ei ole tehty lahjoituksia. - Kirjastonhoitajan dos. G. El<manin 
vuosikertomuksen mukaan on seuramme kuluneena vuonna saanut vaihtojul
kaisuja 27 uudelta seura lta ja laitokselta, joten vaihtajien luku nyt on yhteensä 
100. Annaies-sarjaa on jaettu niteet V ja V 11. Kirjastossa , jonka vaihdon kautta 
saa tua osaa sä ilytetään yliopiston kasvipatologisessa la itoksessa, on nykyään 261 
sidottua ja 73 sidottavana olevaa teosta sekä ede lleen 130 nidottua numeroa. 
Zootomisessa laitoksessa sijoitettu, vanhempaa kirjallisuutta käsittävä osa sisä l
tää 216 numeroa. 

johtokunta on kokoontunut kasvipatologisessa laitoksessa 9 vertaa, nim. 5 
kertaa kevät- ja 4 kertaa syys lukukaude lla. 

Seuran virkailijo ina ovat olleet puh.-joht prof. j. 1. Liro, v.-puh.-joht dos. 
1. Välikangas, siht. prof. U. Saalas, rahastonhoit toht. V. Krohn, kirjastonhoit 
dos. 0. Ekman, johtokunnan muina jäseninä prof. K. Linkola ja toht. M. J. Koti
lainen, eläintiet kokoelmien hoit. yliopp. P. Suomalainen, kasvitiet kokoelmien 
hoit. mais. 0. H. Porkka, tilintark. kalastusneuvos P. Brofeldt ja maist. V. 
Korvenkontio sekä v.-tilintark. kalastusneuvos E. Hellevaara ja toht. A. j. Rai
nio. Suoma!. kirjallisuuden edistäruisrahaston toimikunnassa ovat seuraa edus
taneet dos. 0. Ekman (vakinaisena) ja maist. j. A. Wecksell (varajäsenenä). 

Kuoleman kautta seura on vuoden kuluessa menettänyt 3 jäsentään. 
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S. 1. Miettises tä on eräs hänen toverinsa kirjoittanut seuraavat muistosa nat: 
So ini Ilmari Miettinen syntyi Kuopiossa 1904. Tultuaan yliopp ilaaks i 1924 

Helsin gin maa nvilj elys lyseosta ryhtyi hän ensin opiske lemaan maatalous-metsä
t ieteellisessä tiedekunnassa , mistä kevätlukukaudella 1926 sii rtyi matemaattis
luonnontieteelliseen osastoon. Pääaineena oli kasvitiede. Parinakin kesänä työs
kenteli hän Tammistan koetilalla Helsingin pitäjässä keräten ainehistoa tutki
mukseen puna-apilaan erilaisista mu odo ista. 16. X. 1927 riisti kuolon lu oti 
keskuudestamme nuorukaisen, joka miehekkään, tasaisen ja miellyttävän luon
teensa takia oli kunnioitettu tovere ittensa parissa . Vanamo-seuran jäseneksi tuli 
So ini Miettinen 24. IV. 1926 ja otti uutteras ti osaa sen kokouksiin. 

Oskar Anders Ferdinand Lönnbohm, joka kuoli 17. X 11. 1927, oli seuramme 
vanhimpia jäseniä. Täs tä om'alaatuisesta, kotikaupungissaan Kuopiossa ja 
muuallakin maassamme laajalti tunnetusta persoonallisuudesta on prof. K. Lin
kola julkaissut Luonnon Ystävän tämän vuoden ensi numerossa lämminhenkisen 
muistokirjoituksen, joten emme tahdo tässä yhteydessä laajemmalti tehdä selkoa 
hänen monipuolisesta elämäntyöstään. Mainittakoon vain lyhyesti, että hän oli 
syntynyt Liperissä 24. V. 1856, tuli ylioppilaaksi Oulun ruotsa laisesta lyseosta 
1876, toimi opettajana, kansakoulujen piiritarkastajana ja sanomalehtimiehenä 
useilla paikkakunnilla, kunnes 1895 siirtyi Kuopioon kaupungin kansakouluntar
kastajaksi. Innokkaana luonnon- ja kansantieteen harrastajana hän teki laajoja 
keräysmatkoj a niinhyvin kotimaassa, varsinkin Savossa, kuin ulkomaillakin : 
Virossa, Tanskassa, Sveitsissä sekä Siperiassa saakka . - Pitkänä Kuopiossa 
olonsa aikana hän omisti kenties suurimman harrastuksei1sa kasvien keräilyyn ja 
Kuopion museon kokoelmien kartuttamiseen. Voimmekin täydellä syyllä pitää 
tarkaslaja Antti Lönnbohmia Kuopion eläin- ja kasvitieteellisen museon pääluo
jana. Samoin oli hän Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen innokkaimpia 
to imihenkilöitä. Vanamo-yhdistykseen valittiin Lönnbohm jäseneksi 8. X II. 
1898. 

Historian professori Uno Ludvig Lehtonen, joka ku oli 25. X 11. 1927 lähes 58 
vuoden ikäisenä, ei kuulunut varsinaisesti Vanamon piiriin, koska työskenteli 
kuten tunnettua - aivan toisella alalla. Mutta hänen laajo ja, mon ipuolisia har
ras tuksiaan ja hänen lämmintä ja ymmärtäväistä su htautumistaan kaikkiin kan 
sallisiin tieteisiimme todistaa osaltaan sekin, että hän liittyi jäseneksi meidän 
seuraamme, johon hänet valittiin 24. IV. 1920, ja että hän huomattavalla tavalla 
autto i seuraa sen taloudellises ti vaikeilla a lkutaipalei lla, niihin aikoihin , jolloin 
seura ol i ottanut varsinaisen tieteellisen tutkimustyön ohjelmistoonsa . Parem
min kuin useimmat muut filologit, osasi prof. Lehtonen antaa arvoa luonnontie
teelliselle sivistykselle. Sen osoittaa m. m. se määrätietoisuus, jolla hän taisteli 
luonnontieteiden, m. m. eläin- ja kasvitieteen, saamiseksi ensimmäisten aineiden 
joukossa edustetu iksi Turun yliopistoon. Vanamo lie on suuri kunnia, että se on 
saanut lukea prof. Lehtosen jäsentensä joukkoon. 

Seuraamme on vuoden kuluessa va littu 51 uutta jäsentä nim.: konsu li E. 
Vesterinen sekä yliopp. L. E. Engman, C. E. 0. J ärnefelt, K. 1. Lahtivirta, E. V. 
Metsikkö ja A. 1. Seinäjokelainen (Wegelius) (29. 1); yliopp. Lempi Koistinen, 
Irj a T. A. Lönngren ja Helmi P. Virolainen (25. II) ; maisterit P. Erkko, J. Juve
lius ja V. Osma sekä yliopp. Liisa Karjalainen, j. 0. E. Ring ja L. S. Tiensuu 
(5. 111.); metsänhoit. A. K. A. Pohjakallio sekä yliopp. Kyllikki Andersin, Salme 
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Hirvisalo, Senja M. Jääskeläinen jaA. E. Koskimies (29. VI); toht. B. Malmio ja 
yliopp. H. A. A. Cederblad (30. IX); maist. Elma Nurmi sekä yliopp. Aili M. E. 
Hartio, E. Kivirikko, K. K. K. Mankonen, Aili A. Mattila, Martta E. Pennanen, 
SalliA. Rautanen, Eeva K. Saarinen, Alma M. Savolainen ja T. R. Tanner (28. X); 
maisterit K. G. Olsoni ja L. Saloheimo sekä y liopp. Kerttu K. Eerola, Karin A. G. 
Forstadius, Martha G. Hallenstein, Aili S. Heinonen, E . K. Kolehmainen, S. A. 
Kotilainen, Sanna E. Kuoppala, Tyyne A. Lampinen, Senja M. Laurila, V. V. E. 
Lunnasvaara, Annikki Lähdekivi, Aini E. Puttonen, Laina Salminen, Kerttu E. 
Somer (Schnur), Siiri M. Silvennoinen, E. j. Valovirta jaA. Vilska (5. X 1). 

Vuoden lopussa kuului seuraan 348 jäsentä. 
Helsingissä 23 p. tammik. 1928. 

Uunio Saalas, 
sihteeri. 

Vanamo-seuran tiliasema 31. XII. t 927. 

Stipenditili 
Annaies-tili 

Menoja: 

Luonnon Ystävän tili ..................................... . 
Sekalaisten menojen tili 

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

Tulot menoja suuremmat ................................... . 

Omaisuus: 
Kassatili 
Melan rahasto 
Hirnin rahasto ................................... . ...... . . 
Topelius-rahasto ......................................... . 

Helsingissä 10 p. tammik. 1928. 

11 ,200: -
44,214: -
27,367: 45 
10,449: 80 

93,231: 25 

74,000: -
3,050: -

325: -
16,300: 75 
5,062:98 

98,738: 73 
5,507:48 

93,231: 25 

19,981: 74 
72,089:80 

1,588: 85 
10,893: 86 

104,554: 25 

Väinö Krohn, 
rahaston hoitaja. 
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Suomalaisen Eläin::: ja Kasvitieteellisen Seuran 
Vanamon jäsenet 1. 1. 1928.1 

Aaltonen, V. T., fil. toht., metsätiet tutkimuslait prof., j arvenpää (191 9). 
Ahonen, Irja, yliopp., (Luopioinen), H:ki, Luotsik. 12 C (29. X. 26). 
Alho, N. E., toht., H:ki, 1. Robertink. 13 (1919). 
Andersin, Kyllikki, yliopp., H:ki, Tempelik. 23 0 (29. IV. 27). 
Anttinen, E., toht., H:ki, Lapinlahden sa iraala (1919). 
Anttinen (Andersin), 0., maat. mets. kand., H:ki, Temppeli!<. 23 (20. 11. 26). 
Aro, Veera, yliopp., (Vanaja), H:ki, Merik. 5 G (24. IV. 26). 
Auer, V., fil. toht., dos ., H:ki, Fredrikink . 66 B (1919). 
Aulamo, 0., fil. maist., Riihimäki (1919). 
Auramo, V. H., maat. mets. kand., H:ki, Run ebergink. 27 (26. X 1. 26). 
Auterinen, A., yliopp., H:ki, Museok. 5 B (20. I 1 r. 26). 
Brofeldt, P., fil. maist., ka lastusneuvos, H:ki, Oikov. 1 F (191 9). 
Bruun, E., fil. maist., Tikkurila, Koel::titos (29. X. 26). 
Budden, E. j., täysinpalv. kouluneuvos, H:ki, Tunturilaaksonk. 13 (1919) . 

, Böök, A. Th., leht., Padasjoki, Kerttusa lo (1919). 
Cajander, A. A. A., y liopp. , H:ki, Museok. 18 A (26. X 1. 26). 
Cajander, A. K., prof., metsähall. pääjohta ja, H:ki, Museok. 18 A (1919). 
Cajander, E. A. 0., yliopp., H:ki, Ilmarisenk. 16 C (26. X 1. 26). 
Cederblad, H. A. A., yliopp., (Heinola), H:ki, Uudenmaank. 33 A (30. IX. 27). 
Cleve, V. 0. S., y liopp., (Kurkijoki), H:ki, Laivastok. 6 B (12. XI 1. 25). 
Collander, P. R., fil. toht., dos., H:ki, Aurorank. 13 (1919). 
Ee rola, Kerttu K., yliopp., (Tampere), H:ki, Korkeavuorenk. 27 A (25. XI. 27). 
Ekman, G., fil. toht., dos., H:ki, Laivastok. 14 B (1919). 2 

Engman, L. E., y liopp. , (Viipu.ri), H:ki, Saariniemenk. 8 D (29. 1. 27). 
Enwald, K. H., fil. maist., Jeht., Kuopio (1919). 
Erkko, P., fil. maist., H:ki, Maataloud. työtehoseura, Kammiolr. 9 A. (25. 111. 27). 
EI'onen (Kuortti), Jenny, fil. mais t., rva, Helsinki (1 91 9). 
Esko la (Viiro), Mandi, fil. maist., rva, H:ki, Tehtaank. 7 E (1919). 
Fa lck (Hakalehto), Alma, fil. mais t., rva, H:ki, Hallitusk. 9 (1919). 
Fieandt, Vahlborg v., fil. maist., Hämeenlinna (191 9). 
* Finnberg, F. V., fil. maist., apteekkari, Pori, Pohj. Puistok. 7 (17. V. 24). 
Forstadius, Karin A. G., yliopp., (Kivennapa), H:ki, Maneesinl<. 5 B (25. X 1. 27). 
Frey, R. K. Hj., fil. toht., v. t. kustos, H:ki, Konstantinin!<. 9 (1919). 
Granö (Ekholm), Hilma, fil. maist., rva, Tmku, Kauppiask. 9 (1919). 
Granö, j. G., prof., Turku, Kauppiask. 9 (1919). 
Grönblom, Hissu, fil. mais t., H:ki, Vladimirink. 20 C (12. IV. 24). 
Grönblom, Th., teht. joht., Tampere, Puutarhak. 15 (1919). 
Grönroos (Hyvärinen), Hilja, fil. mais t., leht., rva, Pori (1919). 

t Tähti(*) tarkoittaa kannattajajäsentä. Sulkujen vä lissä oleva nimi ta rkoit
taa kotipaikkaa. P äivämäärä tarkoittaa jäseneksi valitsemispä ivää. Vuosiluku 
1919 ta rkoittaa, että kyseessä oleva henkilö oli seuran jäse n jo s illoin kuin 
seuran nykyiset säännöt tulivat voimaan. 

2 Nimitettiin ylim. professo riksi 17. II. 28. 
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Hagfors, M., maat. mets. kand., Porvoo (9. V. 1920). 
Hahl, Elsa, fil. m aist., leht. , H:ki, Nervanderink. 10 B (1 919). 
Hakkara inen, Marjatta, y liopp ., (Terijoki), H:ki, Cygnaeukse n!<. 12 (29. X. 26) . 
Hallamaa, Taimi, fil. m ais t., Rovaniemi (17. X 1. 23). 
Ha llenst ein, Ma rtha G., yliopp., (Lappee), H:ki, 1. Robcrtink. 7 C (25. X 1. 27) . 
Harsti, Salli, y liopp., (Uusikau punki), H:ki, Käpylä, Pellervonk. 31 (26. X 1. 26) . 
Hartio, Aili M. E., yliopp., (Petäjäves i), H:ki, Ainonk. 4 (28. X. 27). 
Heikinheimo, 0., fil. toht., m etsätiet tutkimuslait prof., H:ki, Temppeli!<. 1 0 

(15. XI. 19.). 
Heikinheim o, j. V., jääkärimaj uri, Kuopio , P. S. R. (1919). 
Heikinheimo, V. A., fil. maist., H:ki, Cygnaeuksenk. 8 A (1919) . 
Hein onen, Aili S., yliopp., (Mouhij ä rvi), H:ki, Runebergink. 67 B (25. X 1. 27) . 
Heinonen, 1., fil. mais t., H:ki, Kulmalank. 6 (1919). 
Hellaakosk i, A., fil. maist., leht., H:ki, Museok. 34 A (1919) . 
Helle, L., leht., Jyväsky lä (1919). 
Hellemaa (Ahokas), Elli, fil. maist., rva, Savonlinna (1919). 
Hellem aa, Y., fil. maist., leht., Savonlinna (1919). 
Hellevaara , E ., fil. maist., kalastusneuvos, H:ki, Kristianink . 14 (1919) . 
Henriksson, Ellen, fil. maist., Turku, Läntinenk. 19 (1919). 
Hermonen, Eva, fil. maist. , leht., Tampere, Tyttökoulu (1919). 
Hertz (Sydänheimo), M., metsänhoit. , H:ki, Metsäti et tutkimuslait ., Rauhank. 4 

(1919). 
Hid en, 1. , fil. ma ist., H:ki, Kasa rmin!<. 14 B (1919) . 
Hild en, A:, lääket. tis., H:ki, 5. linja 14 (1919). 
Hild en, 1., metsänhoit., pankinjoht., Malmi, Ormusm äki (1919). 
Hild en, K.,dos., kauppakorkeakoulun ylim. prof., H:ki, Länt. Viertotie 33 A(1919) . 
Hiili, A. j. H., maat. mets . kand., Tikkurila, Koelaitos (10. X. 25). 
Hinti kka, T. j. , fil. maist., H:ld , Vironk. 7 (1919). 
Hirvisa lo, Sa lme, yliopp., (Kotka), H:ki, Tunturilaakso nk. ~ A (29. IV. 27). 
Hollo, E., fil. toht., leht., Sortavala (1 919). 
Hornborg, V., fil. maist., leht. , Porvoo (l 91 9). 
Hosso la, A. E., y liopp., Turku (10. X. 1 925). 
Hukkin en, Y., fil. mais t., Tikkurila, Koela itos (1 919). 
Huotari, Hanna , fil. kand., Vihtamo pys., Suovaö ra (29. X. 26). 
Huttunen , A. S., yliopp., (Vampu la), Imatra, Yhteiskoulu (26. X 1. 26). 
Huumonen, M. E., fil. maist., reht., Kemi (1 91 9). 
Huuskonen, A.,lääket. ka nd., (Pielavesi) , H:ki , Sa nta hamin a, Rad. P (19. X I. 21). 
Hyyppä, K. K. E., y liopp., (Lapua), H:ki, Konstantinink. 32 A (29. X. 26). 
Häkkinen, L. 1. , y liopp. , (Mikkelin pit.), Tikkurila (29. X. 26). 
Hä lls tröm, K. H. , fil. ma ist., leht. , Sortava la (1 919). 
Hällström (Äyräpää ), Se lma , opett., rva, Sortava la (1 91 9) . 
Ilma rinen, A., maat. me ts. kand ., Sukeva (21. 1 II. 25) . 
Ilvessa lo, L., fil. toht., H:ki, Creutzk. 7 (1 2. II J. 21 ).1 

Ilvessa lo, Y., fil. toht., m etsä tiet tutkimusla it prof., H :ki, Creutzk . 7 (12. 111. 
2 1 ) . 

1 t Hels ingissä 4. IV. 28. 
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In gman, Hertta, y liopp., H:ki, Nervanderink. 11 0 (20. II 1. 26) . 
J aakkola (Pekkala), Bertta, fil. maist., leht. , rva, Vaasa (1 919). 
jalas, A. 1. , f il. mais t., H :ki, Tehtaank . 9 A (1919). 
j ama , A., apteekk., Mikkeli (1 919). 
jamala in en, E. A., y liopp ., Tikkurila (20. 11. 26). 
j okinen, N. A., maat. mets. kand., (Lohj a), H :ki, Kapteenink. 20- 22 1 (14. II. 25) . 
jokinen, Signe, y liopp., H:ki, Fresenk. 28 B (29. X. 26). 
j ortikka, M., fil. mais t., Sakko la (1 2. 11. 21 ). 
Juve lius, 1. , fil. mais t., odont. lis., Kiuruves i (25. 111. 27). 
jyrhäm ä , Tyyne, fil. maist., lääket. kand., H:ki, Runebergink. 3 1 B (1919). 
J äppinen, K. E., y liopp ., (Viipuri), H:ki, Liisank. 7 B (10. X. 25). 
J ärnefelt , C. E . 0., y liopp., H :ki, Bernha rdink. 5 A (29. 1. 27). 
J ärnefelt, H., fil. toht., dos., H:ki, Ritarik. 9 B (1 91 9). 
järvi , T. H., fil. toht. , kalataloud. tutkimustoimiston prof., H :ki, Vuorimiehenk . 

12 (1 919). 
J ä rvinen, V. H., fil. maist., leht., J yväsky lä (1919). 
J ääskel ä inen, Senj a M., y liopp., (Uusikaupu nki), H:ki, Kirkkok. 5 B (29. IV. 27). 
j 'iäskel ä inen, V. , til. mais t., kalas tusbiologi, H :ki, Ahlqvistink. 9 B (1 91 9). 
Kairamo, A. 0., y lim. prof., ent. senaattori, H:ki, Nikola ink. 17 (1 91 9). 
Kallio, V., maat. mets . kand., Piikkiö, Yltöinen (9. X. 20). 
Kanerva, N., fil. maist., H :ki, Pohj. Rautatienk. 13 B (1 5. X I. 19). 
Kanerva, R. U., yliopp., H:ki , Runebergink. 33 B (26. X 1. 26). 
Kanervo , V., y liopp ., Tikkurila, Koela itos .(20. 111. 26). 
Kannisto (Eronen), Oiva, f il. mais t., rva, H:ki , Tehtaank. 7 B (1919). 
Ka ri, L. E., yliopp., Turku, Uudenmaank. 7 (11 . II. 22). 
Karj a la in en, Liisa, y liopp ., (Su omusjä rv i) , H:ki , Annank. 28 B (25. II 1. 27). 
Karvonen, V. j., lääket. kand., H:l<i, Pohj. Makas iinin k. 7 A (23. IV. 21 ). , 
Kat ila, Esteri, y liopp., H:ki , F redrikink. 66 A (29. X . 26). 
Kaukoranta (Kaila), Kaino Kaa rina, fil. m aist., rva, H:ki , Töölönk. 9 B (1 91 9) . 
Keso, Alma, fil. maist., leht., Lah ti, Kotila (1 91 9). 
Kirkkom äki, Elma , y liopp ., (Terij oki) , H:ki , Stenbäcldnk. 12 C (29. X . 26). 
Kitunen (Europae us), Ella, fil. ma is t., rva, H :ki, Fabianink. 30 A (1 91 9). 
Kitunen, E., fi l. toh t., s iementarkastus la it joht., H :ki, Fabianin k. 30 A (191 9) . 
Ki vcnheimo, j. , fi l. ma ist., leht. , Rauma (1 91 9). 
Kivinen, E. 0 ., maa t. mets. kand., (Pä ll<järvi), H:k i, S. Suovilj elysyhd., Ma rian!< . 

8 (9. X. 26). 
Kivirikko, E., y liopp., H:ki, Nervanderink. 11 0 (28. X. 27). 
Kivirikko , K., lääket. kand., H :ki, Nervanderink. 11 D (10. X II. 2 1). 
Kivirikko, K. E., fil. toht. , yliopettaja, H:ki , Nervanderink. 1 1 D (1 91 9) . 
Klemola, V., yliopp. , (Kau hava), H:ki, Rauhank. 9 0 (29. X. 26). 
Kli ngstedt, H ., fil. ma is t., H:ki, F resenk. 3 A (1 9. X 1. 21 ). 
Kois tinen, Lemp i, y liopp., H :ki, Vuorimiehenk. 4 (25. II. 27). 
Koivisto (Snellman), Miili, fil. mais t., rva (1 91 9). 
Kokko, V., fil. m aist., pankinjoht., Hanko (1 91 9) . 
Kokkonen, P., maa t. mets. toht., maa nvilj. -ins., H:l<i, Fredrikink. 66 (24. IV. 20). 
Ko lehmainen, E. K., y liopp. (Ku opio), H :ki, Dagmarink. 8 B (25. X 1. 27). 
Komppa, G., tekn illisen korkeakou lun prof., H:ki , Fred rik ink. 19 (20. JII. 20). 
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Ko ntkanen, P., yliopp ., (Hammasla hti), H:ki, Unionink. 45 B (29. X. 26). 
Koponen, J. S. V., fil. maist., leht., Kajaani (191 9). 
Korhonen, L., fil. mais t., Tikkuril ::1 , Koelaitos (1919). 
Korvenkontio, V. A., fil. ma is t., amanuenss i, H:ki, Katajanokank. 4 F (1 919). 
Koskimies, A. E., yliopp ., (Kitee), H:ki, Hämeenk. 8 D (29. IV. 27). 
Koskimies, M. R., fil. mais t., J ämsä (191 9). 
Koskinen, A. A., y liopp., Pori, Etelä linj ak . 64 (10. X. 25). 
Koskinen, Martta, fil. ma ist., Naantali (191 9). 
Koskinen, 0. J., yliopp ., (Lammi), H:ki, Pohjoisranta 6 A (26. XI. 26). 
Kosonen, 0. A., lääk., Joensuu (1 91 9). 
Koti lainen, M. j., fil. kand., H:ki, Korkeavuorenk. 8 C (1 91 9). 
Kotilainen, S. A., yliopp., (Kuopio), H:ki, Dagmarink. 8 B (25. X I. 27). 
Krohn (Hj elt), Greta , rva , H:ki, Laivurinrinne 2 (1 91 9). 
Krohn, V., fil. toht., H:ki , Laivurinrinne 2 (1 919). 
Kuja la, V., fil. toht., H:ki, Metsä tiet tutkimuslait., Rauhank. 4 (1919). 
Kunnas, V. E. S., lääket. lis., Enso (12. II. 1921). 
Kuoppa la, Sanna E., y liopp ., (Ylistaro), H:ki, Niko lain!<. 25 B (25. XI. 27). 
Kurenniemi, Hellin, yliopp., (Taipalsaari), H:ki, Nervanderink. 11 D (26. XI. 26). 
Kurki, M. V., fi l. maist., leht., Viipuri (1 91 9) . 
Kurkiala (Groundström), R. 1., lääket. kand., Lahti (12. 111. 21). 
Kuusisto, A. P., yliopp ., H:ki, Annank. 14 C (21. XI. 25). 
Kyyhkynen, 0., opett., Tervonsa lmi, Hemmola (191 9). 
Kä rki, E., fil. maist., leht., Savonlinna (1 919). 
Könönen, Aili, fil. maist., leht., H:ki (1 919). 
Lackström, H., apteekk., Kuopio (1 919). 
Lagström, H., leht., Pori, Andessonink. 4 (~9. X. 26). 
Lahtivirta, K. 1., y liopp., H:ki, Museok. 34 B (29. 1. 27). 
Laine , V. J., leht., Tampere, Sorrinahde 0. Y. (1919). 
Lakari, 0. J., fil. toht., metsäneuvos, H:ki, Hietalahdenk. 2 (1 5. XI. 19). 
Lampinen, Tyyne A., yliopp. , (Jyväskylä), H:ki, Pietarink. 20 C (25. X 1. 27). 
Lansa (Mannila), Vilma, fil. maist., rva, H:ki Luotsik. 4 (17. XI. 23). 
Lassila, A. B. J., fil. maist., Tampere (18. X. 24). 
Laurila , Senja M., yliopp., (Luopioinen), H:ki, Luotsik. 12 C (25. X 1. 27). 
Laurin, E. T., yliopp ., '(Oulujoki), H:ki, Dagmarink. 8 C (2I. XI. 25) . 
Lehtola, V. B., yliopp ., (Mustasaari), H:ki, Vuori}(. 5 B (29. X. 26). 
Leinonen, Saima, fil. maist., Jaakkima (1 919). 
*Leiviskä, 1., ylim. prof., H:ki, Museok. 9 (1919). 
Leivo, H. 0., yliopp., H :ki, Laivurink., 41 B (29. X. 26). 
Levander, K. M., prof., H:ki, Pohj. Rautaticl<. 13 (1 919). 
Lilj a , '3., ftl. maist., H:ki, Ruoholahdenk. 15(15. XII. 1920). 
Lindeberg, E. W., yliopp., H:ki, Erkink. 16 H (20. I II. 26). 
Linkola, K., prof., H:ki, Kasvitiet. puutarha (1919). 
Linnaniemi, V. M., prof., Turku, Museopuisto 4 B (1 91 9). 
*Liro, J. 1., ylim. prof., H:ki, Oikok. 5 G (1 919). 
Listo, J., fil. maist., Tikkurila, Koelaitos (13. XI 1. 19). 
Lukkala, 0 . J., fil. toht., H:ki, Yrjönk. 5 (21. f I. 20). 
Lunden, U. W., fil. ma is t ., Tikkurila, Koela itos (29. X. 26). 
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Lunnasvaara, V. V. E., yliopp., H:ki, Käpylä, Väinölänk. 8 A (25. X 1. 27). 
Luotola , L., leht., Heinola ( 191 9). 
*Lydecken, j., lääket. lis., H:ki, It. Ka ivopuisto 8 (1 91 9). 
Lyytinen, T. 0. V., y liopp., (Uusikaupunki), H:ki, Tunturilaaksonk. 4 (29. X. 26) . 
Lähdekivi, Annikki, yliopp., (Loimaa), H:ki, Museok. 23 (25. XI. 27). 
Löfqvist,. E. 0., Iääket. lis., Kuopio, Haapaniemenk. 32 (1 91 9). 
Lönngren, Irj a T. A., yliopp., H:ki, Käpylä, Tapiolant. 27 (25. 1 I. 27) . 
Malmberg, E., leht., H:ki, Antik. 11 C (191 9). 
Malmio, Br., fil. toht., leht., H:ki, Ullanlinnank. 3 A (30. IX. 27). 
Malmström, N., fil. mast., H:ki, Pohj. Rautatienk. 13 B (18. 111. 22). 
Mankonen, K. K. K., y liopp., (Vaasa), H:ki, Vuorik. 4 C (28. X. 27). 
Mannermaa, Riitta, fil. maist., Varkaus, Yhteiskoulu (17. X 1. 23). 
Markkula (Kouvo), Aino, fil. maist., rva, H:ki, Pietarin!<. 10 (191 9). 
Mattila, Aili A., yliopp., (Länge lmäki), H:ki, Merik. 50 (28. X. 27). 
Melander, Elsa Anni, lääket. kand., H:ki, Vuorik. 24 (10. X 11. 21). 
Mellberg, W. M., y liopp., (Kokkola), H:ki, Konstantinink. 14 (25. IV. 25) . 
Merikallio, E., fil. maist., reht., Kerava (1919). 
Merikallio (Viitanen), Hulda, hammaslääk., rva, Kerava (12. 111. 24) . 
Metsikkö, E. V., yliopp ., H:ki, Agrikolank. 11 A (29. 1. 27). 
Metsävainio, K., fil. maist., leht. , Oulu, Kirkkok. 9 (1 919). 
Meurman, 0., fil. toht., dos., Piikkiö, Koeasema (191 9). 
Miettinen, Lyyli, fil. maist., leht., Raahe, Seminaari (1 91 9). 
Mikkola, E., yliopp., (Jyväskylä), H:ki, Nikolaink. 13 (1 7. X 1. 23). 
Moliis, H. E., yliopp., (Oulu), Tikkurila, Koelaitos (21. X 1. 25). 
Montin, Elsa, y liopp., H:ki, Vuorik. 4 C (29. X. 26). 
Multamäki, S. E., fil. toht., H:ki, Siltavuorenpenger 20 A (12. 111. 21 ). 
Mustonen, j. A., maat. mets. kand., Tikkurila (26. X I. 26). 
Mäkikärki, Maissi, fil. maist., (Alavus), H:ki, Neitsytpo lku 2 A (17. X l. 23). 
Mäntynen, j. R., konservaattori, H:ki (17. X 1. 23). 
Nederström, P., fil. maist., leht., Kuopio (1 91 9). 
Niemelä, Martta M., fil. maist., H:ki, Nervanderink. 10 B (1 91 9). 
Nordenskiöld, N. E., fil. toht., dos., Tukholma, Kommendörsg. 11 (1919). 
Nordlund (Heikel), Siiri, fil. maist., rva, H:ki (1919). 
Nordström, Å., fil. mais t. leht., H:ki, Antink. 33 B (1919). 
Numminen, K. E., fil. mais t., Tampere, Mariank. 14 B (1 91 9). 
Nurmi, E lma, fil. maist., H:ki, Laivurink. 11, 5 (28. X. 27). 
Nyberg, C., lääk. toht., dos., Kuusisto (Grankulla) (1919). 
Oesch, K. L., yle isesik. eversti, H:ki, Linnank. 16 B (1919). 
Ojala, A. 0., y liopp., (Heinola), H:ki, Vuorik. 5 B (29. X. 26) . 
Oksanen, 0. V., fil. maist., Jyväskylä (1919). 
Olander, A. 1., fil. maist., leht., Kristiina (1919). 
Ollila, V., fil. maist., leht., Tornio, (191 9). 
Olsoni, K. 0., fil. mais t., H:ki, Valtion siementarkastuslaitos, Manees ink. 7 

(25. X 1. 27). 
Osma, Y., fil. maist., Vaasa (25. 111. 27). 
Paasio, T. P. 1., yliopp., (Savonlinna), H:ki, Konstantinink. 32 A (29. X. 26). 
Paloheimo, L. 1., fil. toht., H:ki, Uudenmaank. 33 A (21. V. 23). 



118 Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon jäsenet. 

Parve la, A. A., fil. maist., leh t., Ou lu (1919). 
Parvela (Martikainen), Aura, fil. maist., rva, Oulu (1919). , 
Paunonen, Anna-Li isa, yliopp., (Juva), H:ki , Ainonk. 4 (29. X. 26). 
Pe l~ola, H., y liopp., (Kuhmoinen), H:ki, Museok. 33 (29. X. 26). 
Peltomaa, Tyyne, y liopp., (Kärkölä), H:ki, L. Viertotie 38 (17. X 1. 23). 
Penna nen, Martta E., y liopp., (Sortava la), H :ki, Vuorimiehenk. 12 D (28. X. 27) . 
Pesola, V. A., fil. maist., Tikkurila, Koelaitos (1 919). 
Petrelius, K. V., lääket. kand ., H:ki, Diakonissalaitos (12. 111. 21 ). 
Petterson , B. j., fil. maist., H:ki, johanneksentie 6 (15. V. 21 ). 
Pikkarainen (Guseff), S. Kersti, lääk. kand., rva, H :ki, Fredrikink. 62 A (1 919) . 
Pitkänen, Anni, fil. maist., Rovaniemi (1 919). 
Pitkänen, 0., fil. maist., Hanko, Oikok. 8 (1 919) . 
Pohjakallio, A. K. A., metsänhoit. (Viipuri), H:ki, Runebergink. 30 A (9. X. 26). 
Pohjaka llio, K. A., y liopp ., (Viipuri), H :ki , Runebergink. 30 A (9. X. 26). 
Po ij ärvi, A., fil: maist., leht., H:ki, L. Viertotie 21 - 23 C (17. X 1. 23). 
Porkka, 0. H., fil. maist., H:ki, Uudenmaank. 17 B (13. XI 1. 19). 
Pu lkkine n, A., fil. maist., Ieht., Viipuri, Kullervonk. 23 B (191 9). 
*Puolanne, M., Iääket. Iis., hammas lääk., H:ki, Vironk. 6 (13. XII. 19). 
Putkonen, T. 1. , lääket. lis., H:ki, Aleksanterink. 23 (1 919). 
Puttonen, Aini E., y liopp., (Konnevesi), H:ki, Huvilak . 3 A (25. X 1. 27). · 
Pynnönen, A., fil. maist., leht., Joensuu (1919). 
Rainio, A. 1., fil. kand., Tikkurila, Koelaitos (1 5. X 1. 19). 
Rantaniemi, A. , fil. maist., leht., Turku , S. 0. K:n liiketa lo (1 91 9). 
Rauha, Fr., fil. maist., Lohja (1 919). 
Rautanen, Salli A., y liopp. , Alppik. 3 C (30. IX. 27). 
Rautavaara, T., yliopp., toimittaja, H:ki Stenbäckink. 12 B (17. 1 II. 23) . 
Reijonen, V., fil. maist., Heinola (1 919). 
Re lander, T., lääket. lis., Viipuri (1 919). 
Ri ihia ho, E., reht., fil. maist., lisa imi (1 919). 
Rikkonen (Bastman), Helmi, fil. maist., rva, Ta ipa lsaari (1 91 9). 
Ring, j. 0. E., y liopp ., (Seinäjoki), Tikkurila , Koelaitos (25. II 1. 27). 
Roivainen, H., y liopp., Pohj.-Suom. ·Nurmi- ja Laidunvilj. yhd. johtaja, Ou lu 

(12. III. 21). 
Ruoranen, R., leht., Pariisi (1919). 
Ruotsala inen, A., lääket. toht., Liisank. 21 (191 9). 
Ryse lin , Aili, y liopp., H :ki, Fredriksbergink. 17 C (26. X 1. 26). 
Räsänen, V. P. 8., fil. to ht. , Kurkijoki (1919). 
Saa las (Stenbäck), Anna-Liisa, piirustusopett., rva, H:ki , Cygnaeuksenk. 4 B 

(21. IV. 23). 
*Saalas, U., y lim. prof., H:ki, Cygnaeuksenk. 4 B (1 919). 
Saarinen, Eeva K., y liopp ., H:ki, Maurink. 4 A (28. X. 27). 
Saastamoinen, j. M., fil. maist., Ieht., Kajaani, Haapa la isen ta lo (1919). 
Saastamoinen, Saara, yliopp., (Oulu), H:ki, Ilma risenk. 10 C (20. 111. 26). 
Sajaniemi, Helga, fil. kand., Karkkila (Högfors) (17. X 1. 23). 
Sa lmenlinna, S. S., fil. maist., Hämeenlinna, Lepaa (191 9). 
Sa lminen, Laina, y liopp ., (Iitti), H:ki, Tähtitornink. 6 D (25. X 1. 27). 
Salminen, M. j., maat. mets. kand., (Turku), H:ki, Simonk. 10 F (20. I 1. 26). 
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Sa lo, N. T., yliopp., (Kauhajoki), H:ki , Vuorik. 8 B (9. X. 26). 
Saloheimo, L., fil. maist., Tohmaj ärvi (25. X 1. 1 927) . 
Salokas, M., fil. maist., rehtori, Terijoki (191 9). 
Sa lovaara, H. A., fil. maist., 1eht., H:ki, Museo k. 5 A (191 9). 
Salovaara, Kyllikki, yliopp., (Pieksämäki), H:ki, Vuorik . 6 A (17. X 1. 23). 
Sarvela, A., fil. maist., Pitkäranta (1 91 9). 
Sauli, j. 0., fil. toht., Malmi, Tammisto (1 1. X. 19). 
Sauramo, M., fil. toht., dos. , H:ki, Tunturilaaksonk. 4 (1 919). 
Savo la inen, Alma M., y liopp., (Kuopio), H:ki, Museok. ~9 A (28. X. 27). 
Seinäjokela inen (Wegelius), A. 1., y liopp., H:ki, Tunturilaaksonk . 11 B (29. 1. 27). 
Seppä, J., opett., Pieksämäki (21. X. 22). 
*Seppälä, V. A. , fil. maist., tilanomist., Heinolan mk. (1 919). 
Seppänen, Laila, yliopp., H:ki, Lutherink. 12 A (29. X . 26). 
Siintola, S., fil. maist., apteekk., Turku, Aurank. 15 B (1919). 
Siiri, S. S., maat. mets. kand., (Raisio), Tikkurila , Koe la itos (26. X 1. 26). 
Silvennoinen, Siiri, M., yliopp., (Läskelä), H:ki, It. Viertotie 8 A (25. X 1. 27) . 
Silvola, A. E., y liopp., (Kaarina), H:ki, Dagmarink . 8 B (26. XI. 26). 
Simola, E. F., fil. toht., Tikkurila, Koelaitos (20. X. 23). 
Simo la, P., fil. maist., lääket. kand., (HattuJa), H:ki, Bulevardink. 30 1 (15. X.21 ). 
Sipilä, P. V., yliopp., (Kuhmalahti), H:ki, Metsäs täjänk. 15 A. (26. X. 26). 
Siren, M. A., lääket. kand., (Lempää lä), H:ki, Liisank. 9 B (17. I 11. 23). 
Sjöström , W., fil. maist., H:ki, .Topeliuksenk. 11 A (1 919). 
So ini, 0., fil. maist., Jeht. , Kotka, Rauta tienk. 7 (1919) . 
Somer (Schnur), Kerttu E., yliopp., (Savitaipa le), H:ki, Cygnaeuksen!<. 8 A 

(25. X 1. 27). 
Sorsakoski, 0., preparaattori, postinhoit., Suomussa lmi , Ruhtinansa lmi (1 91 9) . 
Sovinen (Smolander), T., yliopp., (Kuopio), H:ki, Vuorik . 7 A (17. X 1. 23). 
Stenberg, K. H., fil. maist., H:ki, Oikok. 5 (1 919).1 
Stenij, Sigrid, fil. maist., H:ki, Mariank. 12 (1919). 
Streng, 0., fil. maist., lääk. kand., H:ki, Unionink. 45 H (17. X 1. 23). 
Suhonen, P., fil. maist., 1eht., Tampere, Vellamonk. 7 (1 919). 
Suo lahti, Hilkka, y liopp., H:ki, Merik. 3 B (26. X J. 26). 
Suomalainen, E. V., fil. mais t., leht., Hämeenlinn a (1919) . 
Suoma lainen, P., y liopp., H:ki, Museok. 18 A (21. XI. 25). 
Suutarinen, Elina, yliopp., (Kajaani), H:ki, Mechelinink. 19 B (17. X 1. 23). 
Söderlund, H. V., yliopp., (Rauma), H:ki, Nikolaink. 13 A (29. X. 26). 
Tanner, T. R., yliopp., (Vaasa), H:ki, 1. Robertink. 3 A (28. X. 27). 
Terho, T., fil. toht., dos., Tikkurila, Koelaitos (20. X 1. 20). 
Teräsvuori, j. A., fil. maist., H:ki, Antik. ~9 C (15. X 1. 19). 
Teräsvuori, K., fil. toht., dos., Tarton yliopiston ent. prof., H:ki, Muscok. 25 B 

(15. X I. 19). 
Thuneberg, E., lääket. Jis., Viipuri, Munkkitori 3 (1 919). 
Tiensuu, L. S., yliopp., (Sortavala), H :ki, Vaasa nk. 41 (25. II 1. 27). 
Tikka, P. U. S., mctsänhoit., Kulosaari, Hopeasa lmentie 13 (17. V. 24). 
Tolvanen, Katri, yliopp., (Lappeenranta) , H :ki, Rauhank. 5 D (20. II 1. 26). 

1 t Helsingissä 5. II. 28. 
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Tolvanen, V., fil. toht., H:ki, Kustannus 0. Y. Otava, Uudenmaank. 10 (1 91 9). 
Tuominen, j. K. V., fil. maist., leht., Turku (1 91 9). 
Tähtinen, 0., metsänhoit., H:ki, Museok. 20-22 A (12. 11. 21 ). 
Ulvinen, E. A., fil. maist., Kouvola (1 91 9) . 
Uotila, Saima, fil. maist., Loimaa (1 91 9). 
Vaarama, Helmi, fil. ma ist. , leht., Mil<"keli (1 91 9). 
Wahlqvist, Helmi, fil. maist., H:ki (1 91 9). 
Vainio, E. A., fil. toht., Turku, Yliopisto (1 91 9). 
Vainio, 1., yliopp., (Hausjärvi), H:ki, Agricolank. 5 B (10. X. 25). 
Valle, K. j., fil. toht., dos., Turku, Yliopisto (1 91 9). 
Walle, 0. F., fil. maist., Malmi, Tammista (9. X. 20). 
Wallenius, 1. M., vak. virkamies, H:ki, L. Viertotie 34 (1 91 9). 
VappuJa, N. A., fil. maist., Tikkurila, Koelaitos (1 91 9). 
Vare, V., lääket. kand., Kiukainen (19. XI. 21). 
Warcn, H . 1., prof., Turku, Yliopisto (1 91 9). 
Vartiainen, Irma, yliopp., (Kajaani), H:ki, Pohj. Rautatiek. 23 B (26. XI. 26). 
Vartiovaara , A., lääket. lis., H:ki, Aleksanterink. 15 (1 91 9). 
Valovirta, E. j., yliopp., (Vaasa), H:ki, Laivurink. 37 F (25. X 1. 27). 
Wecksell, j. A., fil. maist., Tikkurila (1 91 9). 
Wecksell (Högman), Laura, fil. maist., rva, Tikkurila (1 91 9). 
Wegelius, j. K. R., lääket. Jis., piirilääkäri, Pielisjärvi (1 91 9). 
Veijola, 1. Helvi S., y liopp., (Lahti), H:ki, Fresenk. 2 B (29. X. 26). 
Vesterinen, E., metsänhoit., ent. konsuli, H:ki, Tehtaank. 4 B (29. 1. 27). 
Vesterinen, Helmi, yliopp., (Mikkeli), H:ki, Käpylä, Pellervont. 31 (29. X. 26). 
Wikman, N. 0., yliopp ., Turku, Yliopisto (29. X. 26). 
Wikström, D. A., fil. maist. , leht., Turku, Auran!<. 24 (1 91 9). 
Viikki, Esteri Maria, y liopp. , H:ki, Museok. 29 A (10. X. 25). 
Vilska, A., yliopp., (Parikkala), H:ki, Liisank. 9 1 (25. X I. 27). 
Virokannas, Fr., apteekk., Laukaa (1 91 9). 
Virolainen, Helmi P., (Kirvu), H:ki, Cygnaeuksenk. 12 (25. II. 27). 
Virri, T. j., fil. maist., Ruukki 0. 1. (9. X. 20). 
Virtanen, A. 1., fil. toht., dos., H:ki, Köydenpunojank. 7 A (1 919). 
Virtanen, (Moisio), Lilja, fil. maist ., rva, Köydenpunojank. 7 A (1 91 9). 
Vuorentaus, V., fil. maist. , H:ki, Töölönk. 3 A (1 91 9). 
Vuori, E. E., lääket. kand., H:ki, Fredrikink. 66 A (10. X. 25). 
Välikangas, 1., fil. toht., dos., eläintiet. museon kustos, H:ki, Liisan!<. 15A (1919). 
Väyrynen, Anna, fil. maist., Kajaani (1 91 9). 
Väänänen, Betty, fil. maist., leht., Kuopio (1 91 9). 
Väänänen, H., fil. maist., amanuenss i, H:ki, Malmink. 40 B (18. 111. 22). 
Väänänen, K., fil. maist. , leht., Viipuri, Kullervonk. 22 (1 91 9). 
Yrjö-Koskinen, Tellervo, yliopp., (Loppi), H:ki, Nikolaink. 16 B (24. IV. 26). 
Zidbäck, Eeva Linnea, yliopp., H:ki, Fredrikink. 62 A (21. 11 l. 25). 

j äscn lukll 1. 1. 1928: 348. 

H~lsinki 1928, Ruittiuslwnsan Kirjapairto Oy. 
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J u 1 kaisija: Suomalainen E läin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 

Toimitus: Uunio Saalas (vastaava) ja K. Linkola 

Muutamien vanhojen koriste:: ja lääkekasviemme 
levinneisyydestä ja kulttuurihistoriasta. 

T . .f. Hintikka. 

jo vähänkin retkeiltäessä maamme eri osissa kiin tyy lwomio 
siihen, miten useat vanhastaan kansanomaiset, enemmän tai vähem
män koristeelliset kasvilajit, sekä ulkosa lla kasvavat - perennit ja 
>> itsestään kylväytyvät» - ett ä myöskin huonekasv1t, es iintyvät 
epätasaisesti maamme eri se uduissa. Noissa ku lttuurikasveissa, joita 
nykyjään yhä enemmän hävittää tieltään eri kansankerroksiin tun
keutuva kasvitarhanhoito ja uudenaikaisten koristekasvilajien vil
jely, on monta lajia, jotka ovat ilmeises ti peruisin hyvinkin vanl10ilta 
ajoiltd . Toisten lajien viljely li enee alkanut jo vanhoissa luostaritar
!lQj_ss_amme, toiset taas ovat myöhempinä aikoina maall~e tuo
tuja. Kun näiden lajien meikäläistä viljelyhistoriaa koskeva tieto
aineisto on perin vähäinen ja verraten vähän on välitetty koota tie
toja niiden levinneisyydestä maassamme, -· metodisesta selvitys
työstä puhumattakaan - on vaikeata rylltyä selvittämään, mistä 
kaikista seikoista, yleisistä, raikallisista y. m. johtuu näiden kult
tuurikasvilajien levinneisyys. 

Tosin on jo E 1 f v i n g tutkielmassaan >>Anteckningar om kul
turväxterna i Finland)> (Acta Soc. pro Fauna .\- Flora Fennica X IV, 2 
1897), jossa esitetyt tiedot perustuvat laajaan kyselyaineistoon, to
dennut suuripiirteittäisesti Va ih te levaisuutta myöskin eri seutujen 
kulttuurikasvistojen koristekasveihin nähden. Kuitenkin on E 1 f
v i n g pidättynyt kokonaan vilje lysllistoriaa koskevista pollrlin
noista nimenomaan sitä korostaen . Erikoisesti mainitaan siinä lajit
taisessa selvityksessä muutamista vanhoista mainittuun ryhmään 
luettavista lajeista, että niiden levinneisyys on lounainen ja eteläi nen.1 

1 Elfvingin kokoama aineisto , joka on talletettu Helsin gi n Yliopiston 
kasvitiet. laitoksen kirjastoon, on ollut käytettävänäni tätä kirjoitusta laatics· 
sani; samoin mainitun laitoksen ko~oclm aan talletetut kasvit. 
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Tähän asti kertyneiden, ennenkaikkea Conspectus florae fen
nicae'hen koottuj en levinneisyystietojen mukaan voidaan väittää 
samaa, mutta lisäksi mielestäni vielä enemmänkin muutamista 
lajeista. Nimittäin, että muutamat otsikossa mainitunlai se t pe
rennit, s. o. >> kestävät», >>villiytyneet», kansanomaisiin piireihin jou
tLmect kasvilajit ovat 1700-luvulla val linneen n. s. taloudel lisen hyö
dyn aikana levinneet silloisella Ruotsiin kuuluvalla alueella, mutta 
eivät >>Vanhassa Suomessa>>, joka sil loin ei kuulunut tuohon harrastu s
piiriin, vaan oli osaksi jo Uudenkaupungin rauhassa ( 1721) ja myö
hemmin Turun rauhassa ( 1743) liitetty Venäjään. 

Tätä väitettä esitettäessä korostettakoon, miten ison vihan aika 
lamaannutti kasvinviljelyn pitkäksi aikaa laajoilla alueilla. TalOLI
dellisen hyödyn aikakaudella, joka alkoi maassamme varsinaises ti 
vasta Turun rauhan jälkeen, suoritettiin Brova lliuksen ja Mennancl e
rin a1kamaa, sittemmin Kalmin, Bjelken, Lechen, Gaddin, Haartma
nin, julinin, Argillanderin ja vielä Helleniuksen jatkamaa työtä 
rn. m. levittämällä puu- ja kasvitarhavilj elystä laajempiin piireihin. 
Tätä työtä ei suoritettu yksistään paperilla. Papit ja virkamiehet sa i
vat valmistuessaan yliopistossa tutustua >>e konomian>> kurssiin, ja kas
vivilj elys oli tässä oppiaineessa etusijalla . . ,Plantaasheista >> ja, kuten 
0. E. A. H j e 1 t erikoisesti korostaa, Turun kasvitieteellises tä puutar
hastakin levisi kansan keskuuteen uusia viljelyskasveja. Enemmän 

· kuin peltokasveja levitettiin ja levisi kasvitarhaknsveja - puita ja 
pensaita --- mutta myöskin väri-, kehruu-, lääke- ja kori stekasveja. 
Kun ottaa vaivakseen lähemmin tutustua siihen, miten laajasuun
taista tuo työ silloin on ollut, niin tuskin on epäiltävissä, että monet 
silloiset kulttuurikasvit, sittemmin sekä yleisen biologisen että myös
kin >>ekonomisen >> tason laskeutuessa, mikä alkoi niihin aikoihin, jol
loin Vanha Suomi liitettiin jälleen maahamme, jäivät paitsi virkata
loihin, >> herrastaloihim, myös kansanomaisiin piireihin, säilyen, pe
renneistä kasveista puheen ollen, niissä >> vanhastaan kasvavina>>, >>yli
muistoisista ajoista säilyneinä>>, jopa villiytyenkin, mutta', jos väit
tee mme pitää paikkansa, esiintyen Vanhan Suomen rajoj en ulkopuo-, 
Ieila. Tosin on huomattavaa, että kaikki yhteys Vanhan ja muun 
Suomen väliltä ei ollut katkennut tuona lähes satavuotisena kautena. 
Maantieliikenne Turku - Pietari kulki Vanhan Suomen kautta, ja 
vielä on m. 111. huomattavaa, että >>wiburgenseja·> oli jopa Linnl'n 
oppilaina Upsalassakin. 

Voitanee kylläkin väittää, että tähän astiset levinneisyystiedot 
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o ;at puutteelliset, jossa muistutuksessa, myönnettäköön, on perää, 
mutta, väitteemme tueksi, esim erkeiksi valitsemiimme lajei hin näh
den se ei merkitse ratkaisevasti. Olen kyllä valmis myöntämään, 
että Conspectus-tiedot sinänsä eivät ole täydellisiä, mutta kun on 
kyseessä lajit, jotka ovat kiintoisia, helpost i huomattavia, ja kun toi
sien laji en levinneisyys ilmeisesti osoittaa toisenlaisia, tasaisempaa 
levi nneisyyttä ilmaisevia suhteita, niin rohkenen esittää tähänastisia 
faktoja, jotka tukevat edelläesitettyä väitettä , tai, jos niin tahdotaan, 
työhypoteesia. Ne koskevat selvimmin seuraavia laj eja: Acorus 
calamus L., Pelasiies vulgaris Desf., Myrrhis odorata (L.) Scop., Le-

l(artta I. >>Puolivillin» Acorus calamus'cn löytöpaikat Suomessa. 
- Vanhan Suomen raja on kuhunkin karttaan merkitt y. 

~·isticum officinale Koch, Inula helenium L., Artemisia abrotanum L. 
ja Symphytum officinale L. Rohkenen myös kosketella muutamia 
muita lajeja, joiden levinneisyys ei ole vallan yhtä ilmeisesti Vanhan 
Suomen ulkopuolinen, mutta joilla voi olla kiintoisuutensa nyt 
käsiteltäväitä kannalta. 

Tilan rajoittamisen vuoksi tyydyttäköön tässä esittämään vain 
kunkin laj in levinneisyyskarttoja, · pääasiassa Conspectus-tietojen 
pohjalla laadittuj a, ja tekemään niiden johdosta muutamia huomau
tuksia. 

Acorus calamus L. Laji on aikaisempina aikoina ollut tärkeä 
lääkekasv i, m. m. Tillandzin, Kalmin, Helleniuksen mainitsema. 
Sitä on istutettu luonnonvaraisiin oloihin, ei asuntoj en ympärill e, 
vaan vesien rantamille, joissa se on sitten omavaraisest i levinnyt 
kasvullisten osien avulla. Kuten lajin levenemiskartta (1) osoittaa, 
on se levin nyt muutamien Lounais-Suomen vesien rantamille ~ toi 
sista löytöpaikoista mahdollisesti jo hävinnytkin. Löytöpaikkoja on: 
Korpoo, Raisio, Turku (Aurajoki) , Marttila, Mynämäki, Pohjan pit. 
(Aminne), Vihti (Suksela), Fagervik (Finpada), Somero, Karjalohja. 
Tiedot Iöydöistä Uudenkaupungin luota ja Pirkkalan Haavistosta 
kaipaavat vahvistusta. 
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. Ruttojuuren, Pelasiies vulgaris Desf., levinneisyys on hiukan 
laajempi kuin kalmojuuren. Kartassa 2 on merkitty tiedotetLtt kas
vupaikat, lukuunottamatta Savonlinnaa ja Vaasaa, joista ensinmai
nitussa on myöhäisaikainen vi lj elys varmaa. Kun seuraamme paikka 
paikalta se n >> vanhan kulttuuriw> paikkoja, niin huomautettakoon 
nii stä, että Ahvenanmaan jomalan pappila on ollut Tengströmin 
ajoista ainakin 1880-luvulle. lajin löytöpaikkana. Turussa Aurajoen 
rantamaila se jo Lechen aikana on kasvanut villiytyneenä ja runsaah
kosti vielä 1880-Iuvulla. Piikkiön Raadelmasta, Karjan Mustiosta, 
Fagervikista, Helsingin Mei lahdesta, Degeröstä ja Tomtbackasta (sekä 
eräästä pihapuistosta) on lounai s- ja etelärannikolta tietoja; löytö 
Ruskon pitäj ästä kaivannee vahvistusta. Sisämaasta taas Forssasta, 

Kartta 2. Petasites vulgaris Desf. - >> Puolivilli b> ja vanhat 
kulttuuripaikat Suomessa. 

Pirkkalan Pitkäni emestä, Hämeenkyrön Mahnalasta, Messukylän 
Hirvenni emestä . Pälkäneellä se on >>jo vanhastaan >> kasvanut >>pap
pil an puutarhassa ja sen lähistössä.>> 

Laji ll a on siis ilmeisesti vanhastaan yksinomaan Jounainen le
vinneisyys. Muusta Suomesta - Vanhastakin - se puuttuu , mikä 
on merkillepantavaa, kun on kyseissä sekä kukkivana että lehtivänä 
varsin help osti huomattava kasvi. Edelleen, tarkastettaessa eri 
kasvupaikkoja, mainittakoon , että lajin mainitsee Turussa viljeliyksi 
jo .Ii!@lL<;iz; samoin Kalm; Piikkiön Raadehna, Karjan Mustio ja Fager
vik ovat vanhoja herrastaloja ja .Satakunnan löytöpaikat seudusta, 
joka oli Gaddin syntymäseutu ja jossa hän myöhemminkin usein 
liikkui. Hämeenkyrön Mahnalasta H j e 1 t mainitsee, että löytö
paikan >> kostean niityn>> lähistöllä ei ole puutarhoja, samoin Pirkka
lan Pitkäniemessä ruttojuuri Hougbergin ti edonannon mukaan kas
vaa saaressakin. Voitaisiin otaksua hyvällä syyll ä, että lajia on eh
doin tahdoin tää llä - ehkä Gaddin toimesta - levitetty vapaaseen 
luontoon, kuten ilmeises ti on tapahtunut Acorukseen nähden. 

joka tapauksessa ruttojuuri ei ole päässyt, vaikka se onkin 
vanha kulttuurikasvi, niin yleisesti leviämään, että sitä olisi alettu 
viljellä varsinaisen talonpoikai sväestön keskuud essa, ja ehkä tästä 
syystä sen levenemishistori a kuvastuu Conspec tu s- tiedoissakin. 
Edell ee n ei tunneta yhtään sen vanhaa . kasvupaikkaa Vanhan 
Suomen aluee lta. 
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Tähän samaan kategoriaan lukisin lajin Gl ceria aquatica (L.) 
Wahlenb., jota levitett iin , kuten se lvi ää pal SI almin lausunn Oista 
myöskin Linnen ja Ehrensvärdin välisestä kirjeenvaihdosta, talou
dellisen hyödyn aikakaudella ainakin Lounais-Suom een. Conspectus
tiedot ovat niukat ja vanhettuneet. Tyydyttäköön se ntähd en totea
maan, että laji , jol la on ehdottomasti luon nonvarai nen itäinen levin
neisyys, on ehkä vain varsin vähässä määri n kotiutunut Lounais
Suomeen ja on siell ä istutuspaikoistaan tuskin levinnyt senkään ver
taa ympäristöön kuin kalmo- ja ruttojuuri. 

Myrrlzis odorata (L.) Scop. Lajin levenemiskarttaan (3) on mer-

1 
! 
i 

1 

Kartta J. Myrrlli s odorata: tähänastiset löytöpaikat Suomessa. 

"k itty Conspectus-tietojen lisäksi 2 paikkaa (Eckerön Storby ja Pyhä
järvi U. !.), joissa kirjoittaja on tavannut Myrrhis'en. Tiedot ovat 
kyll äkin kaikesta päättäen puutteelliset, si ll ä tämä vanha lääke- ja 
maustekasvi, joka, mikäli tunnen, ei esiinny juuri muualla kuin re
ll evämultai sissa, varjoisissa vanhoissa puutarhoissa, varmaankin 
kasvaa enemmän tai vähemmän rikkaruohomaisena, >>kot iutunee na>> 
uscammassakin Lounais-Suomen, Etelä- Hämee n ja Uudenmaankin 
puutarhassa. Kun täll ä lajilla on mahdollisuus levitä 111. m. keittiö
ja kukkatarhasiementen ja taimienkin mukana, oli si odottanut, kat
soen lajin laa jaan levinneisyyteen ja viihtyväisyyteen, sen esiintyvän 
tuolla alu eell a, josta se nykyisten t ietajemme mukaan kokonaan 
puuttuu. Sen levinneisyys on mielestäni selvästi niin sanoakseni 
>>Vanhaa Suomea vierova>>, >>linneläinem. E 1 f v i n g (1. c., s. 96) to
teaa sen villiintyncen levinneisyyden lounaiseksi ja eteläiseksi. Mela
Cajanderin kasv iossa ilmoitetaan laji tavatun kasvimaakunnista Ka 
ja Om, mutta näitä tiedonantoja ei ole voitu varmentaa. 

Useimmat Myrrlzis'en löytöpaikat ovat Ahvenanmaalla ja Uu
dellamaalla (osaksi kasvimaakuntaa Ab). Kiintoisaa on, että laji on 
tavattu sisämaassa m.m. Asikkalassa (Niklander, Norrlin) ja Leppä
virroi lla (Enwald), t iedotuksista pää ttäen hyvin viihtyvänä \- oli
sikohan se näissä seuduissa säilynyt Argillanderin ajoilta saakka?). 
joka tapauksessa oli si kiin toisaa saada lajin levinneisyydestä li sä-
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tietoja, joita kerättäessä olisi koetettava selvittää, onko se myöhäis
tulokas vaiko >>vanha>> ja >>ikimuistoinen>> kussakin kasvupaikassaan. 
Huomautettakoon kuitenkin, että se usein sekoitetaan Anthriscus 
silvestris' een. 

Rohtoliperin, Levisticum officinale Koch, joka 1700-Iuvulla oli 
varsin tärkeä lääkekasvi, levinneisyystiedot (kartta 4) ovat verraten 

0 1 
i 
1 

Kartta '1· Levisticum otticinale: levinneisyys Suomessa. + merkit : 
positiivisia tietoja Elfvingin käs ittelemässä aineistossa; mustat pisteet : 

löytöpaikat Conspectus-tietojen ja H. M. F:n näytteiden mukaan. 

eri arvoisia. Kaikista Conspectus-tiedoista ilmenee, ettei tämä laji 
esiinny lastauspaikkakasvina eikä liioin adventi ivina, vaan sitä enem
män tai vähemmän hoidellaan tai annetaan kasvaa en immäkseen 
pienviljelij äin tai mäkitupalaisten asumusten ympäristössä >>muis
tona vanhoilta ajoi lta>>, - kuten varsin monesta E 1 f v i n g i n ai
neistossa esiintyvästä lausunnosta ilmenee - siis de facto >>omava
raisena>>. Lajin mainitsevat jo Tillandz,_Oadd ja Hellenius Iääkitse
vänä, ja kaikesta päättäen se on laajoi lla alueil1a tullut aivan kansan
omaiseksi Iääkekasviksi. E 1 f v i n g huomauttaa sen levinneen 
pääasiallisesti Länsi-Suomeen; >>Savossa ja Karjalassa se on miltei 
tuntematon, mutta esiintyy kuitenkin niin kaukana idässä kuin Ilo
mantsissa; Etelä-Hämeessä se nähtävästi on miltei kokonaan hävin
nyt, jos sitä, kuten luultavaa on, siell ä on viljelty.>> - Huolimatta 
eräästä kaavaketeknillisestä seikasta, joka ilmeisesti on johtanut 
monen vastauksen Iaatijan vastaamaan kysymykseen v i 1 j e 1-
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1 ä ä n k ö >>lipistikkaa>> vieläkin, on Elfvingin aineistossa siinä määrin 
positiivisia ja samalla luotettavia vastauksia, että olen ne merkinnyt 
samalle kartalle (4) kuin Conspectus-tiedot; huomautettakoon, että 
monet ristimerkinnät tarkoittavat laajempaa aluetta kuin merkin
nästä voisi päättää. Conspectus-tiedoissa mainitaan Vanhan Suo, 
men alueelta Levisticum (Alceniuksen mukaan) Viipurista ja (Nylan
derin mukaan) Valamosta. Elfvingille on tiedotettu siitä, paitsi 
Kyminlaaksosta, joutsenosta, Viipurin pitäjästä, Käkisalmesta, 
Sakkolasta, Suistamolta. L i n k o 1 a on sitä tavannut Sortavalassa. 

I<artta s. Inula flelenium: tähänastiset (vanha n viljelyksen) 
1 öytöpaikat; v in oristit paikkoja, joissa nähtäväst i myöh äis

v ilj elys on kyseissä. 

Kun verrataan tietojen runsausmäärää kartalla 4, voitanee hy
vällä syyll ä sen nojalla sanoa, että rohtaliperi on ollut verraten ylei
sempi Vanhan Suomen ulkopuolella. Tätä seikkaa tuskin voitanee 
muulla tavoin tyydyttävästi selittää, kuin että tätä lajia on eritoten 
silloin maassamme levitetty, jolloin Vanha Suom i on siitä jäänyt 
osattomaksi, niin että se paikateilen tuli aivan kansanomaiseksi ku lt
tuurikasviksi ~ jollaisena se tiettävästi on säilynyt Ruotsissakin -
ja tuon harrastussuunnan taantuessa se jäi niille paikkakunnille ~ 
joille sitä si lloin oli levitetty, mutta ei myöhemminkään siirtynyt 
Vanhan Suomen alueelle, ainakin jääden sielJä tulematta kansan
omaiseksi kulttuurikasviksi. Vanhan Suomen alueella esiintymisestä 
vielä huomautettakoon, että Viipuri, Käkisalmi ja Valamo ovat van
hoja luostaripaikkoj a. Elfvingin toteama >>aukko>> Etelä-Hämeessä 
viittaa ehkä lajin paikoittaiseen hävämiseen, mutta vieläkin lienee 
sitä maassamme niin vahva >>kanta>>, että sitä ansaitsee jatkuvasti 
havainnoida, jolloin on otettava varteen, alkuperään nähden, samaa 
kuin mitä sanottiin edellisestä lajista. 

Inula llelenium L., jonka juurella (>>Radix Enulae>>) oli entis
aikaan jopa 24 >>hyvettä>>, on myös vanha lääkekasvi, jonka levinnei
syys viittaa samaan kuin edellämainittujen lajien. Vanhassa Suo-
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messa sitä on tavattu Pyhäjärven (V. 1.) Konnitsassa, Uudenkirkon 
kirkonkylässä (Mela), Ruokolahdella kolmessa kylässä (Hult) ja Rus
kealassa (Linkola). Ei ole epä il emistä, etteikö sitä kasvaisi - >>puo
leksi villiintyneenä>>, kuten tavallisesti - useammassakin paikassa 
tälläkin aluee ll a, mutta kun monet retkeilijät siitä kokonaan vaike
nevat, on ilmeistä, ettei se ole ollut ainakaan siinä määrin yleinen 
kuin niissä Suomen osissa, joissa taloudellisen hyödyn aikana py
rittiin edistämään lääkekasvien viljelystä. Mahdollista on, että sitä 
on jo ennen Till_and?inkLn aikoja viljelty maamme eri seuduissa. 
Myöhemmin se on, kuten Conspectus-tiedoista ilmenee, yhä enem
män siirtynyt talonpoikaiskasviksi, vähemmin herrastaJoissa tavat
tavaksi. Viimeaikoina sitä taas lienee jonkun verran käytetty ko
ristekasvina. 

Samanlainen >> laskeva su unta>>, jota molempien viimeksimainit
tujenkin lajien kulttuurihistoria maassamme edustaa, on nähtäväst i 
myöskin ollut aaprot ill a, Artemisia abrotanum L., jolla, huolimatta 
ylimielisestä lausunnosta, että sitä >>ka i ei ole milloinkaan viljelty 
koristekasvina, vaan yksistään virsikirja- ja nenäliinakasvina>> (Lind
berg) on kansanomaisten viljelyskasvien historian kannalta huomat
tava osansa silläkin. Tämän lajin lounais- läntisen levinneisyyden on 
jo E 1 f v i n g aineistonsa nojall a todennut, ja si ihen viittaavat varsin 
se lvästi Conspectus-tiedot; niitä molempia on kuitenkin, ennenkaik
kea ylimalkaisuutensa vuoksi, vaikeata ryhtyä kartogrammina 
esittämään. Kun yksistään Elfvingin aineistossa on positiivisia tie
toja aaprot in esi intymisestä 70 -- SO:lta paikkakunnalta muusta Suo
mesta, Vanhasta Suomesta vain Käkisalmesta, jääskestä ja Kannak
selta, niin on jo sanotun perustalla sen levinneisyyden laatu ilmeinen. 

Sen mukaan mitä E 1 f v i n g on voinut saada selvää myös 
Hyssopus officinalis' en, Satureja hortensis' en, Origanum majorana'n ja 
Thymus vulgaris'en v a n h a s ta viljelyksestä, voidaan niistä pää
piirteittäin sanoa samaa kuin edellisestä laj ista: siinä suhteessa ei 
ole tietoja niistä Vanhasta Suomesta. 

Erikoisen vähän on kasvitieteilijöiden huomio kiintynyt m. m. 
lajiin Heracleum villosum Fisch. ( = H. giganteum), jopa siinä määrin, 
että sen esiintyminen kansanomaisena viljelyskasvina perustuu 
miltei yksinomaan vain muistitietoon, ettei sitä ole nähty viljeltynä 
muualla kuin kasvimaakunnissa Ab ja N . (S a e 1 a n), ja että sen 
mahdollisista alamuodoista ei ole varmuutta. Olen vakuutettu, että 
tämä laji on · esiintynyt ja es iintyy Hämeessäkin saakka - mutta 
mikään seikka ei viittaa siihen, että se oli si kaakkoinen laji. Mah
dollista on, että tämä laji on myöhäiscmpi viljelyskasvi. Huomau
tettakoon kuitenkin, miten epävarmaa on Conspectuksessakin van
hojen suurikokoisten, viljeltyjen sarjakukkaiskasvien identifioimi
nen, joten tässä sivuutettakoon ne. 

Perin vähäiset ovat Conspectus-tiedot suopayrtistä, Saponaria 
officinalis L., joll a, mikäli tunnetaan, on vanha levinneisyytensä 
yksinomaan vain Vanhan Suomen ulkopuolinen, lukuunottamatta Ik-
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merkintää Mela-Cajanderin kasviossa. 1700-luvulta ovat ensi tiedot 
sen viljelyksestä maassamme; myöhemmm sitä -on-alettu myös vil
jellä koristetarkoituksiin ja se esiintyy myös lastauspaikkakasvinakin. 

Toisenlainen on niiden kasvilajien levinneisyyskuva, jotka, 
vaikkakin ovat vanhoja, >> villiytyviä>> kulttuurikasveja, ovat esiin-

Kartta 6. Leonturus cardiaca: lev inneisyys Suom essa . Renkaat: 
ilmeisest i adventii visena; mustat pistee t: vanhan 

virj elyn jäljeltä sä il ynyt. 

tyneet sitäpaits i vi elä myöhäistulokkaina, adventiiveina, s. o. las
tauspaikoilla, teiden vicrillä, siementen mukana peltoihin ja tarhoi
hin kulkeutuneina j. n. e. Toisissa kasvupaikoissaan ne ovat vanhoja 
kulttuurikasveja, mutta samalla toisissa kasvupaikoissaan vanhan 
kulttuurin seurcdaiskasveja. Nämä seikat ovat varteenotettavia löy
töjä kuvattaessa, vaikka , myönnettäköön, monesti se on ylivoi
maista. 

Rohkenen ottaa tässä suhteessa tarkasteltavaksi sangen vanhan 
lääkekasvin, > s dämenvahvistusyrtin >>, nukulan , Leonturus cardiaca 
L., levinneisyyskuvan. un tledetääD, että tätä kasvia on viljelty 
Ruotsi-Suomessa niin varhain kuin kasvilajeja koskevia ti edonantoja 
(F r a n k, 'Li 1 aJLd z) on, niin on ilmeistä, että tämä levinneisyys
kuva (kartta 6) ei ole selvä , ja lii an pitkälle veisi tässä yhteydessä 
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Conspectus-tietojenkin erittely. Mutta ilmeistä on, että se on esi
merkki vanhasta kulttuurikasvista, ja myöskin myöhäistulokkaasta, 
ja että tämä laji on monin verroin yleisemmin ja runsaammin kotiu
tunut Lounais-Suomeen, Hämeeseen ja Uudellemaalle (Kymijoen 
länsipuolelle) kuin Vanhaan Suomeen, missä se kyllä on muutamissa 
paikoin tavattu maakunnissa Ka ja lk. Laatokan pohjoispuolisessa 
Karjalassa L i n k o 1 a on sen tavannut vain Suojärven Leppänie
messä siementen mukana tulleena. Löytöjä Viipurista ja Käkisai
mesta on vaikeata tulkita, mutta huomautettakoon, kuten edelläkin, 
että niissä molemmissa keskiajalla oli luostareja. Adventiivin tuon
toisena sitä on tavattu pohjoisempana aina Oulussa ja Kemissä asti. 
Hjeltin tulkintaa K y y h kyse n löydöstä juuan Hiltulasta 
en pidä oikeaan osuvana, vaan ehkä kyseessä on vanha kulttuuri, 
eikä myöhäistulokas. 

Samanlaatuinen on esimerkiksi Artemisia absinthium L. , joka on 
ehtinyt sekä kulttuurikasvina että myöhäistulokkaana laajemmalle 
kuin Jnula, Levisticum ja Leonturus. Lajin levinneisyyssuhteiden 
esittäminen kartogrammina, jos se olisi tässä mahdollista esittää sa
malla tapaa kuin muutkin esittämämme, ja jos voitaisiin suorittaa 
analyysi, mi ssä se on adventiivina esiintyvä, villiytynyt, toteaisi, että 
laji on yleisempi Vanhan Suomen ulkopuolella ei-adventiivina. Tämän 
kuvan saa paitsi Elfvingin aineistosta 1 myös Conspectus-tiedoista. 

Niinikään on ainakin yhtä vaikeaa, miltei mahdotonta, enää sel
vittää Matricaria chamomilla'n, 1700-luvulla (ja aikaisemminkin) 
tärkeän ja ti edonannoista (Kalm, julin, Hellenius) päättäen vilj ellyn 
lääkekasvin levenemishistoriaa yksityiskohdittain. Sen suhteelli
sesta levinneisyyd estä Vanhassa ja varsinaisessa Suomessa voidaan 
sanoa samaa kuin edellisestäkin. Eikä tämä laji liioin ole perenni, 
tosin kestävämpi kuin esimerkiksi Borrago officinalis, jonka niin
ikään kylväytyvän ja villiytyvän vanhan kulttuurikasvin viljelyk
sestä on jo varhain luovuttu (vert. E 1 f v i n g 1. c.). 

Vielä on vanhojen kulttuurikasviemme joukossa sellaisiakin, 
jotka vielä esiintyvät, paitsi, kuten lähinnä edellämainitut lajit 
antropokooreina, täysin luonnonvaraisinakin, selvemmin esim. Cam
panula rapunculoides1 jaSymplzytum officinale L.2

• Näin ollen olemme 

1 Sen vastauksissa ilmoitetaan tämä laji monin paikoin w illinä kasvavaksi•>. 
1 Tässä ei voida syventyä Conspectus-teoksessa es itet tyyn, laajaan ja 

yks it yiskohtaiseen lajin levinneisyyden selvityksee n. 
2 Laj in luonnon vara inen levenemisalue ei ulotu valtiollise n Suomen rajo

jen sisäpuo lelle. Se esiintyy kyllä lastauspaikkakasvinakin, mutta yhtään 
löytöpaikkaa ei ole Vanhan Suomen alueelta. Kiintoisin löytöpaikka on Tu
russa, vanhan akatemian puutarhan lähistössä, josta tarhasta peräisin olevaksi 
A r r h e n i u s arvelee vielä v. 1914 kasvanutta, 1880-luvun löytöön verrattuna 
vo imakkaa mpaa kasvustoa. Symplzytum ei ole yhtä vähän kuin Petasites 
vu/garis ta i Glyceria aquatica tullut, syystä tai toisesta, kansanomaiseksi kttlt ·· 
tuurikasviksi. 
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jo poikennee t aiheestamme perin monimutkaisesti selvitettäviin kysy
myksiin, joita vanhojen ku lttuurikasvien levinneisyys voi osoittaa. 

Voitanee sentään huomauttaa ehkä viimemaini ttuun katego
riaan luettavas ta lajista Senecio jacobaea L. , jota lajia H j e 1 t on 
pitänyt ilmeisesti ensi sij assa ruderaa tin luontoisena. On kuitenkin 

Kartta 7· Se necio j acobaean l ~v inn e isyys Suomessa . Löytöjä ei 
eritelt y, vaan adventi ivina ja muull a tavoin (vanhan vilj elyksen 

jäännöksenä?) es iint yminen merkitty renkaa lla. 

huomattava, että se varhaisempina aikoina on ollut värikasvi , jolla 
(vismuttipeittauksen avul1a) villa värjättiin kellanruskeaksi, samoin 
myöskin lääkekasvi. 

Conspectus-tiedot osoittavat selvästi , että se on useimmissa 
löytöpaikoissaan ilmeinen lastauspaikkakasvi , toisiin paikkoihin tul
lut heinän- y. m. siementen mukana. Mutta jossain määrin erikois
asemaan asettaisin m. m. Lohjan (Mongolan), Uudenkaupungin 
(Saunasillan), Espoon (Bembö len, Kvarnbyn), Helsingin (Vanhan
kaupungin , Eläintarhan) , Helsingin pitäj än (Malmin), Östersundo
min (Koivuniemen), Porvoon (Hammarsin) , Virolahden (Koukin) , 
Kyröskosken (sekä G a d d i n maininnan), Joroisten (Kerisalon) ja, 
ehkä vi elä Kiannan (Kanervavaaran) löydöt. Lajin eteläinen ja län
tinen levinneisyys on ilmeinen, johtuuko se sitten lajin ruderaatti
luontees ta, vai onko sitä varhemmin vilj elty ja missä määrin, vai 
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onko se Suomenlahden eteläpuolelle ulottuvaa yhtenäistä luon
nonvaraista levenemisrajaansa työntämässä pohjoisemmaksi? Täyttä 
varmuutta toistaiseksi ei ole näistä seikoista, mutta olen rohjennut 
huomauttaa tästä jo Tilla zin mainitseman kulttuurikasvin epä
tasaisesta, toistaiseksi vaikeasti tulkittavasta levinneisyydestä tässä 
yhteydessä. 

Kuten huomattanee, ei voida montakaan lajia esittää esimerk
keinä pääväitteemme tukemisessa, sillä käsittelemämme ryhmän toi
set lajit esiintyvät helposti adventiiveina tai ne ovat myöskin oll eet 
jatkuvan viljelyn kohteina. Kasvupaikkatiedotusten nojalla ei ole 
useinkaan helppoa sanoa, milloin niitä voidaan pitää ensinmainitun 
luontoisina. 

Sellaisia vanhoja - osaksi kokeeksi viljeltyjä perennejä kult
tuurikasveja on koko joukko. Osviitaksi niistä: jotka ovat voineet 
päästä kansanomaisiksi, mainittakoon edellisten lisäksi m. 111.: 
Althaea- ja Anchusa- lajeja, Bellis perennis (tuskin sentään >>kot iu
tuva>>), Bryonia alba, Cochlearia armoracia, Convolvulus sepium, Di
centra spectabilis, Delphinium consolida, Fritillaria imperialis, Iris 
sibirica, lsatis linetoria (?), Lavatera-, Malva- ja Mentha- (M. genlilis) 
lajeja, Lilium bulbiferum ja L. martagon, Lysimacl1ia nummularia, 
Nepeta cataria, Paeonia officinalis, Polemonium coeruleum, Polygo
num sacclwlinense, pensaista ja puista m.m. Sambucus- lajit, Spiraea 
salicifolia, Salix fraJ!ilis, Populus-lajit y. m. Lisäksi huomautetta
koon, mitä ·edellä sanottiin Umbelliterae-heimon lajeista. 

Muutamat ei-perennit lajit ovat >>Siirtyneet» huonekasveiksi, rsim. 
Capsicum ja Tagetes, mahdollisesti jotkut muutkin. 

Kansanomaisten kulttuurikasvien selvitystyö on, kuten edellä
sanotusta ilmenee, luonnontieteilij äimme taholla saanut valitettavan 
vähän huomiota osakseen, lukuunottamatta E 1 f v i n g i n laajape
räistä, pohjaltaan toista tarkoitusta varten laatimaa tutkimusta. 
Kun vieläkin vanhaa kansantietoutta, johon alaan vanhojen kult
tuurikasvienkin esi intyminen >>vi lliytyneenä>> tai enemmän tai vä
hemmän ihmisvaraisena voidaan lukea, edelleenkin innokkaasti sel
vitetään, kerätään ja talletetaan, etenkin historiallis-kielitieteellisellä 
taholla, en luulisi es ittäväni liian ylivoimaista tai >>myöhäisperäistä>> 
tehtävää, jos ehclottaisin , että tässä työssä ja siitä irrallisenakin, 
itsenäisenä ja jatkuvana työnä kiinnitettäisiin huomiota maamme 
eri seutujen ku lttuurikasvistoon, kulttuurihistoriallisenkin tutki
muksen nimessä. 
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Onko nisäkkäiden joukossa lajeja, jotka ovat 
yksinomaan kasvinsyöjiä? 

(Oulun Luonnonystäväin Yhdistyksen kokouksessa 23. 1 11. 1928 
pidetty esitelmä). 

A. } . Kopperi. 

Hakiessani vastausta otsikossa lausuttu un paradoksilta kuul os
tavaan kysymykseen, pyydän saada aloittaa ripsieläi mi stä, sii s 
alalta , joka näyttää olevan aivan syrjässä varsinaisesta aiheestani. 

Voinen olettaa, että vapaana elävät ri psieläi met eli cili aat it -
joita , samoinkuin baktereja, luonnossa tapaa kaikkialla - ovat ylei
sesti tunnettuja. Ehkä harvemmille sensij aan on tiettyä, että ripsi
eläim iä elää myös ihmisen ja eläinten suolistossa . Eräät näistä suo
Ji stossa eläv istä alkueläimistä ovat tauteja ai l1 euttavia, patogenisiä, 
kuten esim. Balantidium coli (Malm s t c n) , jonka lääkärit jo aikoja 
sitten ovat kuvanneet punataudin aiheuttajana sekä ihmisessä että 
eräissä kotieläimissä. Balarztidium on ilmeisest i loinen, mutta kasvin
syöjillä on omat, aivan to isenluontoiset dliatinsa. Näitä erittäin 
kiintoisia alkueläimiä ei vielä ole kovin pitkää aikaa tunnettu; ja va r
sinkin Suomessa ja Skandinaviassa ei toistaiseksi ole ainakaa n jul
kaistu yhtään näitä käsittelevää tutkimusta. Olen senvuoksi koh
distanut huomi on i kyseessäolevien ripsieläinten esiintymiseen mei ll ä 
Suomessa sekä märehtijöissä että hevosessa. Märeht ij öistä olen tässä 
su hteessa tarkannut lehmää, lammasta ja poroa Helsingissä , Petsa
mossa ja Oulussa, ja tutkimuksistani julkaisemissa ni kirjoituksissa 
(Vanamon julkaisuja osa 4, n: o 5 ja osa 8, n:o 1) olen kuvannut 18 
Suomessa tapaamaani lajia. Näistä olkoon mallina kuvassa 1 esi
tetty Ophryoscolex Purkynjei S te i 11. Talvena 1927 - 28 olen Oulun 
teurastamolla tutkinut 25 hevosen um pisuolen sisällystä, jolloi n kus
sak in hevosessa tapasin 8 - 10 lajia alkueläimiä. Tavatuista 12 la
jista yleisimpiä olivat Paraisotricha colpoidea F l o r e n t i n i ja 
Cycloposthium bipalmatum ( 1 o r.), kuva 2. Kiintoisin hava itse
mistani ripsieläimistä on kuitenkin eräs aikaise mmin vain Kalifor
ni:lsta kuvattu laji , Blepharocorys equi Schumacher, joka Ou
lussa esiintyi 65 °;0 :ssa tu tkimistani hevosista. Luonnollistahan on
kin , että kyseessäolevat alkueläimet vaihtelevat yks inomaan isäntä
eläimen mukaan, eikä maantieteellisistä rajoista riippuen. 

Materiaalin hankkiminen on siksi helppoa, että voin suosite lla 
luonnonhistorian opettajil le, kun ripsieläimistä luettaessa oppilaiden 
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nähtäväksi on hankittava elävää materiaalia, käyntiä teurastamossa. 
jos mahdollisimman pian teurastuksen jälkeen ottaa pieneen koe
putkeen märehtijöitten pötsin tahi hevosen umpisuolen nestemäistä 
sisäiiystä ja tämän koeputken sitten säilyttää n. 35° C vedellä 
täytetyssä >>Thermos>>-p ullossa, voi eläviä ripsieläimiä tutkia vaikka 
24 tunnin kuluttua. Ja ripsieläimiä on siinä nesteessä, jota tihkuu 

Kuva I. Ophryo-
scolex Purkynjei 

a = tuma 
b = sivutuma 
c = sykk ivi ä 

rakkoja. 

märehtijöitten pötsin tahi hevose n ump1 suolen 
seinään viilletystä haavasta, aivan suunnattomat 
määrät. Onhan eräs saksalainen tutkija lau sunut ~ 

että näitä keskikokoisessa lampaassakin on yhden 
kilon verran. Erään ranskalaisen tutkijan mukaan 
on ripsieläimiä 1 kg viittä litraa kohti pötsin tahi 
umpisuolen sisällystä. 

Kyseessäolevia ripsieläimiä on ainoastaan mä
rehtijöitten pötsissä ja verkkomahassa sekä hevo
sen umpisuolessa, joissa kaikissa suoliston osissa 
sisällys on emäksistä. Täten on tutkijalle annettu 
käteen keino kysymyksen ratkaisemiseksi, miten 
infektio eli tartunta tapahtuu. Jollakin lieväliä 
hapolla, esim. sitruunahapolla, muuttamalla edel
lämainittujen suoliston osien sisällys happameksi 
ja siten tappamalla näissä elävät ripsieläimet, voi 
kokeilemalla saada selvitetyksi, mistä alkueläimiä 
jälleen tulee suolistoon. Kokeet ovat osoittaneet, 
että vesi ei tule kysymykseen alkueläinten esiinty
miseen vaikuttavana tekijänä. Heinää väitetään 

sensijaan ripsieläinten levittäjäksi, koska ripsieläimiä ei ole ilmaan
tunut suolistoon lehmiä ruokittaessa pari tuntia keitetyllä heinällä. 
Olen senlisäksi huomannut ainakin parilla hevosen umpisuolessa elä
vällä lajilla muodostuvan kovakuorisia lepoasteita, joita tietenkin 
suorastaan ilmasta voi joutua eläinten suolistoon. 

Kiintoisin kyseessäolevien ripsieläinten yhteydessä olevista sei
koista on tietysti kysymys niiden fysiologisesta merkityksestä eli siis. 
kysymys ripsieläinten ja näiden isäntäeläinten välisestä suhteesta. 
Koska jokaisessa terveessä äskenmainittujen kotieläinten yksiiässä 
alkueläimiä on poikkeuksetta useita lajeja, ja yksilörunsauteen näh
den aivan suunnattomat määrät, ei alkueläimiä tässä tapauksessa 
voi pitää loisina, vaan voi mielestäni olla kysymyksessä seuraavat 
neljä mahdollisuutta: 
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1. Nisäkkään ja sen suolistassa elävän alkueläimen välillä val
litsee vain tavallinen pöytätoveruus eli k o m m e n s a 1 i s m i, mo
lemmat käyttävät toisin sanoen samaa ravintoa hyödyttämättä toi
siaan erikoisemmin. En kuitenkaan saata tätä pitää mahdollisena. 
Nisäkkäällä on ilmeisesti siksi suuri hyöty ripsieläimistä, että suhde 
ainakin on joku muoto m u t u a-
1 i s m i a. 

2. M u t u a 1 i s m i k s i suh
detta on sanottu senvuoksi, että 
on arveltu alkueläinten muut
tavan osan märehtijöitten vai
keasti sulavasta ravinnosta (sel
luloosan) helpommin resorbeerat
tavaan muotoon, glykogeniksi. 
Vaikkakaan tätä selitystä emme 
voisi pitää tyydyttävästi todis
tettuna, on kuitenkin huomat
tava, että kyseessäolevat ripsi
eläimet esiintyvät märehtijöissä 
rapamahassa ja hevosissa umpi
suolessa, siis kummassakin tapa 
uksessa suoliston osissa, joissa 
käyminen ja ravinnon pienen- Kuva z . Cyclopostllium bipalmatum. 
täminen (maseratio) tapahtuu, a =~ tuma, b = sivutuma, 

c = sykkiviä rakkoja. 
joten ciliateilla on ainakin mer-
kityksensä siinä, että ne alituisesti liikkuessaan saavat ravintojoukot 
vilkkaaseen liikkeeseen, mikä mahdollisesti edistää ravinnon sula
mista. 

3. jos mutualismin edellyttämä molemminpuolinen apu on 
mennyt niin pitkälle, että kyseessäolevasta kahdesta eläinlajista toi
nen tuskin tai ei ollenkaan voi tulla toimeen ilman toista, käytetään 
tämänlaatuisesta suhteesta tavallisesti nimitystä yhteiselämä (s y m
b i o s i). Nisäkkään ja sen suolistassa elävän alkueläimen välisen 
suhteen mielestäni voi varsin hyvin käsittää symbiosiksi tämän sa
nan äskenmainitussa aiitaammassakin merkityksessä. Kyseessäole
via ciliatejahan ei tunneta muualta kuin märehtijöitten pötsistä ja 
hevosen umpisuolesta, jonka lisäksi kaikissa tähän asti tutkituis'a 
märehtijöissä (paitsi edellämainittuja kotieläimiä on tutkimus kä
sittänyt useita hirvieläimiä, antilooppeja, kameeleja ja laamaeläimiä) 
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sekä kavioeläimissä (hevonen, sarvikuono ja tapiiri) on - Ja J tlLiri 
terveissä yksitöissä - poikkeuksetta runsaasti ciliaatteja. 

4. B ui s s on (Les infusoires cilies du tube digestif de l'homme 
et des mammiff:res. Paris 1923) on esittänyt oman, edellisestä poik
keavan otaksumansa, jota olen tähdännyt antaessani esitykselleni 
sen paradoksilta kuulostavan otsikon. B ui s s on lähtee siitä huo
miosta, jonka jokainen nisäkkäiden suolistassa eläviä ripsieläimiä 
tarkannut varmasti on tehnyt, nim. että isommat ripsieläimet 
(Ophryoscolex, isommat Diplodiniuni-lajit, Cycloposthium j. n. e.) 
syövät pienempiä ripsieläimiä (Biltsc/1lia, pienempiä Entodinium
lajeja j. n. e.) . jälkimmäise t jälleen ilmeises ti sulattavat heinää, 
kuten voi nähdä niiden sisässä olevista osaksi sulaneista kasvi so
luista. Mutta lopulta kaikki joutuvat isäntäeläimen ravinnoksi, ku
ten ciliaattien vähitellen tapahtuva sulaminen seuraavissa suolentahi 
mahalaukun osissa näyttää osoittavan. Märehtijät ja kavioeläimet 
eivät siis olekaan yksistään kasvinsyöjiä, vaan saavat ciliaateista ani
maalista ravintoa. Buisson'in mukaan ei olekaan nisäkkäitä, jotka 
olisivat yksinomaan kasvinsyöjiä tahi yksinomaan lihansyöjiä. Hän 
huomauttaa, että lihansyöjätkin leijonasta päästäiseen saakka liha
ruokansa ohella varsin huomattavassa määrässä syövät kasviruokaa. 

Sisävesitutkimusaseman paikasta. 

(Toht. Järnefeltin kirjoituksen johdosta.) 

K . .f. Valle. 

Toht. H. J ä r n e f e 1 t on Vanamo-Seurassa pitämässään esi
telmässä, joka on julaistu Luonnon Ystävän tämän vuoden 2 n: ssa, 
selvitellyt sisävesitutkimusaseman perustamisen tarp ee llisuutta maa
hamme. Tätä ajatusta on jokaisen tieteellisen tutkimustyön ja var
sinkin limnologisen ja kalataloudellisen tutkimuksen ystävän terveh
dittävä ilolla. - Vanamo-seuran toimesta onkin asiaa ajettu eteen
päin, kuten sanomalehdet tietävät kertoa, ja seura on tehnyt halli
tuksell e ehdotuksen sisävesitutkimusosaston perustamisesta n1aa
taloushallituksen kalataloudellisen tutkimistoimiston yhteyteen, 
sekä sisävesitutkimusaseman perustamisesta johonkin so pivaan paik
kaan maaseudull a. Koska sisävesitutkimusaseman paikkakysymys 
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vielä on avoinna, lienee si is syrjäisell ä tilaisuus kosketella sitä ja lau
sua siitä toht. Järnefeltin käsityksestä eriävän mielipiteensä. 

Limnologise n tutkimusaseman paikkakysymystä käsitellessään 
toht. Järnefelt tulee siihen tulokseen, että laitos olisi sijoitettava 
johonkin Helsingin läheisyyteen, es im. Tuusulanjärven rannalle. 
Hän perustelee tätä käsitystään sekä yleislimnologisen tutkimuksen 
että kalataloudellisen hyödyn kannalta ja korostaen eräitä käytän
nö llisiä näkökohti a. Vaikka hän toteaakin, että maallemme ovat 
ominaisia lukuisat toistensa yhteydessä olevat suuret vesistöt, hän ei 
toivoisi, että nämä vesistöt ensi kädessä joutuisivat tutkimuksen esi
neiksi, vaan että >~ monipuolisen yleiskäsityksen saamiseksi vesiemme 
elämän ilmiöistä>> ensiksi olisi tutkimus kohdisteltava pieniin järviin, 
sekä lausuu käsityksenään, että Tuusulanjärveltä oli si helppo pääsy 
mitä erilai simpia tyyppejä edustav ill e järvill e. 

Ottaaksemme ensin asian kalataloudelliset perustelut huomioon, 
on kysyttävä, onko koko maamme sisävesikalastuksen kannalta 
edu llisinta keskittää huomio siihen, miten pienet eteläsuomalaiset 
järvemme saata isiin samanlaiseen järviviljelykseen kuin Keski-Eu
roopassa . Eikö tällä sittenkin ole sangen vähäpätöinen merkitys sen 
su uren joki- ja järvikalastuksen rinnalla, jota muualla maassamme 
harjoitetaan, ja jonka tuotannon ed istäm iseksi meillä tieteellisen 
limnologisen tutkimustyönkin tulisi työskennellä. Uskon, että tule
va isu udessak in jalat lohensukuiset sisävesikalamme tulevat olemaan 
kalataloudellisesti etusi jalla. Tästä syystä mielestäni oli si päähuo
mio limnologisissa tutkimuksissa kohctistettava juuri näiden asumiin 
isoihin vesistöihimme. 

Yleislimnologiselta kannalta katsoen li enee liian suureilista aja
tella, että sisävesitutkimusasemam me tulisi ensi sijassa palvella eräi
den yleislimnologisten tuotantokysymyksien ratkaisemista. Olisiko 
meill ä tähän suuremmat edellytykset kuin niissä kulttuurimaissa, 
joihin verrattuina meidän limnologinen tutkimuksemme vielä kulkee 
lapsenkengissä? - Eikö meidän omalta osaltamme olisi kohdistet
tava tutkimuksemme siihen, mikä meikäläisille oloillemme on erikoi
sinta, nimittäin juuri yHämainittujen suurten vesistöjen tutkimiseen? 
- Samoin olisi meidän tutkittava ensi kädessä karujen vedenjakaja
seuhtj emme humusvesistöjä, joiden vertaisia karuudessa tuskin mo
nestakaan maasta löydämme. Sitäpaitsi toht. Järnefelt korostaa 
aivan liian yksipuolisesti produktiobiologisten tutkimustehtävien 
merkitystä limnologisessa tutkimuksessa; myöskin esim . ekologiset, 
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eläinmaantieteelliset ja miksei systemaattisetkin tutkimukset ovat 
otettavat huomioon, sillä täytyyhän tutkimusaseman palvella kai
kinpuolista limnologista tutkimusta. 

Siirtyessämme tämän jälkeen pohtimaan sisävesitutkimusase
man paikkakysymystä, olemme mielestämme heti selvillä siitä, ettei 
Tuusulanjärvi tai joku muu uusmaalainen vesistöseutu ole sovelias 
maamme limnologisen aseman paikaksi. En epäile sitä ollenkaan, 
etteikö näillä seuduin olisi >>sekä savi- että moreeniseutujen järviä, 
jopa happamia suojärviäkim, mutta nämä järvet edustavat kuitenkin 
viljavan tai puoliviljavan uusmaalaisen maiseman pikkujärviä, kun 
sensijaan koko maallemme ominaiset karujen vedenjakajaseutujen 

·järvet samoinkuin isot järvemme ja jokemme puuttuvat kokonaan. 
Näitä uusmaalaisia järviä, esim. Tuusulanjärveä, tutkimalla ei voi 
saada >>monipuolista yleiskäsitystä vesiemme elämänilmiöistä.>> Ei
vätkä myöskään mukavuussyyt, kuten Helsingin läheisyys, saa olla 
määräämässä tämmöistä paikkaa sisävesitutkimusaseman paikaksi. 

Mihin suuntaan sitten limnologisen tutkimusaseman paikkaa va
littaessa olisi käännyttävä, osoittaa toht. j ärnefeltin sivumennen 
mainitsema Vääksyn kanavan seutu. En ollenkaan tahdo sanoa, että 
se olisi paras mahdollinen paikka, mutta sillä olisi varmasti monia 
etuja Tuusulanjärven rinnalla. Vääksyllä on suuriin vesistöihimme 
nähden keskeinen asema. Siinähän meillä on kaksi erilaista isoa jär
veä, Päijänne ja Vesijärvi, aivan kuin käden ulottuvilla. Vain lyhyt 
matka on erään ison jokemme, Kymijoen, yläjuoksulle. Samoin on 
yhden päivän kuluessa tilaisuus siirtyä Evon kruununpuistoon, missä 
>>äärimmäisen karua luokkaa>> läheneviä vedenjakajaseudun pikku
järviä on runsaasti tarjolla. Lisäksi on Vääksyssä jo entuudestaan ~ 

pieni kalanviljelyslaitos, josta helposti saisi aluetta limnologista koe
toimintaakio varten, samoin Evolla toinen maallemme kokonaisuu
tena katsoen ehkä luonteenomaisemmassa ympäristössä. Näissä olisi 
mielestäni yltäkyllin tilaisuutta kaikenlaiseen tuotantobiologiseenkin 
kokeiluun. Evolla olisi sitäpaitsi hyvä tilaisuus tutkia meikäläisille 
oloille luonteenomaista pellavanliotuksen lannoittavaa vaikutusta. 
Vihdoin olisi Helsinkikin kirjastoineen ja laboratorioineen kyllin lä
hellä, sillä tässä ei merkinne suuria se, meneekö paikalla käyntiin 
yksi vai kaksi päivää. 
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Piirteitä valeskorppioonien elintavoista. 

Heikki Väänänen. 

Pieni kirjoitelmani valeskorppiooneista (L. V. 1928, N:o 1) sai 
lehtori A x e 1 W e g e 1 i u k se n lähettämään vuosien varrella ke
räämänsä, runsaanlaiset kokoelmansa allekirjoittaneen määrättä
viksi. Samalla sain hänen tekemänsä kiintoisat havainnot näistä 
pikkueläimistä julkaistavakseni. Paitsi sitä, että tietomme meikä
läisten valeskorppioonien maantieteellisestä levenemisestä huomatta
vasti paranivat, lisääntyi myöskin faunamme uudella Chelifer-lajilla. 
Lehtori Wegelius on näet löytänyt elokuun alkupuolella 1917 
Hattulan pitäjässä irtonaisen koivun kaarnan alta noidan maayökön 
(Agrotis augur F a b r.). Tämän perhosen kimpussa oli neljä valeskorp
pioonia, jotka tähänastisten tarkastelujeni perusteella kuuluvat lajiin 
Chelifer Mjöbergi, jonka professori A 1 b. T u II g r en v. 1909 on 
se littänyt Ruotsista. Tarkempi mikroskooppinen tutkimus, jota en 
vielä ole ennättänyt suorittaa, osoittanee määräyksen todenperäi
syyden. Mahdollisesti eläin voi myöskin olla joku toinen, tätä lähellä 
oleva, samaan alasukuun (Chernes) kuuluva laji. Käytettävissäni 
olevan kirjallisuuden perusteella voin mainita, että vasta nyt on siis 
ensimmäisen kerran havaittu valeskorppioonien käyvän perhosten
kin kimppuun. 

Pienuudestaan huolimatta valeskorppioonit eivät ole voineet, 
luultavasti omaperäisen ruumiinrakenteensa johdosta, olla kiinnittä
mättä tutkijain huomiota. Ensimmäinen, joka tiettävästi on tutki
nut niitä, on luonnontieteitten isä A r i s t o te 1 e s. Hän mainitsee 
kirjaskorppioonin (Ch. cancroides L.) ja huomauttaa sen tavallista 
skorppioonia muistuttavasta ruumiin rakenteesta. Keskiajan tutki
jat eivät tarkastelleet luontoa. Muista ennen Linne'tä eläneistä 
tutkijoista ovat seuraavat maininneet enemmän tai vähemmän 
valeskorppiooneista: A 1 d r o v a n d i (De insectis, 1623, siv. 227), 
H o o k e (Micrographia, 1665, siv. 207), F r i s c h (Beschreibung 
von allerlei lnsecten. 1730, kapp. 8, siv. 2), S w a m me r d a m 
(Bibel der Natur, Leipzig 1752, siv. 43) ja G e o f f r o y (Histoire 
des insectes, 1762, Osa II, siv. 618). Ensimmäisen monografian jul
kaisi M e ri g e ( 1855), ja senjälkeen on ilmestynyt tutkielma toisensa 
perästä. 

Valeskorppioonit ovat sangen arkoja eläimiä, ja ne ovat vaikean
laisesti hoidettavia. jos niitä pitää astiassa, jota peittää harsokangas, 
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pujottautuvat ne nopeasti pois niin pienistä reijistä, että näyttää ih
meelliseltä, miten ne voivat ahtaissa paikoissa pitkine ja mahtavine 
pedipalppeineen liikuskell a. Aivan sulj etussa putkessa ne taas ver
rattain nopeasti heittävät henkensä. Usein niillä on tapana vetäytyä 
takaperin ahtaisiin rakoihin, kuten luteet. Jos niitä hätyyttelee esim. 
pinsettien kärjillä, eikä niillä ole tilaisuutta juosta piiloon, ja jos ne 
huomaavat turhaksi pedipalppiensa uhkaavan näköisen ojentelemisen, 
vetäytyvät ne kasaan ja asettavat pedapalppinsa taitavasti selkänsä 
päälle. 

Kun kääntää valeskorppioonin selälleen, keinottelee se itsensä 
jälleen jalkeille siten että se asettaa toisen pedipalppinsa pitkin 
vastaavaa ruumiinsa sivua ja toisen avu ll a vääntää itsensä jälleen 
vatsalleen. 

Minkäänlaista ravintoa en ole itse huomann ut vankeudessa pi
tämieni valeskorppioonien nauttineen. Koettelin antaa niille milloin 
mitäkin, pieniä kovakuoriaisia, punkkeja y. m. s. Mutta kun eläin, 
kokeilin Obisium muscorum-lajilla, huomasi pienen punkin tulevan 
luokseen, juoksi se nopeasti takaperin ainakin säikähtyneen näköi·· 
senä pakoon. Lehtori Wegelius kertoo asuinhuoneessaan aikaisem
min olleen sangen runsaasti kirjaskorppiooneja (Chelifer cancroides L.), 
ja aivan vilisemällä pienen pieniä jyrsij äkorentoj a, Troctes divinato
rius (Corrodentia, Atropidae), joita edelliset hänen luulonsa mukaan 
käytt ivät ravinnokseen. Myöskin on hän kerran tavannut valeskorp
pioonin (luultavasti Ch. cancroides), joka pedipalpillaan piti kiinni 
kiivaasti potkivaa ludetta. H Li 1 se n on Venäjällä usein tavannut 
kirjaskorppioonin (C/7. cancroides) luteita metsästelemässä. Hänen 
mukaansa kirjaskorppiooni juoksee hämärän tultua luteitten perässä 
ja tarttuu varovaisesti takaa tai sivuilta kiinni. Jos lude pyristelee 
vastaan, hellittää se otteensa ja päästää uhrinsa vapaaksi. Koskaan 
se ei anna kokoisensa lu teen vetää itseään mukanaan. Hetken perästä 
tarttuu se uudestaan äärimmäisen varovaisesti luteeseen, mutta jät
tää sen jälleen, jos lu teell a on vielä voimia vastustella. Tälläista peliä 
voi kestää tuntikauden. Jonkun ajan kuluttua näet lude lamaantuu . 
Kirjaskorppiooni on luultavasti saanut nipistettyä pedipalpeillaan 
reijän luteen ihopanssariin ja pedipalppien kärkihampaan kärkeen 
avautuvan myrkkyrauhasen tiehyeestä erittynyt neste on vaikutta
nut uhriin. Senjälkeen kirjaskorppiooni vie saaliinsa suunsa eteen ja 
pian juoksee se ympäriinsä tyhjä luteen nahka pedipalpeissaan. Se 
on erittänyt nesteitä, jotka ovat liuottaneet luteen pehmeät osat, ja 



Piirteitä valeskorppioonien elint avoista. 141 

näin muodostuneen vellimäisen ravinnon on kirjaskorppiooni käyt
tänyt hyväkseen. Voimme puhua ex train testinaalisesta ruoansula
tuksesta, mikä useill a muil lakin hämä häkkieläimillä on varsin taval
lista. 

Paitsi tämän kirjoitelman alussa mainittua perhostapausta, ovat 
useat tutkijat havainneet valeskorppiooneja usein eril aisten hyön
teisten, kuten kovakuoriaisten, muurahaisten, mutta varsinkin kär
pästen kimpussa. R e e k e r (1 894) on julkaissut Iaajanlaisen yhteen
vedon tällaisista tapauksista. W. H e s s löysi kerran tava i!'i se n 
huonekärpäsen, jonka etujalan sääreen oli Chelijer cancroides L. tart
tunut pedipalpillaan. Toisella pedi palpillaan eläin yritti tavoitella 
kärpäsen toista etuj alkaa, mutta kärpänen levitte li aina jalkojaan 
tehden täten tyhjäksi kirjaskorppioonin yritykset. 56 tuntia kesti 
tätä peliä. Silloin kirjaskorppiooni tapaturmaisesti kuoli. Se hukkui 
maitopisaraan, jonka tutkija tarjosi kärpäselle ravinnoksi. T u 1 1-
g r e n ( 191 1) mainitsee tavatun Etelä-Ruotsissa taimBavoissa erästä 
valeskorppioonia, Clzelijer nodosus Schrank, joka hänen mielestään 
ilmeisesti käytti kärpäsiä apunaan, siirtyessään paikasta toiseen. H. 
v. 1 h e r i n g on Etelä-Amerikassa todennut val eskorppioonien usein 
elävän muutamien kovakuoriaislajien peitinsiipien alla. Hänen mu
kaansa ei voi ajatellakaan, että piilopaikoissa elelevät valcskorppioonit 
ja punkit olisivat Campos-seuduilla levinneet jokaiseen puuhun muu
ten kuin käyttämäll ä tätä mukavaa matkustamistapaa. 

G r i m p e ( 1921) on suorittanut toistaiseksi perusteellisimmat 
tutkimukset, joiden tarkoituksena on se lvittää valeskorppioonien ja 
kärpästen välisiä suhteita. Kesällä 1921 oli Leipzigissä tavattoman 
runsaasti valeskorppiooneja. Grimpe pyydysti asuinhuoneista kär
päsiä (Musca domestica ja Homalomyia canicularis) ja totesi, että 
29:stä kärpäsestä I3: 11 a oli mukanaan valcskorppiooneja, tavalli
sesti 1- 2, mutt ;:! erääll ä 9 kappaletta. Useimmiten olivat valeskorp
pioonit miehittäneet kärpästen takajalat jos niissä jo oli ennestään 
>> väkeä>> kiinni, kelpasi niille keskij alat ja aivan viime tingassa vasta 
etu jalat. Valeskorppioonit eivät juuri haitanneet · kärpästen lento
kykyä, mutta mitään suosittuja vie raita ne eivät olleet, sen huomasi 
siitä, että kärpäset hi eroivat takajalkojaan toisiaan ja siip iä vastaan 
koettaen täten pudottaa pois valeskorppioonit, jotka voivat riippua 
päiväkausia saman kärpäsen kintuissa. Kun Grimpe tappoi kärpäsen, 
esim. pusertamalla sen pään rikki, mutta koskettamatta ollenkaan 
valcskorppiooneja, jättivät nämä kärpäsen raadon ja odottivat uutta 
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kärpästä. Salamannopeast i ne hyökkäsivät lähelle tulleen kärpäsen 
takajalkoihin . Monet muutkin tutkij at ovat tehneet samanlaisia ha
vainnoita. 

Tällaisen elämäntavan ymmärtämise ksi on laadittu seuraavat 3 
selitystä: 1. Valeskorppiooni kuljetuttaa kärpäsillä itseään (v. 
1 h e r i n g, M e n g e), 2. valeskorppiooni syö kärpäsiä (B e r g, 
H e s s), 3. valeskorppiooni on kärpäsen para ~ ; iitti (G r i m p e., L e y-
r----...:-'_~ .... _. ~ d i g). 

Kuva I. Che/ifer Latreillii L ea c h. Ö' 
Neljännen käve lyraajan coxa (vasen). 

a. aukko , k. karvoja, s. suppilo , 
kn. keilamaisia nystyröitä . 

(Piirt. H. V.) 

Kä s tner'in (1927) mie
lestä ensimmäinen selitys on 
kyllä hyvä, mutta ei voi ajatella 
valeskorppiooneilla olevan joita
kin tarkoituksia niiden tarttuessa 
kärpäsiin kiinni. Toinen selitys 
ei tunnu uskottavalta syystä, 
että valeskorppioonit ~yökkäävät 
niinkin suurten ja paksukuoristen 
eläinten kimppuun, etteivät ne 
mitenkään pysty tavalla tai toi
sella >> uhrejaan>> edes vahingoit
tamaan. Kolmas selitys on taval

laan myöskin heikko. >> Parasiittiset» valeskorppioonit eivät missään 
suhteessa ruumiinrakenteensa puolesta eroa sellaisista valeskorp
piooneista, jotka elävät vapaina ja joita ei koskaan ole tavattu 
enemmän kärpästen kuin muidenkaan hyönteisten kimpussa. Nyt 
voisi olettaa, että parasiittinen elämäntapa on niin myöhäsyn
tyinen, ettei se vielä ole ehtinyt vaikuttaa millään tavalla valeskorp
pioonien rakenteeseen. Eräs havainto kumoaa kuitenkin tämänkin 
olettamuksen. Menge on näet löytänyt meripihkapalasesta kärpäsen, 
ja tämän jalassa riippui vielä kiinni valeskorppiooni, eräs Chelifer
laji. Tertiäärikaudesta alkaen valeskorppiooneilla on siis ollut aina 
tilaisuuden sattuessa tapana tarttua kärpäsen sääriin, ja vaikka ne 
niinmuodoin tavattoman pitkän ajanjakson aikana ovat sukupolvesta 
toiseen olleet tämän tottumuksen alaisia, ei niissä huomaa merkkiäkään 
minkäänlaisesta degeneroitumisesta. Kästner selittääkin tavan joh
tuvan sisäisistä syistä. Valeskorppioonit ovat luonteeltaan petoja, 
kuten useat muutkin hämähäkkieläimet, ja tarttuvat kiinni kaikkeen, 
mitä eteen sattuu. jos se sitten on ison hyönteisen jalka, ja hyöntei
nen tuntiessaan nipistyksen raajassaan pyrähtää lentoon tai lähtee 
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Kuva 2 . Chelifer cancroides L. c! ventraalipuolelta. 
V va oso ittaa sarvielinkohtaan. (Piirt. H. V.) 

kiivaasti juoksemaan, säikähtää valeskorppiooni ja puristaa pedipal
pillaan kouristuksentapaisesti, ja niin ehkä vasten aikomuksiaan saa 
tehdä lentomatkan tai pikajunan nopeudella kiitää pitkin maankama
raa. Mitä nämä sisäiset syyt sitten ovat, ne jääkööt eläinpsykologien 
vastaisten tutkimusten selvitettäviksi. · 

Biologian kiintoisimpia lukuja ovat kuvaukset eläinten keskuu
dessa tavattavista eri sukupuolien välisistä suhteista, ja hämähäkki
eläimet eivät suinkaan ole vähint.en antavia. Tunnettuahan on usean 
hämähäkkinaaraan julma tapa syödä koiras. F a b r e on mestarilli
sesti kuvannut skorppioonien lemmenmarsseja. Valeskorppiooneista 
·emme vielä paljoa tiedä. Englantilainen K e w ( 1912, 1914) on ainoa 
tutkija, joka on onnistunut näkemään tätäkin puolta ja hänen tut
kielmansa ovatkin parhaita, mitä tulee valeskorppioonien elämän
tapojen käsittämiseen. 
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Sekundääriset sukupuolieroavaisuudet ovat yleensä sangen vä
häiset ja vaikeasti huomattavat. Poikkeuksena on kuitenkin Cl1eli
fer-suvun Chelifer s. str. alasukuun kuuluvat lajit (meikäläisistä C/7. 
cancroides ja Latreillii), joiden koirailla on kaksi paria erikoisia elimiä 
(kuvat 1 - ·3). Toinen on coxapussi (kuva 1 ), joka tavataan neljän-

Kuva J. Chelifer Latreillii 
Leach. ö- ja ~ vent
raalipuolelta . 5 :n sar
vielimet mahdollisimman 

pitkinä. (Kew). 

nen kävelyraajaparin coxassa. Se on mediaa
nisesti avautuva kaksiosainen, kitiiniseinäinen 
pussi, jonka lateraali sessa suuremmassa osassa 
on pieniä keilamaisia nystyröitä. Myöskin 
työntyy tästä pienempaan, mediaaniseen 
osaan, suppiloon, joukko karvoja. Minkään
laisia rauhasia ei pussista ole tavattu, vaan se 
on kuiva ja ilman täyttämä. Sen merkitys on 
tuntematon. Toiset erikoiset, yksinomaan 
koiraksilla tavattavat elimet ovat parilliset, 

. genitaaliaukon molemmin puolin sijaitsevat, 
ulostyönnettävät sarvielimet, joita pidetään 
surkastuneina tracheaputkina. Tavallisissa olo· 
suhteissa ne ovat sisään vedettyinä (kuva 2), 
mutta kiihoittuneessa tilassa ollessaan koiras 
työntää ne esiin (kuva 3). 

Chelijer cyrneus-Iajin kiima-aika sattuu 
Englannissa keväisin huhti- tai toukokuussa. 
Silloin näyttävät eri sukupuolten puuhat 
ainakin päältäkatsojasta verrattain huvitta
vilta. Kerron niistä Kew'n mukaan (katso 

kuvia 4 ja 5). Eri sukupuolet tapaavat toisensa ja heiluttele
vat uhkaavasti pedipalppejaan ja pysähtyvät lopulta päät vas
takkain. Nyt alkaa hauska leikki. Koiras tarttuu toisella pedi
palpillaan lujasti naarasta pedipalpista kiinni, eikä päästä sitä 
pitkään aikaan irti. Koiras alkaa kävellä heiluttaen vapaata 
pedipalppiaan ja ensimmäistä jalkaansa edestakaisin, vuoroin eteen
ja taaksepäin. j a naaras on pakoitettu tekemään samat liikkeet, 
mutta luonnollisesti päinvastaisessa järjestyksessä. jonkun ajan ku
luttua naaras on suostunut sen verran, että koiras uskaltaa jo kos
kettaa päällään naaraan päätä. Kävely jatkuu, mutta äkkiä koiras 
painaa takaruumiinsa maahan, erittyy jotakin nestettä, koiras ko
hottaa takaruumiinsa, ja vaalea, kankea rihma jää maahan pystyynr 
sen päähän erittyy gen itaaliaukosta pieni pisara, ja niinpä onkin. 
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J<uva 4· Chelijer cyrneus L. Koch. cr vasemmalla, ~ oikealla. A. cr kiin
nittää spermatofoorin ma ai1Cl11. B. cr kulkee taaksepäin, ~ eteenpäin. C. sper
matofoori tunkeutuu ~ :n gcnitaliaukkoon. (S' :n vasemmanpuoleise t ja ~ :n 
oikea npuoleise t raaj at sekä tuntokarvat jätetty se lvyyden vuoksi pois. (Kcw). 

koiraan alla pientä lakki-
sientä muistuttava sperma- ~~\ 

tofoori (kuva 5). Koiras vetäy- ~~ 
tyy taaksepäin , naaras kul
keutuu eteenpäin ja sperma
tofoori joutuu sen avoimeen 
genitaaliaukkoon, joka äkkiä 
sulkeutuu. Tällöin naaras ve
täytyy kiireesti taaksepäin, 
mutta koiras on vieläkin no
peampi, se syöksyy eteen
päin, ja kohta ovat molem
mat jonkinlaisessa syleilyssä. 
Koiraksen eturuumis on naa-
raksen eturuumiin alla. Pian 
ne erkanevat jälleen toisis
taan, ja koiras aloittaa pedi
palppiaan ja etujalkaansa 

A 

1 
B c 

Kuva 5· A. Cfl. Latreillii Le ach. spcrmato
foori pää ltä ja alta. B. Cfl. cyrneus L. Koch, 
spermatofoorcja sivulta, C. C/7. cyrneus sper-

matofoorcja With'in mukaa n. (Kcw). 

vilkuttaen uudelleen saman leikin. Koko ilmiö kestää kymmenisen 
minuuttia, jonka jälkeen se tuontuostakin toistetaan 2- 3 tunnin 
aikana. 

Kuukauden perästä naaras munii joukon munia, joita se kul
jettaa mukanaan pienessä pussissa takaruumiin ventraalipuolclla . 
Valeskorppioonien monimutkaiseen kehitykseen ei tässä yhteydessä 
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ole tilaisuutta lähemmin puuttua. Moni seikka val eskorppiooni en 
rakenteessa ja elämäntavoissa on vielä selvittämättä, ja huolimatta 
erittäin laajaksi paisuneesta kirj allisuudesta , on tässäkin pienessä 
eläinryhmässä vielä tutkimusaiheita, joilla voi oll a mielenkiintoa 
muillekin kuin spesialisteill e. 

Muutamia yleispiirteitä ja havaintoja Parikkalan 
pitäjän linnustosta. 

Erkki Rantalainen. 

Maassamme on· paikalli sfaunistisia kirjoitelmi a julkaistu jo 
useita. Kuitenkin on meill ä vi elä seutuja, joiden linnusta on miltei 
tyystin tuntematon. Täll aisiin luulen Parikkalan pitäjän kuuluvan ~ 
koskapa siell ä ol en tavannut lajeja, joiden levenemisalu een on luultu 
käs ittävän vain jonkun muun osan Suomea. Siellä tavataan esim . 
uuttukyyhky, joka paikkakunnalla pesii säännöllisesti eikä ole har
vinainenkaan. >>S uomen lintuj em> mukaan se on levinnyt pääasiassa 
loun ais-osaan maatamme, mutta myös joihinkin pitäjiin Uudella
maalla ja Etelä- ja Keski-Hämeessä, ei kuitenkaan mihinkään osaan 
Laatokan Karj alaa. Samoin ei li ene tunnettua myöskään rauti aisen 
melkein jokavuotinen pesiminen seudull a, ja näin li enee laita monien 
muidenkin lajien. 

Luontonsa puolesta Parikkalan pitäjä on erittäin sopiva monien 
lintulajiemme asuin seuduksi. Siell ähän on laa joja soita, kuten Kasi
suo, jolla m. m. kurj et pesivät , matalia , melkein umpeenkasvaneita 
lampia, kuten Tiviänsuo ja Sammallampi, joka viimemainittu kui
tenkin on edellistä vähemmän ruohoittunut. Nämä taas ovat monien 
sekä kahl aaji en että sorsalintuj en mieluisia ol eskelupaikkoj a. Samoin 
matalat, li ejupohjaiset, ruohikkoiset lahdet, esim. Siikalahti tai. 
Tiviänlahti , joka on edellisen pohjukkaosa. Mutta täällä pesi
vät , paitsi yll ä mainitut vesilinnut, myös uikut, nokikanat y. m. ,. 
vieläpä oleskelee kaulushaikarakin siellä. ·Ei puutu paikkakunnalta 
hiekka- ja kivikkorantaisia järviäkään , joilla pesivät tiirat, pikku
tyllit j. n. e. Esim. Pienen Rautjärven rantamat muutamin paikoin 
ovat tällaisia. (Tätä samoinkuin Isoa Rautj ärveäkin, jotka etenkin 
muuttoaikoina ovat erittäin linturikkaita, parhaillaan kuivataan) .. 
j oki a pitäjässä on vain joitakuita, mutta lintujakin, jotka niiden var
sill a viihtyisivät, tavataan maassamme aniharvoj a laj eja. Mitä taas. 
metsiin tulee, niin on alue suurimmaksi osaksi lehtimetsän peitossa, 
mutta ei puutu synkkiä salojakaan, esim. n. s. Anajoen korpi ja Kan
gaskyl än sekä J ärvenpään salokylät, joten on seudulla sopivia pe
simäpaikkoja myös useill e petolinnuille. Lehdoissa sensij aan, sem-· 
moisissa kuin Koivikko ja Surumäki, viihtyvät monet pikkulintu-
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lajeistamme, kuten kuhankeittäjä, useat rastaslinnut ja kertut, jot
kut peipposet y. m. 

Monin paikoin seutua kasvaa myös haavikkoja, joissa onttoihin 
puihin pesivät yöpöllöt, telkät ja uuttukyyhkyt sekä muutamat 
tikkalajeistammekin. 

Aikomukseni ei ole tässä yhteydessä antaa mitään seikkaperä istä 
'kuvausta pitäjän linnt1stosta, vaan haluai sin ainoastaan esittää 
muutamia havaintoja eräiden kyseenalaisessa osassa Suomea harvi
naisten lajien esiintymisestä Parikkalan pitäjän alueella ja samoin tah
toisin antaa edes hämärän kuvan siitä ankarasta hävityksestä, joka 
ihmisen taholta kohtaa siellä pes iviä lintulajej a. Saanen myös huo
mauttaa, että yleensä tärkeintä osaa, ainakin pesien ryöstämisessä, 
näyttelevät paikkakunnalla asuvat yhteiskoulun pojat. Heill ehän 
onkin opetettu lintutuntemusta, joten he parhaiten kykenevät hankki
maan harvinaisuuksia, joita he sitten kaupittelevat suuresta hinnasta. 

Oriolus oriolus (L.). Kuhankeittäjä on seudulla hyvin yleinen. 
Osoittaakseni tätä mainitsen vain kesällä 1927 paikkakunnalta löy
detyt pesät tai nähdyt poikueet. - Kontio)l saari. Pesä koivussa; 
osa munista otettu. 3. V 1 II kuitenkin nähtiin 1 emon ja 5 poikasta 
(lentokykyisiä) käsittävä poikue. - Iso Siikasaari. 28. V 1. löysivät 
Kangaskylän pojat valmiin pesän noin 4- 5 m korkeudelta koivusta, 
oksanhaarukasta. Munia ei vielä tällöin ollut, eikä niitä koskaan tul
lutkaan, koska emo hylkäsi pesän luultavasti löytäjien ahkeran tarkas
telun takia. -: Viitasaari. 22. V 1 löytyi pesä, josta ei munia lainkaan 
otettu, joten lintu sai rauhassa ainakin täällä hautaa ne poikasiksi. 
Niitä nähtiinkin siellä 4. V 111 lentokykyisenä. - Koivikko. 20. V 1 
löysi eräs >> mLmienkeräilijä>> petäjänhaarukasta pesän, jossa 3 hauto
matonta munaa, jotka hän kaikki otti, mutta joutuivat ne myöhem
min omaan kokoelmaani, samoinkuin hylätty pesäkin. - Kangas
kylä. Läheltä majataloa löysivät kylän pojat pesän, jossa 5 munaa. 
- Mihkaniemi. Kesäkuussa löysi R. Vartiainen koivusta pesän, 
jonka hän jätti koskematta, joten lintu lienee sielläkin saanut poika
set. - Lisäksi mainittakoon, että Isolla Siikasaarella ja n. s. J use
liuksen kankaalla on nähty syksyllä poikueita. Sitäpaitsi on kuhan
keittäjä edellisinä vuosina pesinyt sekä j aukion kylässä että lähellä 
Säämingin ja Parikkalan pitäjän välistä rajaa. jokavuotisia pesimä
paikkoja ovat aikaisemmin ·olleet edellisten lisäksi myös Papinniemi 
ja Pitkäsaari. - Koirasten viheltelyä sekä naukumista kuulee alku
kesällä päivät päästään. Olen useita kertoja varmasti nähnyt koi
raksen päästävän tuon naukuvan äännähdyksen. 

Erythrina erythrina (Pallas.). Punavarpunen esiintyy alueella 
yleensä harvinaisena. Viime vuosina on pesiä löydetty ainakin seu
raavat: 1922. 12. V 1 pesä; 3 hautomatonta munaa Suru mäellä. 
Toukokuun lopulla 1923 on Parikkalan asemalta löydetty pesä pie
nestä kuusesta; munia 4. - 1924 on laji pesinyt Surumäen luona 
erääseen villiytyneeseen Ribes-pensaaseen. Samoin 17. V 1. 1925 löy
dettiin sieltä pesä, jossa oli 4 munaa. 3. V 1. 1927 löysi eräs Kangas-
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kylän pojista pesän Härskiin niemestä. Siinä 5 hautomatonta munaa, 
joista hän otti 2. Pesä pienessä petäjässä. 

Aegithalos caudatus (L.). Seudulta on löydetty joitakin pyrstö
tiaisen pesiä, joista tarkemmin tiedossani ovat se uraavat 1923 löyde
tyt: Koivikko. Toukokuun lopull a pesä katajapensaassa; munia 4. 
- Siikalahden rannalta V-kuun lopulla pesä, jossa 10 hautamaton ta 
munaa. (Veijo Liljeblad.) - Surumäeltä, noin 3 m korkeudelta le
pästä; hävitettiin. - Kierteleviä parvia näkee silloin tällöin talvis
aikaan samoinkuin syksyisinkin. 

Phylloscopus s. sibilatrix (Beckst.). Vihreäkerttu pesii säännölli
sesti paikkakunnalla eikä ole kovin harvinainenkaan. Pesiä on löy
detty: 4. V 1. 1923 järvenpäästä läheltä Liuharantaa erään metsän 
reunassa olevan ojan kupeesta. ·Mun ia 1, mutta aikaisemmin oli 
si itä jo otettu niitä. ja oli pesä tä llöin hylätty. Kesinä 1922 ja 24 on 
kumpanakin löydetty pesät samoi lta paikoin. V. 1925 oli 27 . V Suru
mäellä pesä, jossa 5 hautomatonta munaa. 1927 löydett iin 12. V 1 
Koivikosta pesä, jossa 6 hautomatonta munaa; ryöstettiin. 

Olen kuullut käytettävän kansanomaista nimeä: syrjäl intu . Ei 
kuitenkaan tämä nimitys su inkaan tarkoita yksinomaan vihreäkert
tua, vaan pikemminkin pajulintua, mutta myös tilttalttia. Sitäpaitsi 
olen kuullut etenkin pikkupoikien nimittävän täten kaikkia pienem
piä varpuslintuja, joiden pesä sattumaltakin on hieman kallellaan. 

Hippolais icterina (Viell.). Parikkalan pitäjä-alueella pesii 
kultarin ta-pareja säännöllisesti joka vuosi useampia. Kuitenkin en
nen kesää 1923 lienee laj i ollut paljon harv inaisempi päättäen siitä, 
etteivät paikkakuntalaiset tienneet mainita ainoatakaan pesälöytää 
aikaisemmi lta kesiltä. Mainittuna vuonna löydettiin kuitenkin joita
kin pesiä, joista tarkemmin tiedossani on vain yksi. Tämä oli Kan
gaskylän alu ee ll a, ja kesäkuun lopu ll a oli si itä otettu munat. Sitä, 
että lajia todella pesi useampia pareja seudu ll a, todistivat >>mu nien 
keräilijäin>> kokoelmissa löytyvät näytteet. Sitäpaitsi sa in omaan ko
koclmaani Koivikon läheltä koivussa olleen pesän, josta myös oli 
munat otettu. 1924 kesällä löydetyistä pesistä tiedän vain Suru
mäellä 9. V II petäjän oksalla olleen pesän, josta kaikki 5 hautoma
tonta munaa otettiin. 1925 oli pesä samoin Surumäellä; siinä kuiten
kin poikas'et, joten ei sitä ryöstetty. 1926 pesi laj i Vaaramäellä. 
1927 olin paikkakunnalla kesän alussa, ja onnistuinkin saamaan hie
man tarkempia tietoja laji n esiintym isestä siell ä tuona kesänä. Luet
telen tässä niistä seuraavat pesälöydöt: Vaaramäki. 10. V !löydett iin 
pesä, jossa 2 munaa, koivusta. - Koivikko. 12. V 1 kaksi pesää; 
kumpikin koivussa oksan haarukassa. Toisessa 2 ja toisessa 3 munaa. 
Va li tettavasti nämäkin ryöstettiin. Iso Siikasaari. 16 pv. tienoilla 
kesäkuuta valmis pesä petäjän haarukassa; n. parin viikon kuluttua 
oli siinä ollut 6 munaa, jotka jätetty paikoilleen. - 15- 16. VI 
löydettiin Surumäeltä kaksi pesää, joista toisessa 1 muna. Toisen 
munien lukua en varmasti saanut tietooni. - d':n laulua kuulee 
.sangen usein kaikilla yllämainituilla paikoilla. 
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Prunella m. modularis (L.). >>S uomen linnui ssa>> mainitaan tä
män maassamme sangen harvinaisen lajin pesineen v. 1905 Parikka
lassa. Voin kuitenkin todeta myöhempiä pesälöytöjä sie ltä. 1923 
1. V II löydettiin Surumäen läheltä pienestä katajapensaasta pesä, 
jossa 2 hautomatonta munaa. Ikävä kyllä en voinut estää tämän 
hävittämistä, si llä sa in si itä tietää vasta, kun minulle tuotiin nähtä
väksi pesä ja toinen munista. Nyt löytyvät munat todisteina kokoel
massani. - Samana kesänä 31. V 1 r löysi R. Vartiainen Isosta Liika
saaresta toisen pesän katajapensaasta; si inä oli poikaset. - 1924 
nähtiin samassa saaressa poikue. - 1925 löydetty n. s. juseliuksen 
kankaalta pesä, joka luultavasti kuului tälle lajille; siinä oli haudotut 
munat. - 12. VI 1 löysin kesällä 1927 Koivikosta tyhjän rautiaisen 
pesän n. metrin korkeudelta katajapensaasta. En saanut tietooni 
olisiko siinä ollutkaan munia, mutta joka tapauksessa se oli saman
kesäinen ja täysin valmis. - Yksityisiä lintuj a en ole koskaan ta
vannut. 

Strix aluco (L.). Parikkalan pitäjään näyttää nykyisten tietojen 
mukaan laji levinneen vasta 1920 paikkeilla. Sill oin löydettiin 
ensi kerran pesä Papinniemeltä ja on se sen jälkeen täällä käyttänyt 
erästä onttoa haapaa jokavuotisena pesäpuunaan. 1921 oli edellisen 
lisäksi vielä Kasurin rannalla pesä samoin ontossa haavassa . - 1922 

· löydettiin pesät samoista paikoista, mutta tällöin olivat >>munien
keräilijäb> ottaneet niistä munia. 1923 muuten samoinkuin kesällä 
1922 paitsi, että yö pöllö pesi sill oin myös j oukiossa. 1924 ei laji pesi
nyt enää Kasurin rannalla, koska myrsky oli kaatanut se n vanhan 
pesäpuun. Sensijaan löydett iin pesä Melkoniemestä. Muuten sa
moinkuin edelli senäkin vuonna. - 1925 löytyi Papinniemeltä kaksi 
pesää ja Siikalahden rannalta yksi. joukiossa pesimisestä ei tarkem
pia tietoja. Samoin ovat tiedot vuodelta 1926 puutteelliset. Kesällä 
1927 oli Papinniemellä kaksi pesää. - Viitasaarella oli mainittuna 
vuonna yksi pesä, josta kaikki neljä poikasta otettiin >>eläteiksi>>. 
- Yksityisiä yksilöitä ammuttu si lloin tällöin talvisinkin . . 

Nyctea nyctea (L.). Elokuun alussa 1926 1 vanha yksilö Pienellä 
Punkaharju lla (nähnyt V. Ingman). 

Mergus albellus (L.). 25. V J. 1924 tavattu 4 yksilöä Siikalah
della. Samoin 1 yks il ö 18. V 1. 1925 (R. Vartiainen.). 

Botaurus st. stellaris ( L.). Kesällä 1923 kertoi tuomari Nissinen 
tuoneensa 1 yksilön Siikalahdelta: - 1927 asusti kaksi kaulushaika
raa ilmeisesti koko kesän Si ikalahdella. jo keväällä kuu lt ii n sen 
äännähtelyä, mutta nähtiin vasta loppukesäll ä, jolloin 18. V 1 11 eräs 
sorsajahdilla olija ampu i toisen niistä. Lintu täytettiin . (prep. r~. 
Vartiainen) ja on nyt Parikkalan Yhteiskoulun kokoelmissa . Sitä
paitsi nähtiin kaulushaikaraa siellä myös keväällä 1925. 

Phalacrocorax c. carbo (L.). 21. V 111. 1927 nähty 1 vanha et
yksilö lähellä Mustasaarta olevilla Akankivill ä. Myöhemmin 3. X 
samana vuonna ammutt iin nuori lintu vähän ulompaa nim. Saha
saaren luota. Lintu täytettiin. 
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Columba oe. oenas (L.). Uuttukyyhkyn voi Parikkalan pitäjässä 
sanoa olevan joks. yleisen, si llä jokavuotisia lajin pesimäpaikkoja 
ovat Likalammin ja Pitkälammin rantamat sekä Papinniemi · ja 
Viitasaari. Näissä munii se onttoihin haapoihin. Valitettavasti ovat 
nämä pesäpuut siksi yleisesti tunnettuja, että niissä emo tuskin kos
kaan saa ensimmäisiä muniaan hautaa poikasiksi, vaan ottavat ky
läin pojat säännöllisest i munat kokoelmiinsa. - 1927 löysin 10. V 1 
Viitasaaresta ontosta haavasta 6 hautamaton ta telkän munaa ja yhden 
halenneen uuttukyyhkyn munan samasta kolosta. - Todisteina la
jin esiintymisestä ja pesiruisestä paikkakunnalla on Parikkalan Yh
teiskoulun kokoelmissa löytyvä täytetty lintu ja omissa kokoelmis
san i olevat kesällä 1923 otetut munat. - Syksyisin nähty suuria 
uuttukyyhkyparvia m. m. Anajoella Kruunun pelloilla. 

Haematopus o. ~strolegus (L.). Muutamia vuosia sitten ammuttu 
Sammallammelta meriharakka (sekä ampuja että täyttäjä tohtori 
Basilier). 

Karjalan Luonnon Ystävät. 
Antero W almari. 

Kuten Luonnon Ystävän tämän vuoden 2:ssa no:ssa on mai- . 
nittu, perustettiin Viipurissa viime kuluneen helmik. 6 p. luonnonti e
teellinen yhdistys nimeltä >>K a r j a 1 a n L u o n n o n Y s t ä v ä t». 
Seuran tarkoitus ja tehtävät määritellään sen sääntöjen 1 ja 2 §§:ssä 
seuraavasti: 

1 § . . >> Karjalan Luonnon Y stävät»-seuran tarkoituksena on: 1) 
edistää varsinkin Karjalan luonnon tuntemista; 2) herättää ja yllä
pitää jäsenissään harrastusta kotiseudun luonnon tutkimiseen, s u o
j e 1 e m i s e e n ja tunnetuksi tekemiseen; 3) perustaa Viipurin kau
punkiin luonnonhistoriallinen museo ja sitä voimiensa mukaan kar
tuttaa ja tukea. - 2 §. Tarkoituksensa saavuttamiseksi seura: 1) 
koettaa saada syntymään yhteenliittymisiä Karjalan sekä maalais
että kaupunkikunnissa elävän luonnon tutkimista, s u o j e l e
m i s t a ja kaikenlaisten luonnon es ineitten keräilemistä varten sekä, 
mikäli mahdollista, avustaa niitä; 2) jakaa st ipendejä eri tahoille 
Karjalaa toimeenpantavia retkeilyjä }a keräilyjä varten sekä 3) aset
tua - niin usein kuin tarve vaatii - yhteyteen tieteellisten seurojen, 
laitosten, yksityisten tutkijain ja asianharrastajain kanssa asioista, 
jotka kuuluvat seuran toiminta-alaan. 

Niinkuin yllä esitetystä toimintasuunnitelmasta näkyy, on seura 
ottanut ohjelmaansa - paitsi 1 u o n n o n t i e d o II i s t a (luon
nontutkimisen ja sen tunnetuksi tekemisen) puolta - myöskin ny
kyisin tärkeäksi käyneen lu o n n ·o n s u o j e lu k y s y. m y k s e n, 
ollen seuran pyrkimyksenä ja ensi toimenpiteenä aikaansaada koko 
maakunnan (Karjalan) luonnonmuistojen luetteloiminen sekä, mi
käli mahdo lli sta, koettaa saada näille luonnonmuistomerkeille huol-
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toa siten pelastaakseen nämä häviöltä. - Tässä tehtävässä tulee 
se ura ennen pitkää ryhtymään yhteistoimintaan · m. m. maakun
nassa toimivien muutamien suurimpien vali stusjärj es töj en, ennen
kaikkia Etelä-Karjalan Nuori soseuran kanssa. 

Luonnonhistorialli sen museon aikaansaaminen Viipuriin - joka 
myöskin , kuten ylläolevasta sääntöjen 1 §:stä näkyy, on sisällytetty 
seuran tehtäviin - on osalta kunniakysymys viipuril aisill e ja Kar
j alan >> luonnon ystävill e>> yleensä, monessa pienemmässäkin kaupun
gissa kun on tällainen museo olemassa, mutta ei Viipurissa. Tämä 
museokysymys sai alulle itse >> Karjalan Luonnon Ystäväh-seuran 
syntymisenkin. Alu ks i oli kysymyksessä vain >> Viipurin Eläintie
teellinen Museo>> (J. E. Aron suunnitelma), mutta K. L. Y:n tultua 
perustetuksi laajennettiin tätä museoajatusta sekä kvantitat iivisest i 
että kvalitatiivi sesti >> K a r j a 1 a n L u o n n o n h i s t o r i a 1 1 i
s e k s i M u s e o k s i >> koko K a r j a 1 a n 1 u o n n o n e 1 ä m ä n 
k u v a s t i me k s i, missä kävijä voi saada käsityksen t ä m ä n 
m a a k u n n a n elävän luonnon kokoomuksesta ja elämästä, sekä 
missä suhteessa siitä on ihmise lle ja nimenomaan maanviljelij äll e 
hyötyä tai vahinkoa, ja jossa varsinkin kasvavall a nuori so ll a on tilai
suus tutustua kotiseutunsa koko luonnonelämään, kuten perus
teluissa sanotaan. 

Olkoon mainittu vielä, että seuraan on varattu erityinen n. s. 
Nuorten-osasto nousevan polven oh jaamiseksi niitten elämänarvojen 
piiriin, joita luonto voi tarkastelij all een tarjota, se kä uusien , vereksien 
vo imien kasvattamise ksi seuran tarkoitusten vastaisen toiminnan 
turvaamiseksi. 

Pieniä tietoja. 
Kaksl uutta jäälin tulöytöä Suomesta. j oulukuun alussa 1927 Helsingin yli 

op iston eläintieteellinen museo sa i vastaanottaa hra A. E. L ove n i 1 ta Lavan
saa resta j ä ä 1 i n n u n eli k u n i n g a s k a 1 a s t a j a n, ,Alcedo att/zis ispida 
(L.), joka oli saanut surmansa maini tu lla Suomenlahden itäosassa sijaitsevalla 
saa rella marrask. 20 p:nä 1927. Linnun paino museoon saapuessa oli 41 gr, pi
tuus konservo ituna 172 mm, siipi 76.7 mm (H a r t e r t in mukaan ·pää muodon 
s iipi 76-81 mm), nokka 40 mm (mitattuna sivu lta päin, pitkin suupieltä, mikä 
mittausta pa tämän lajin suhteen ehkä antaa parhaiten toisiin yks il öihin ve rrat
tavissa olevat arvot). 

Tammikuun puolivälissä 1928 saati in toinenkin yksilö museoon konse rvoi
tavaksi. Yliopp . L y y t i n e n nim. to i prof. K. M. L e v a n d c r i II e hra 0 s
s i a n Kuu s i se n Varsinais-Suom en saaristosta, Kustavin pitäjän Lyypertön 
Katkurun saa relta tapaaman jää linnun. Hra Kuusisen tiedon annon mukaan 
tämä paikkakuntalaisille tuntematon lintu oli nähty seudulla joulukuun keski
paikoi lla 1927 ko lmen nelj än päivän ajan lentelemässä rann oilla, tähystelemässä 
ven een laidalta jääsohj on täyttämään rantaveteen j. n. e. j ouluk. 14 p:n iltana 
l1ra K. näki linnun lentävän veteen päät tyvän aidan rakoon >> yöpuulle>> ja men-
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nessaan seuraavana aamuna sitä katsomaan, oli se pudonnut ku olleena jää lle. 
Hra K:n ilmoituksen mukaan ilman lämpötila jouluk. 13- 15p:nä oli - 6°-13°C. 
Tällaisen pakkasen tiedetään jää linnun hyvin kestävän, jos vain ravintoa on 
kylliksi tarjolla. Meill ä tietysti kuitenkin jäälinnun ravinnon, pikkukalain ja 
muiden pienten ves ieläinten saa nti talvella on hyvin huonoa, joten ravinnon 
puute varmaankin oli varsinainen kuoleman syy. Lintu olikin hyvin laihtunut ja 
painoi vain 24 gr. Se on nuori yks il ö, siiven pituus ainoastaan 73 mm, ruumiin 
pituus konservoituna melkein 172 mm, omituises ti vasemmalle kaa rtunut nokka 
sivulta mitattuna 40 mm, nilkka n. 9 mm ja pyrstö 37 mm (mittaukse t osaksi 
prof. K. M. Levanderin suorittamia). 

Museon kokoelmissa on lajia enn es tään Suomesta ainoastaa n 2 kpl. Ka ik
kiaan tunn etaa n meil tä kuitenkin edelläma initut lukuun ottaen ain ak in 17 varmaa 
löytöä, ja lintu näyttää kuuluvan niihin laje ihin , jotka kenties paraikaa ova t 
Suomeen leviämässä, va ikka ainoatakaan pesimäta pausta vielä ole tiedossa . 
Kaikki mainitut, suhtee lli sen lukuisa t löydöt ovat viimeisten 30 vuoden 
aja lta. Lintu tavattiin näet Suomessa ens immäisen kerran vasta v. 1899 
(tri E r n s t W a s e n i u s, Puotinkylä (Botby) Helsingin lähellä); kappa le 
on museo n kokoelmissa . - My öskin Ruotsin eteläisissä os issa on jää lintu 
viime aikoina yhä useammin näyttäy tynyt ja tavattu m4utamia kerto ja 
pesivänäkin, joten arve llaan (L. A. J ägerskiöld) sen pian tulevan vakin aiseksi 
pes imälinnuksi Ruotsiin, jos se vain saa olla rauhassa . Virossa, ainakin maa n 
eteläisimmissä osissa, jää lintu pesinee säännöllises ti, va ikka onkin harvin ainen. 

Ilmari Väli kangas. 

Hieman lintutietoja Sortavalasta ja s n ympäristöstä. Acantf7is Iinari a (L.). 
Keväällä 191 8 löydet tiin kaupun gin läheisen •> Kilpa radan metsäs tä•> urpiaisen 
pesä, jossa 4 munaa, kuusesta. Toisen pesän löysi lyseo l. W. Lamberg Nuku tta
lahdesta 6. VI. 1924 kuuses ta . Siinä oli höyhenettömät poikase t. 

Emberi za hortulana L. Esiintyy muuttoaikoina. Viime vuosina säänn ölli
ses ti sekä syksyisin että keväisin . Mainittakoon tässä aiko ja vain vuodetta 1927. 
Kevää llä 4. V 1 Ö', 5. V 1 Ö', 1 ~ ja senj älkeen joka päivä toukokuun puoliväliin 
Tuhkalammin .rantamill{l. Samoin syksyllä koko syyskuun aj;m use ita kpl. r 
metsäkirvisten seurassa . . 

Aegitlzalos caudatus (L.). Ainakin pari kertaa pesinyt seudulla. 1922. 6. V 1. 
löydettiin Nukutta lahdessa pesä koivusta (W. L : mberg) sekä nähtiin Rytyss~i 

kesäkuun alussa 1924 poiku e. - Tavattu silloin tä ll öin talvisinkin. Esim. 16. 
X II. 27 parvi kaupun gissa eräässä pihassa (K. Rantalainen), ja Putsinlahdessa 
niik i lyseo l. 0 . Siitonen 21. 1. 28 n. 20 yks. käs ittävän pyrstötiaisparven. 

Turdus v. viscivorus L. Harvinainen. Vain pari varmaa pesä löytää on tie
dossamme. 1921 löydettiin kulorastaa n pesä kuuses ta Tamhan gassa ja Rytyssä 
kannon pääs tä 14. V 1. 1923. Pesässä 4 hautomatonta munaa. Kesä llä 1924 oles
ke li se kyllä samoilla paikoilta, mutta pesää ei löydetty. 

Luscinia Luscinia (L.). On a ikaisemp ina vuosina ol lut ylein en, mutta sitten 
taas n. v. 191 8- 25 vä lisenä aikana harvinaisempi. 1926 oli se jo huomattavast i 
runsas tu kuisempi ja es iintyi v; 1927 jälleen aivan yleisenä, niinpä yksin Sortava
lan Seminaarin aluee lla lauloi kevää llä säännöllises ti 2- 4 koirasta. 

Picus canus Gmel in . Silloin tällöin tavattu yksity isiä lintuj <!. M. m. 1922-
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24 Rytyssä, jossa myös 1925 hein äku un a lussa nähtiin poikue. Viimeks i lienee 
harmaat ikkaa nähty 15. 1. 1927 Karma lassa 1 yks. 

Dryobatcs Leucoto (Bechst.) Va lkose lkä tikka ei liene pesin yt Sortava lan tie
noilla, ei a inakaa n ole ti etoj a löydöistä, yksin äisiä yksil öjä tapaa ky llä josku s, 
·es im. 28. X II. 1926 1 ~ Liikolassa. 

Bubo bu bo (L.). Htuthkaj aa tavataan a luee lla yleensä hyvin harvina isena, 
eik ii la inkaa n t iedetä pes in ee n. Ma init takoon tässä joitaki n a ikamää riä. Loka
kuu ssa 1924 ammuttu ka upun gin hautausmaa lta (V. Tiensuu). 1927 syksy llä 
amm uttu Uukunieme ltä sekä syys ta lve ll a samana vuonna j aakkimasta (V. 
Durchman) ja Kaa lamo lta 2. X II. 27. Marraskuun puo li välissä siUi paitsi am
mu tttt va ivaiseksi Pu tkisa lossa . 

Asio fl. tlammcus (Pontopp.). Karmalas ta on löydetty hein äkuun lopulla 
192 1 pesä maas ta ruispellos ta. Munia 4; hautomattom ia 8. X. 26. 1 yksil ö am
muttu Helyläs tä . 

Aquil a c. chrysaetos (L.). Muutamia vuos ia sitte n ku uluu maakotka pesineen 
Pttu tsaaressa. Pesässä oli ollu t muniakin, mutta seudulle sij oitetut so t ilaat, jotka 
juuri oli vat pesän löy täjiä, ampuivat sen munineen sieka leiksi (erään sotilashen
kil ön kertoman mukaa n). j osk us tapaa yks ityisiä lin tuja. Viimeksi li enee nii Ui 
niih ty 19. X 1 1. 27 Salmissa Mantsilassa, jossa Iin tu is tu i kelohonga n Ia tvassa, 
ja 6. l 1. 28. Nukutta lahdessa (W. Lamberg). 

Hali aetus al bi cill a (L.) Satu nna ises ti tapaa yksin äisiä yks il öjä seudulla . 
Vuodelta 1927 on kaks i a ikamäärä ~i. 12. X W. Lamberg näki van han linnun 
seudun yli lentävän. Syksy llä 1927 ammutt iin Putsinlahdesta 1 yks il ö, jonka 
siipien vä li oli 210 sm (Olavi Sii tonen). - Lintu on nyt täy tettynä Sortava lassa 
1eht. G. Branderilla. 

B otaurus st. stel/aris (L.) . l>Suomen lin tujen •) mukaa i1 pittiisi kau lushaikara n 
es ii ntyä Sortava lan kaupun gin läheisen Airanteenj ärven rannoi lla, mtt tta ny
ky i:itin ei lajia siell ä enää tavattane. Tätä todis taa se , ettemme me eikä tietääk
se mme kukaa n muukaa n moniin vuosiin ole sitä mainitulla järve ll ä nähn yt eik ii 
äii n täkää n kuullut. 

Cygnus ~·ygnus (L.). 16. X 11. 1926 lensi kaupun gin yli 6 yksi löä käsittävä 
joutse nparvi etelää kohti. Paikkaku nta la is ten kertomain mukaa n oleske lee jout
sc nia j tinisjä rvessä a ina se n jäätymiseen saa kka. 

Larus r. ri di hundus L. 1 yksil ö nähty Läppäjärve llä kaupun gin edusta lla 
24. V. 1927. 

P/1asianus sp. Huhtikuun a lussa 1927 tavattiin fa saa ni Sipi lässä Pylkkäsen 
puu tarhassa. Lintu ilmes tyi siellä pellolle, jossa ihmisiä para ikaa oli ty öskentele
mUssä, etsien sieltä rav intoa. Se oli hyv in kesy eikä la inkaan lä htenyt karkuun 
ell ei tultu a ivan metrin parin päähän sii tä. Lu onnollises ti se näinollen ammuttiin 
jo sa mana iltana. Eräs sotilashenkilö täy tti sitten sen, mutta myöhemmin tär
ve lty i lin tu tapaturma ises ti. - Maini ttakoon, et tä eräs linnun näkij öistä , puu 
tarlluri V. Åberg sekä täy ttäjäk in olivat aika isemm in tava nneet fasaa neja 
Ete lä-Suomessa, joten he ky ll ä linnun va rmasti tun sivat. 

Lauri Timsuu ja Erkk i Rantalainen. 

Euglena sanguinea Viipurin lähistöllä. - Ollessani kevää llä 1925 toukok. 
3 p:nä opp ilasten kanssa ret l<eil yll ä Viipurin l ä hi s t ö ll ~i herä tti hu omiotamme 
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omituinen punainen väritys muutamassa pienessä lammikossa. Värityksen 
aiheuttivat hyv in runsaasti esiintyvät mikro-organismit, joita oli sekä veden si
sässä että kalvomaisena >>ve den kukkana>> lammikon pinnalla. Myöhemmin 
mikroskoopilla tarkastettaessa havaittiin solujen vetäytyneen pallomaises ti ko
koon, niin ettei lähempää struktuuria, enempää kuin siimaakaan enää vo inu t 
erottaa. Kaikesta päättäen oli tässä kuitenkin kysymyksessä Euglena san guinea 
Ehrbg. ja sen joukkoesiintyminen. Samaan tulokseen tuli myöskin tri 1 1 m a r i 
V ä 1 i k a n g a s, jolla oli tilaisuus näytettä tarkas taa . 

Paikka, josta Euglenaa tavattiin, on Viipurin itäisistä es ikaupun geista lou
naiseen, muutama sa takunta metriä Kåremäenlahden sillasta länteen, maanti en 
ete läpuolella. Siinä on maantien varrella luonnonniityn tapain en avo in, puuton 
ja pensaaton nurmikkokenttä, ja puheenaoleva lammikko oli aiva n lähell ä tietä. 
Lammikko oli va rsin vähäinen, noin 20 metriä läpimitaten, mutta näin kevää llä 
oli siinä sentään ve ttä 2- 4 dm syvältä. Se lväs tikään se ei ollut mikään pysy
vä in en lammikko, vaan tavallinen kevätves ien kokoontumispaikka kentän ma
ta limmalla kohdalla ; ei se siis myöskään näyttänyt kaivetulta. Oppilaa tkin ti es i
vät ilmoittaa, että se kesä llä kokonaan kuivaa . Mi tään erikoista korkeampaa 
vesikasvillisuutta ei siinä ollut hu omattavissa, tava llista kostean laidunmaa n hei
nikkoa ja saraikkoa vain. Oppilaa t ti esivät myös, että sa maa punaista väri tystä 
oli lammikassa hu omattu edellisenäkin keväänä. 

Ylioppilas L e o En g m a nin antaman tiedon mukaan oli tu ota punaista 
veden kukkaa ollut samassa lammikassa myöskin kolmena edellisenä kevää nä 
sekä samoin edelleen kevää ll ä 1926, mutta ei enää viime keväänä. 

Tietääkseni on Euglena san guinea'a maas tamme tava ttu vain muutamia ke r
toj a (Lappeenrannan seudulta, Kuopion läheltä, Tvärminnes tä y. m.). 

Hyvin tunnettu on ·punainen veden kukka Alppien järvistä ja lammikoista. 
Isommissa järvissä, kuten Sempachin ja Murtenin järvissä, aiheuttaa punaväri
tyksen eräs sinilevä (Oscillatoria rubescens), joka on kerran huomattu väri tyksen 
aiheuttajana myös meillä, mutta pienissä lammikoissa juuri Euglena san gui
nea. K 1 a u se n e r' in mukaan 1 tunn etaan tu ollaisia werilampia>> suuri joukko 
kaikista alppimaista. Vaikka ne eivät ole sidottuja millekään määrätylle kor
keudelle, ova t ne kuitenkin erikoisen ominaisia avoimille, metsättömille Alppien 
seuduille. Niiden suuruus on noin 40 m läpimitaten ja syvyys noin 1 m, siis vä
hän isompia kuin tämä viipurilain en allikko. Niiden pohj a on sa manlaista maata 
kuin rannat ja ympäristö. Ne ovat aina, sanoo Klausener, aurinkoisilla ja avoi
milla paikoilla laidunmailla, siis hyvin samanlaisia kuin tämäkin puheenalainen 
meikälänen. Syvät ves ihaudat eivät koskaan ole ve rilampia. Korkeampia vesi
kasve ja on harvoin; tavallisesti laidunmaan nurmikko kasvaa samanlaisena ve
teen saakka. Kevää llä on niiden ves i kirkasta, mutta tulee kesän mittaan orgaa
nisista aineista ruskeaksi, ja muiden pikkuorganismien lisääntyessä punainen 
vä ri vähitellen häviää. 

Paitsi Euglenaa on joskus toinenkin fl agellaatti , Astasi a lwematodes, aiheut
tanut punaväritystä. 

Klausener arvelee, että punaisen värin merkitys on siinä, että se liian kirk
kaassa aurin gonva lossa suoj elee solujen lehtivihreää erikoises ti ultraviolettien 

1 Lampert , Das Lebcn der Binnengewässer, s. 583. 
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valonsä teiden va ikutukselta, 
ne kun voisivat tunnelia leh
tivihreän. Punainen väriaine 
muodostaisi siis jonkunlaisen 
l>patvanvarjom kyseessäole
ville mikroorganismeille. 

Viljo Hornborg. 

Vesisaha (Stratiotes aloi- · 
des) Kuopiossa. Ollessani vii
me elokuussa so rsa jahdissa 
Kuopion pitäjän Hiltulanlah
den Kuhaistenlammella, tote
sin tämän lammen vesisahan 
t yyss ijaks i. Kaikkialla mata
lassa lammessa sitä kasvoi 
hidas tu ttaen soutamista, nmt
ta varsinkin puron eli ojan 
laskupaikassa sitä oli loppu
mattomiin saakka . Siellä t ää lW 
sen herttaise t ja harvinaise t 
valkoise t kukkase t kimalteli- Vesisaha mutahaud assa Kuhai stenlammell a. 
vat aurin gossa pai
kotellen kymmenkun
ta pienellä alalla. Sen 
sahalaitaise t hauraat 
lehdet täyttivät myös 
läheisyydessä olevat 1 

laaja t mutahaudat, 
mutta kukkivia yksi
löitä ei ollut. Otaksun, 
että varjostava ym
päristö ja kylmä vesi 
es tivät kukkimisen. 

1. Forsius. 

Muutama 
mähavainto. 

äkä
Meillä 

kiinnitetään yleensä 
sa ngen vähäi1 huomi 
ota äkämiin ja niiden 
aiheuttajiin. Sentak ia 
katson tarpee lliseksi 
mainita seuraava t ha-

vainnot, jotka aivan Vesisa ha kukalla Kuh<li stenlammell ll . 
ohimennen tulin mer-
kinneeksi oleskellessani toht. 1. Välikankaan huvilalla Sipoon Korpiloimassa (N.) 
6- 8. II 1. 1927. - Eriopllyes laevis typicus Nai. sa ngen yleinen te rva lep ~i ll ä. 
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Ainakin joka toisessa lehdessä oli yksi tai useampi tämän punkkilajin a iheut
tama äkämä. Eriophyes Laevis inangulis Nal.-muodon tapasin myöskin, mutta 
a inoastaan parista lehdestä. }aapiella veronicae Vallot oli a iheuttanut luktti
sasti äkämiä nurmitädykkeellä (Veronica chamaedrys L.). Cystiphora soncll i F. 
Lw. oli aiheuttanut karakteristisia äkämiään valvatin (Sonclws arvensis L. var. 
maritimus Whlnb.) lehtiin verrattain vähän. Heikki Väänänen. 

Käärmekuusi Kuopiossa. Mainittua puuta kasvaa 4 m korkuinen yksilö 
Kuopion piUij <i n Htltutanlahden kylässä, vanhassa sekametsässä Koivumäen 
kartanon luona. /. Forsius. 

Viipurin satunnaiskasve.Ja. Viipurin kaupungin kaatopaikoilta, ratapihalta 
ja läheis iltä myllyalueilta olen kesinä 1926 ja 1927 löytänyt paljon satunn a iskas
veja, joista huomattavimmat Iuette len seuraavassa. Tärkeimmistä löydöistä olen 
lähettänyt näytteet Helsingin yliopiston kasvitieteelliseen museoon, josta my ös 
olen saa nut määräykset erä ill e kasveille, joita en ole itse tu ntenut. 

Panicum rniliaceum Tienhaaran m yllyllä us. yks. 1927. 
crus galli samo in 3 yks . 1927. 

Plzalaris canariensi s Tiiliruukin kaatopaikalla us. yks. 1927. 
Hordeum jubatum samoin 2 yks. 1926. 
Cynosurus echinatus Tienhaaran my ll y ll ä us. yks. 1927. 
Polygonum tataricum samo in 3 yks. 1927. 
Amarantus retroflexus samo in us. yks. 1927. 
Silene dieilotoma ratapihalla 2 yks. 1926. 
Delphinium consolida Tiiliruukin kaatopaik. 2 yks. 1926. 
Papaver rlweas samo in 1 yks. 1926. 
Camelina microcarpa ratapihalla 2 yks. 1926. 
L epidium campestre Ristimäen myllyllä 4 yks . 1927. 
Alyssum sp. (indeterminatum) samoi n 3 yks . 1927. 
Arachis /zypogaea (ster.) Papulan kaatopaik. 3 yks. 1927. 
Me(ficago Lupulina Ristimäen myllyllä us. yks. 1927 . 

l!isp ida Tienhaaran myllyllä 1 yks. 1927. 
arabica samo in. 
falcata ratapihall a 2 yks. 1927 ja Tiiliruukin kaatopaik. 3 yks. 1926. 
sativa Tiiliruukin kaatopaik. 1 yks. 1926. 

Melilotus indicus Neitsytniemen kaatopaik. ~ yks. 1926. 
Omitlzopus sat ivus Ristimäen myllyllä us. yks. 1927. 
Malva silvestri s Neitsytniemen kaatopaikalla 1 yks. 1926. 

neglecta samo in. 
Salvi a verti ci llata Tiiliruukin kaatopaik. 4 yks. 1926. 
Ballote ni gra samoin 1 yks . 1926. 
Sideritis montana Ristimäen myllyalueella 2 yks . 1927. 
Solanum nigrum Neitsytniemen kaatopaik. 1 yks. 1926. 
Plantago arenari a ratapihalla us. yks. 1927 . 
Carduus nutans Tiiliruukin kaatopaik. 2 yks. 1927. 
Ambrosia trifida samo in 1 yks. 1926. 
Seneci o vernalis Ristimäen myllyalueella 3 yks. 1927. 

V. Serkån. 
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Kokousselostuksia. 

Suomataisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon kokous 30. 111. 1928. 
Yliopp. T y y n e P e 1 t o m a a piti varjokuvin valaistun es ite lmän varpuj en ja 
ruohojen lehtien rakenteesta eri metsätyypeissä . jo kauan on ollut tunnettua 
- kertoi hän - että kasvin ass imilatiosolukko on muunteluk ykyinen. Mistä 
muuntelu johtuu, ei tiedetä . Useimmiten se on kirjallisuudessa tulkittu mukau
tumaksi ulkoisiin olosuhteisiin. Vaikuttaviksi tekijöiksi on es itetty vars inkin 
va laistus- ja kosteussuhteita. Es itelmöitsij ä oli pyrkinyt orientoivasti ottamaan 
se lville, va ikuttavatko ne olosuhteiden vaihtelut, jotka eri kangasmetsätyypeis
sämme es iintyvät, muu taksia aluskasvillisuu teen kuuluvien varpujen ja ruohojen 
lehtien anatomiassa . Tutkittaessa eri kangasmetsä tyypeistä otettuja lehtinäy t
teitä, on käynyt selville, että puheenaolevien lehtien assimilatioso lukossa esiintyy 
tosiaankin va ihteluj a er i metsätyyppien kesken. Tässä va ihtelussa esiintyy 
sääntöperäisyys siten, että kuivissa kangasmetsissä lehden rakenne on kseromor
finen ja lehdoissa, joista myös oli näytteitä, enemmän tai v~i hemmän hygromorfi
nen. Näiden äärimmäisten tapausten väli lle jäävät ne lehdet, joi lla on mesomor
finen rakenn e, ja ne tu lev·1 t lu onnehtimaan tuoreita kangasmetsiä. Ette i vaih
telu a saa aikaan yksinomaan valaistuksen eri laisuus, näkyy sii tä, että vaihte
lu a on er i tyyppien kesken aivan varjottomi llakin paikoin, sa moin kuin ää rim
mäisessä varjossa . Kaiki lla tutkitt::1vina olleilla laje illa ei tätä vai htelua esiin
tynyt. Tä ll öin oli kysymyksessä laj it, jotka eiv~it yleensä va ihtele missää n olo
suhteissa . Näilläkin saatiin esi in kuitenkin paksuusvaihtelu, joka näyttää, että 
lehti ohenee kuivista kangasmetsistä lehtoihin päin siirryttäessä. 

Toht. V. K r o h n teki se lkoa Vanamo-seuran va ltionavun ja rahastojen 
kasvu sta sin ä aikana, jolloin hän oli ollut seuran rahastonhoitajana. Siitä kävi 
m. m. ilmi, että seuran nauttima va ltionavustus oli eri vuos in a ollut seuraava: 
1923 12,000: - 1925 62,000: - 1927 74,000: -
1924 43,000: - 1926 67,000: - 1928 100,000: -

Rahastojen kehity" oli ollut seuraava: 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

Pörssiarvo 25. 11.28 

Mclan rahasto 

30,503:07 
35,930:48 
38,691: 56 
42,442: 18 
49,738: 81 
73,289: 80 
89,845:80 

Hirnin rahasto 

308: 95 
329:43 
352: 84 
377: 79 

1,456: 44 
2,788: 85 
3,788: 85 

Topcl i us-rahas to 

4,005: 37 
5,066: 66 
5,458: 57 
6,000: 60 
7,110:59 

12,093:86 
14,637: 86 

Yliopp. H a n n a Hu o ta r i jätti seuran arkistocn kokoelman kan san
oma isia kasvinnimiä Sotkamon pitäjästä. Leht. A 1 p i P y n 11 ö 11 en oli lähet
Uinyt st ipendiaattikertomuksen v. 1927 tekemistään lin ttttietee llisistä r tkeilyisttl 
Pohjois- Karjalassa. · 

Seura päätti kääntyä va ltioneuvoston puoleen es ittäen ryhdyttäväksi asian
mukaisiin toimiin 1) ves ibiologise n osaston perusta miseksi maataloushallituksen 
kalata loudelliseen tutk imustoimistoon, joka osasto käsitUl isi osastopä~i llik ön ja 
ass istentin samoin palkkaeduin ja oikeuksin kuin va ltion tieteellisten laitosten 
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osastopäälliköt ja assistentit, sekä 2) sisävesibiologisen tutkimusaseman perusta
miseksi sopivaan paikkaan maaseudulla, joka asema liittyisi kalataloudellisen 
tutkimustoimiston vesibiologiseen osastoon ja jonka hoito toistaiseksi jäisi mai
nitun osas ton virk:Jmiesten huoleksi vastedes tarkemmin määrättävällä tavalla. 

Puheenjohtaja esitti painosta ilmestyneen >> julkaisuj en>> 6:nnen osan, joka 
on 255 sivun laajuinen ja sisältää yhteensä 9 eläintieteellistä tutkimusta [kirjoit
taneet G. Ekman (3 tutkimusta), j. Seppä, H. Järnefelt (3 tutkimusta), A. Thiene
mann jaA. j. Kopperij. 

Seuran jäseniksi valittiin metsänhoit. Seth Nord b e r g sekä ylioppilaat 
Uuno Kaarlo Per t t u 1 a, Aino Inkeri T a u b e, Rafael Viktor Matias 
E f r a i m s s on ja Yrjö Sakari Saa r n i j o k i. 

Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran vuosikokouksessa 11. II. 28 
seuran sihteeri lausui muutamia muistosanoja hiljan kuolleesta tunnetusta koulu
miehestä ja luonnontutkijasta leht. j. E. A r osta. - Prof. W. M. Linna
n i e m i es itelmöi n. pari vuosikymmentä sitten Italiassa keksityistä esihyön
teisistä (Protura) luoden katsauksen ryhmän tutkimisen historiaan sekä pu
huen sen edu stajien rakentees ta, esi intymisestä ja merkitykses tä hyönteisten 
polveutumiskysymyksen s lvittämiselle. Esitystä valaistiin varjokuvin, jonka 
lisäksi eräs es ittäjän Viipurin tienoilta löytämä muoto oli mikroskooppisena 
preparaattina nähtävänä. - Prof. H. W a r e n näytti Yliopiston kasvitie
teellise lle mu seo lle vaihtokappaleina saatuja jaavalaisia viljelys- ja hyöty
kasveja se lostaen niiden käyttöä ja merkitystä. - Yliopp. T. Vaara mä k i 
näytti keltanokkahempon (Carduelis flavirostri s), jota meillä vain satunnaisesti 

_ näyttäytyvää lintua es ittäjä oli tavannut kaupungin kaatopaikoilta sekä lah
joittanut muutamia Yliopiston kokoelmiin. - Uudeksi jäseneks i valittiin yli
opp. L y y 1 i P a 1m u. 

V u o s i k e r t o m u k se s ta mainittakoon seuraavaa: Vuonna 1927 ovat 
seuran virkailijoina olleet: puheenjohtajana prof. W. M. Linnan i e m i, vara
puheenjohtajana leht. D. A. W i k s t r ö m, sihteerinä toht. K. j. V a II e, 
rahastonhoitajana ass ist. L. K a r i, johtok. muina jäseninä leht. j. K. V. T u o
mine n ja prof. H. W a r en, tilintarkastajina kaupunginvouti N. A s c h a n 
ja apteekk. S. S i i n t o 1 a, varatilintarkastajana maist. S u oma V a 1 1 e. -
Toimivuoden kokoukset, luvultaan 7, on pidetty yliopiston hyönteismuseossa, 
laajat es itelmät jossa in auditoriossa. Sitäpa itsi on järjestetty yks i es itelmä
tilaisuu s ja tehty kevätretki Rymättylän Pähkinäisiin. Varsin. kokouksissa on 
ollut osanottajia keskimäärin 36 (edell. v. 32). Esityksiä on ollut kaikkiaan 40, 
joista 22 eläintieteellisUl, 14 kasvitieteellistä ja 4 molempia aloja tai y:eisiä aiheita 
käsittelevää. Esitelmiä tai muita laajahkoja esityks iä on näistä ollut 14. Kevät
kokous muodostettiin erikoiseksi Ruissa lon kokoukseksi, johon insin. E. H o 1m
q u i s t oli pyydetty esitelmöimään saaren historiasta ja omistusoikeudellisista 
suhteista ja jossa oli es ityksiä saaren kasvi- ja kovakuoriaisharvinaisuuksista 
sekä linnustosta. - Seuran arkistotöihin on ottanut osaa 16 jäsentä ja on niitä 
jatkettu entiseen tapaan. - Seuraan on vuoden kuluessa liittyn yt 18 uutta 
jäsentä (ed. v. 10) ja teki koko jäsenmäärä vuoden lopussa 98 henkeä. Vuoden 
kuluessa on seuraa kohdannut ensimmäinen kuoleman tapaus, kun yksi sen 
perustajajäsenistä vanh. leht. fil. toht. T h o r s te n R e n w a 1 1 meni manan 
majoille Helsingissä 5 p:nä marrask. 1927. 
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Vuosikokouksessa va littiin melkein kaikki seuran virkailijat uudelleen. 
Sihteeriksi valitti in prof. H. W a r e n ja hänen tilalleen johtokunnan lisäjäse
neksi dos. K. J. V a II e. 

Lukijoilta. 
Perhosarkistoa kokoamaan! 

Perhosten keräily;i ovat mon et lu onn ont iete iden harrastajat ja tutkijat sekä 
eri toimialoilla oleva t luonnonystävät meillä harjoittanee t ja nykyäänkin on 
innokkaita perhoskerä ilij öitä ja -tutkij oita eri osissa maatamme. Tämän innok
kaan harrastuksen tuloksena on yliopistojemmc julkisten kokoelmain lisäksi 
siellä tää llä maaseudulla use ita edu stavia perhoskokoelmia. Yhtä arvokka ita 
kuin itse kokoelmat ovat ne tiedot, jotka liit tyvät kokoelmayksilöihin sekä ke
räilij än niistä tekemiin muistiinpanoihin. Nämä tiedot ja hava intojen muistiin 
panot eivät kuitenkaan ole kuin as ianomaisen k e r ~iilij ä n tiedossa. Use in onkin 
käynyt niin, että tiedot ovat mennee t keräilij än mukana hautaa n, sillä ei kuka an 
ole kyennyt hänen muistiinpanoj aa n jälkeenpäin tulkitsemaan tai ei ole vä litt~i 

nyt näitä tietoja tallettaa . Näin on men nyt hukkaa n pa ljon tieteellistä ainehistoa , 
joka olisi antanut lisäva laistu sta perhose läimistömme levenemiseen ja es iinty
miseen. Vähäpätöisimmätkin ti edonannot, yhtä hyv in tavallisista kuin harv inai
sistakin laje ista, liitettyn ä muihin tiedon antoihin ja yhdistettyn ä kokona isuu 
deksi, antaisivat nimittäin, tiedonantoj en yhä lisääntyessä, entises täHn yhä se l
ve n ev ~in kuvan perhosmu oto jemme es iintymis- ja leviämissuhteista . 

Periloskeräilijöiden ja -tutkij ain piirissä on sentähden h e r~innyt ajatus koota 
nämä saa tava na olevat ti edot arkistoksi, jota sä il ytettäisiin yliop istojemme hyön
teistietee llisten museo itten perhoskokoe lmain yhteydessä ja joka olisi, kuten 
koko elmatkin, tutkimuksen ulottuvilla . Tällöin rajoituttaisiin ainakin a luksi 
n. s. suurperhosiin (Macro lepidoptera), joita meillä enimm ~ikseen 'J n harrastettu. 
- Mahdollises ti voitaisiin tiedot vastaisuudessa saada julkaistuiksikin suurper
hostemme lev iämistä es ittävänä kokoomateoksena, joka olisi tutkijoille ja keriii 
lijöille suurena apuna heidän harras tuksissaan. 

Tässii mielessä as ian alullepannee t lep idopterologit k~Hintyvä t kauttani 
kaikkien Suomen perhosharrasta jien puoleen k hoittaen lähettämaän tietoja 
perustettavaan arkistoon seuraava lla sivulla oleva n kaavan mukaa n. 

Tietojen merkintään käy tettäköön uuden virallisen a rkin ka hdeksanneksen 
(145 X 105 mm) kokoista lippua. Kustakin lajista ja maakunnasta pyydetää n 
kirjoittamaa n eri lippu ja kustakin yks il ös tä tiedot erikseen. Tiedonann ot pyy
detään kirjoittamaan mahdollisimman tarkkaan. jos yksi löistä t. laj ista on mui
takin hava intoj a, niin voidaan nämii lisHUi lipun takasivull e. EpäUiyde llise tldn 
tiedot, jotka koskevat vain jotain lipussa mainitttt a kohtaa, ovat tervetu lleita, 
mutta olisivat nekin Iaadittavat yllämainittuun kaavaan. Samoin olisi mieluista 
saada arkistolippu ihin tieto ja lajin yleises tä es iintymisestä kerä ilypa ikkaku nn alla. 
j os as ianomainen tiedonantaja samalla on havai nn o nte kij ~i , niin kirj oittakoon 
nimensä va in lipun oikeaan alakulmaan, mutta jos hän es ittää muiden hava into
ja, niin li sättäköön havainnontek ij än nimi sulkuihin kun kin tiedonannon perätin. 

Arkistoliput pyydetäHn lähettämHän osoitteella: »Perhosa rkisto , Helsinki , 
Yliopiston hyönteistictee llincn museo , P. Rauta ti enk atu 13·> tai •> Pcrhosark isto, 
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Nimi 

l. Paikkakunta (pitäjä, Oleskelupaikka 
kylä y. rn.) 

Havainnontekijän nimi 
(sul uissa). 

2. (Samoin toisesta 
yksil ös tä). 

Päivä
määrä 

Maakunta 

c! t . ~ Yleisyys 

Tiedonanta jan nimi 

Turku, Yliopiston e l ~iinti e tee llin e n museo.>> - Toivottavaa olisi, ·että tietojen 
antajat kirj oittaisivat a ina kaksi samanlaista lippua, kumpaa kin sä il ytys paikkaa 
varten. 

Aluksi on ajateltu kohdistaa arkistolippujen pääkeräily päiväperh 'Jsheimoi
hin Papili onidae ja Pieridae kuulu viin mu otoihin , va ikka muitakin suurperhos ia 
koskevia tietoja vas taa notetaa n. 

Uutisia. 

Toimeksi saaneena 
K. j. Valle. 

Tutkimus- ja keräilymatkan Petsamoon toimeenpanevat Turun Yliopiston 
eläintietee llisen laitoksen virkailijat ja ertiät oppilaa t tänä kes ~i n ä Turun 
Yliopiston Sahlbergin korkova roista saamaliaan stipendillä ja Suomen Maan
tieteellisen Seuran Petsa mon komitea n myönUimällti valti on apurahall a. -
Prof. W. M. Linn a ni e mi aikoo tutkia niitä ekologisia ja eläinmaan
tietce llisHi kysymyksiä, jotka liit tyvät Apterygo ta- ja Coleopte ra-ryhmien 
es iintymiseen ja kerämiseen eri vyö hykkeissä sekä näiden hyönte isten suh
tautumista kulttuuriin. Tilaisuuden tarj outu essa hän myöskin tulee kiinnit
tämään hu omionsa tuhoeläinlajien es iintymiseen. - Dos. K. j. V a 1 1 e 
a ikoo suorittaa vertailev ia ekologis-maantieteellisiä tutkimuksia Odonata- ja 
Macrolepidoptera-ryhmiin nähden eri vyöhykkeissä ja eri eloa lu eilla, var
sinkin ve rtaa malla suomaita ja kuivia maita toisiinsa. Hän tulee sitäpaitsi 
ta rkkaa maan Ephcmcrida-faunaa tutkittavilla alu eilla. - Prepar. V. P e k
k o 1 a tulee keräämää n linnuissa ja kaloissa Ioisivia Trcma toda- ja Ces toda
matoja vas taisia tutkimuksia va rten. - Yliopp . E. K a n c r v o tulee pää
asiassa tutkimaan kukissa käyvien kärpäs ten ekologisia suhteita, sa moin 
kiinnittämään hu omiqnsa kukilla käyv iin Bombu s- ja Psithyru s-kimalaisiin. 
Lisäksi hän tulee keräilemään muutakin Diptera- ja Hymcnoptera aculea ta
ainchistoa faunistisia selvittelyjä varten. - Ma tkalla tullaa n myös keräile
mä~in ainehistoa Turun Yliopiston eläintietee lli seen museoo n. - Avustajana 
seuraa mukana yliopp. D. A. L. W i ks tr ö m. 

Helsin k i 7928 , Raf iliuskansan /( i rjapa in o Oy . 
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j u 1 kaisija: Suomalainen Eläin- ja J<asvit ieteellinen Seura Vanamo 

To imitu s: Uunio Saalas (vastaava) ja I<. Linkola 

Aeschna viridiksen esiintymisestä ja elintavoista 
Suomessa. 

E. Rantalainen ja E. Kanervo. 

Viime aikoina on kotimainen sudenkorennoisfaunamme saanut 
li siä Itä-Suomesta. Sieltä keksittiin kaksi toistaiseksi aivan sporadi
sesti esiintyvää maallemme uutta lajia, joista toinen, Aesc/ma viridis 
Ewersm., kesällä 1924, jolloin jälkimmäinen meistä tapasi sen Sortava
lan Airanteenjärvestä, vaikka yksilöt vasta seuraavana kesänä 
( 12. V 1 1. 1925) tapahtuneen Sortavalan Tuhkalammen löydön tul
lessa tunnetuksi (P u 1 k k i n e n N ot. Ent. 1925, s. 131) havaitti in 
Ae. viridikseksi. Viittaamassamme tiedonannossa ilmoittaa P u 1 k
k i n en löytäneensä lajin samana kesänä myös Muolaan Vuotjär
veltä (20. V II. 1925), mistä sitä ei kuitenkaan ole tähän yhteen ~ 

yksilöön perustuvan löydön jälkeen enää tavattu. Näinollen jäävät 
Sortavalan seudut Ae. viridiksen ainoaksi pysyväksi esiintymispai
kaksi. 

Allekirjoittaneilla on sortavalalaisina ollut tilaisuus seurata 
alusta alkaen joka kesä Ae. viridiksen elämää, joka monessa suh
teessa on kiintoisaa ja poikkeaa muista sukunsa lajeista . Koska 
tällaisia havaintoja ei ole, yllämainittua pikkutietoa lukuunotta
matta, maastamme varemmin julkaistu, lienee sopivaa niitä tässä 
esittää, varsinkin kun tarjoutuu vertauskohtia ulkomaisten · tietojen 
kanssa, vieläpä niihin lisiäkin. Sitäpaitsi on. laji viime aikoina osoit
tanut huomattavia lisääntymisen merkkejä, joka on sitä pakottanut 
leviämään laajemmalle. Tätä leviämistä on myös seurattu sen alku
vaiheissa ja koetettu ymmärtää eräiden Ae. viridikselle ominaisten 
elintapoj en valossa. 

E s i i n t y m i s p a i koi s ta. Yhä vieläkin on Ae. viridiksen 
päälentopaikka TuhkaJan Iuhtalampi Sortaval an äärellä. Tämän 
maatuvan lampinevan jakavat sen poikki kulkevat rauta·tie ja sa-
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vesta ja risuista rakennettu >>risutie>> kolmeen osaan, joista kaksi pie
nempää ovat sen itä- ja länsipäissä suurimman kolmannen jäädessä 
keskelle. Suurin piirtein seuraavat myös kasvillisuus ja pohjan laatu 
tätä kolmijakoa (ks. tarkemmin H u 1 k kone n L. Y. 1927, s. 55 -
62). Mainitsemamme keskus on näet ylen tiheää vesikortteikkoa, 
mutta molemmissa päissä lampea vaihtelevat savisemmalla pohjalla 
kasvavat muut vesikasvustot kirjavina, paikoittain hyvinkin jyrkkä
rajaisina komplekseina. Silmiinpistäviä ovat tiheät caricetumit ja n. 
1 1/2 m:n korkuiset glycerietumit, joiden välillä sijaitsevat monen
laiset matalammat vesikasvustot milloin pystyinä, milloin . uivina 
lauttoina muodostaen . ruohovesinevaa. Kasvilajikokoomuksesta 
mainittakoon Stratiotes-, Butomus-, S'parganium-, Sagittaria- ja Pota
mogeton-lajit. Mutta ei puutu paikottaisia avoveden silmäkkeitäkään, 
joissa voi havaita hiljaista, muualla lammella tuskin huomattavaa 
virtausta. Syvyys vaihtelee 11/2 -- 1 m:iin. Vain näillä ruohovesine
voilla (ks. ed. viitatun kirj. yhteydessä olevaa karttaa) tapaa Ae. 
viridis lennellä, kun taas aniharvat harhailevat yksilöt voivat näyt
täytyä vesikortteikkoalueella. Hyvin samantapainen lienee ainoa 
kirjallisuudessa tarkemmin mainittu, W e sen b e r g-L u n d i n 
(1913, s. 190) esittämä lentopaikka Tanskasta, vaikka siitä todennä
köisesti väärin käytetään nimitystä >>Moon>. 

Läheinen Airanteenjärvi on suurelta osaltaan syvempää (2 - 3m) 
avovettä, jossa kuitenkin köikkialla pohjaa peittää submersi vesi
kasvillisuus, joten se on Iampi. Runsas, pääasiassa järviruokoinen 
rantavesikasvillisuus muistuttaa eteläpäässään ed. main. luhtalam
pea, vaikka syvemmällä Ae. viridiksen lentopaikalla esiintyy vain 
järviruovon saarekkeita, joiden välisiä avovesiä täyttää komeat 
Stratitoes-yksilöt. Airanne on edelleen jokiyhteydessä Tuhkalammen 
ja kanavayhteydessä LiikaJanjärven kanssa. Tämä kanava on vä-

. häisen käyttönsä takia vesikasvettunut m. m. Stratioteksella, jota 
kasvia järviruovoston, saraikon ja Scirpuksen ohella kasvaa myös 
Liikolanjärvessä, mistä Ae. viridis'kin on tavattu. 

Kolmas aivan erillinen huomatumpi lajin lentopaikka on juvo
senlahti liki Kirjavalahtea Laatokan rannalla. Se on mainitun suur
veden muodostama syvähkö ja osaksi jyrkän kalliorantainen lah
deke, jota korkeat vuoret ympäröivät. jyrkillä sivurannoilla ja 
osassa lahden perukkaa kasvaa 10- 15 m:n levyisenä vyöhykkeenä 
Phragmites- ja Fluminia-kaislikkoa. Toinen osa lahden perukkaa on 
aivan matalaa, pohjaltaan mutaliejua, jossa ajautuneesta roskasta 
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steriiliin rantaviivaan jatkuvaa saratuppaista ran taniittyä seuraa 
yhtenäisiä ja tiheitä Sparganium-, Sagittaria- ja Carex-kasvustoja, 
mutta missä Stratiotes kokonaan puuttuu. UJoinna on täälläkin järvi
ruokaa saarekkeisena vyöhykkeehä. Ae. viridis' tä v o i s i s i i s 1 y-
11 y e s t i s a n o a s e i s o v a v e t i s t e n a i n a Stratiotesta k a s
v a v i e n v e s i k a s v i r i k k a i d e n 1 a m p i e n, 1 u h t a-
1 a m p i e n j a p i k k u j ä r v i e n 1 a j i k s i, joka myös tilapäi
sesti voi asettua suurj ärvien avoran noill ekin , mistä se n edell ämai
nittu munimiskasvi saattaa puuttua. 

V u o t u i n e n 1 e n t o a i k a. Kun Ae. viridis 12. VI 1. 1925 
löydettiin Tuhkalasta, voitiin tätä päivämäärää jotenkin tarkalleen 
pitää myös lajin lentokauden alkuna, joka voidaan määrätä helposti 
juuri kuoriutuvien tai sen äskettäin tehneitten jo lennossa olevien 
yksilöiden avu ll a. Seuraavat päivämäärät valaissevat Ientoajan 
pituutta eri kesinä: 

Alkoi. Lopetti 
1 925. 1 2. VI 1. 
1926. 8. V II. (vasta 1 0' kuoriutunut) 30 . IX. 
1927. 10. V II. 16- 17. IX. 

Y 1 e e n s ä n ä y t t ä ä 1 e n t o a i k a a 1 k a v a n h e i n ä
k u u n t o i s e 1 1 a v i i k o 1 1 a j a 1 o p p u v a n v a s t a s y y s
k u u n k a h ei e n v i i m e i se n v i i k o n k u 1 u e s s a, riippuen 
siitä, kuinka aikaisin syyshall at tai rajusäät tappavat viimeiset yk
silöt. Aesclzna-lajien lentoaikahavainnoista, joita V a 1 1 e ( 1926, 
s. 13) on Turun seuduill a tehnyt, käy ilmi seuraavaa: Ae. grandis 
aloittaa lentonsa jo kesäkuun lopussa, Ae. juncea heinäkuu n ensi vii
kolla, Ae. sen·ata samoihin aikoihin kuin viridis, ja Ae. cyanea sekä 
Ae. crenata (V a 11 e 1928, s. 17) viikkoa myöhemmin. Lentoajan 
näyttävät taas useat lajit lopett avan ennen lokakuun alkua, mutta 
voivat Ae. juncea ja cyanea lennellä harvalukuisina suotui sissa olo
suhteissa lokakuun puoliväliinkin. Ae. viridis o n s i i s 1 e n t o
a j a s s a a n j o t e n k i n n o r m a a l i, mut ta näyttää Sortava
lassa olevan jonkunverran kestävämpi muita lajeja, sill ä syyskuun lo
pulla, kun se vielä lentää säännöllisenä ja yksilörunsaana, ovat Ae. 
grandis ja juncea jo lopettaneet lentonsa tai esiintyvät vain yksityi
sinä myöhästyncinä yksil öin ä. 

Ruotsista ilmoitetaan heinä- ja elokuu (S j ö s t e d t) Ae. viri
dil<sen lentoajaksi, mutta päivämäärällisiä ti etoja ei ole olemassa. 
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Tanskassa W e sen b e r g-L u n d (1913, s. 190) ilmoittaa lajia saa
dun 19. V 1. - 8. IX. päivien välisenä aikana. 

P ä i v ä 1 e n t o. Joskaan Ae. viridiksen vuotuinen lentoaika ei 
erikoisemmin poikennut muiden Aesclznojen lentoajasta, on vuoro
kautinen lentoaika vertaistaan vailla. Ennen puoltapäivää ei tapaa 
yhtään viridis-naarasta lennossa, vain harvalukuinen koirasten 
joukko on tällöin liikkeellä, mutta jäävät nekin usein huomaamatta, 
koska ovat ruumiiltaan kapeampia ja naaraksen räikeästä keilanvih
reästä yleisväristä poikkeavia, ± sinisiä, siis Ae. juncea'n kaltaisia. 
Mutta se, joka myöhemmin Tuhkalammen risutieltä tarkkailee ti
heätä, alaltaan melko suurta (21-/2 x 75 m) Stratiotes-kasvustoa, voi 
sieltä täältä lehtiruusukkeiden seasta kuulla heikkoa rapinaa ja nähdä 
perin välkähteleviä Aeschnan siipiä, joiden kantajan ruumiin vihreä 
väri on niin kasvien lehtien kanssa yhdennäköinen, että silmä tuskin 
sitä huomaa. Nämä ovat täydessä munimispuuhassa olevia naaraksia, 
jotka mun.anasettimellaan viiitävät Stratiotes-lehden ulkopintaan 
arpia, asettaakseen kuhunkin seilaiseen yhden munan. Ne alkavat 
toimituksen lehden ylemmästä osasta ja jatkavat sitä syvemmälle, 
kunnes takasiivetkin ovat veden sisässä. Tällöin on lehdessä meillä 
10- 20 arpea eli puolta vähemmän, kuin mitä W e sen b e r g-L u n d 
( 1913, s. 190) ilmoittaa. Munivien naaraiden lukumäärä on kerrallaan 
vain 8- 10 yksilöä. 

Koirakset, joiden lukumäärä on vieläkin pienempi, vain 2- 3 
yksilöä, lentelevät rauhaHornasti ulompana korkeamman vesikasvil
lisuuden yllä, joten n i i d en lento a 1 u e o n a i n a t ä y s i n 
n a a r a i s t a e r o i t e t t u, eivätkä ne siis joudu lentämään kos
kaan Stratiotes-kasvuston ja naarasten yllä, kuten W e s e n b e r g
L u n d ( 1915, s. 59) kertoo. Ne pyydystelevät ravin.toa, mutta voi 
niiden liikkeistä päättää myös sen, että ne. samalla pitävät silmällä 
naaraksia. Lentokorkeudessa on myös suuri ero, sillä munimiskasveilla 
käyvät naarakset lentelevät aivan matalalla (korkeintaan 1/2 m), koi
rakse t taasen 2- 3 m:n korkeudessa. Edellämainittu tutkija on nähnyt 
naarasten suorastaan etsivän koiraksia kopulointiin, mutta Tuhkalam
mella ei näytä koskaan näin käyvän. Päinvastoin koirakset käyvät 
naaraiden kimppuun, vaikka vain silloin, kun nämä ikäänkuin ereh
dyksessä lentävät likemmä koirasten lentoaluetta uloimmilla Stra
tiotes-kasvuston osilla. Koiraksen tavoittaessa naarasta, pakenee 
tämä hurjaa vauhtia, ja heti kun ne ovat saaneet otteen toisistaan, 
laskeutuvat ne kaislikkoon. Kerran näki edellinen meistä Ae. juncea 
~ :n ja viridis 9 :n lentävän kuin kopuloidessa. 
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Samanlaiset lentosuhteet vallitsivat Airanteenjärvelläkin, missä 
naarakset munivat ! Stratiotekselle koirasten lennell essä eri paikassa 
kaukana rantojen tiheän vesikasvuston yllä. 

juvosenlahdessa nähtiin ensimmäiset yksilöt 28. VII klo 10 - ll 
tienoilla kaislanpäiden yläpuolella. Ne olivat saalistavia koiraksia. 
Myöhemmin samana päivänä ilmestyivät naarakset lentelemään ste
riilille rantavyöhykkeelle tiheiden vesikasvien tienoille, jopa eräät 
rantaniityllekin, mutta koirakset pysyttelivät erillään ulompana kais
lojen yläpuolella, taaskin korkealla. Edelliset näyttivät hakevan 
munimispaikkaa. Koska Stratiotes täältä puuttuu, päätett iin tar
kata mille kasville ne munisivat. Pitkän odotuksen jälkeen o n n i s
tuttiin näk e mään yhden se llaisen munivan 
Sparganium simplex' i l 1 e, joka on ainoa poikkeus alallaan, koska 
tähän saakka kaikkialla Euroopassa laji on vain Stratiotesta käyttä
nyt tähän tarkoitukseen (W e s e n b e r g- L u n d, P u l k k i n e n 
y. m.). Muuten olivat eri sukupuolten lukumäärä ja suhteet toisiinsa 
samat kuin Tukhalammella. 

Yleensä olivat naarakset paikkaansitovan munimiskasvin puut
teen takia suuresti liikkuvaisia. Niinpä saattoivat ne kaikki hävitä 
äkkiä maalle, jolloin kohta myös koirakset asettuivat kaislikkoon, ar
vatenkin nähtyään juuri naarakset hävinneiksi. Luutemme kuitenkin. 
ettei ollut kysymys parven siirtymisestä muualle sillä tavoin, kuin 
V a 1 1 e (1926, s. 25) Ae. juncea-parvesta kertoo, sillä mitään muuta 
läheistä lentopaikkaa ei ollut. Yksilöt asettuivat nähtävästi istu
maan yksitellen läheiseen metsään tai vuorenrinteille. Tämmöinen 
Ientoajan lyhempi keskeytyminen havaittiin 28. V 1 I. klo 3- 4 vä
lillä kestäneeksi 30 min., mutta olivat ne muulloin vain 10- 15 min:n 
lentopausseja. Heti naarasten palattua lähtivät myös koirakse t liik
keelle. Kaikista havainnoistamme olemme voineet päättää k o i
rastcn aiottavan norm aa li sest i l e n tonsa l äpi 
1 e n t o a j a n a a m u 1 1 a k 1 o 8 : n t i e n o i 1 1 a, k u n n a a
rak se t s itäva sto in tekevät sen sää nn ö lli sest i 
v a s t a k e s k i p ä i v ä 1 1 ä k 1 o 1 2 - 1 3 t i e n o i s s a. T ä -
m ~ n päivälennon päättävät molemmat s uku 
puolet h e inäkuu ssa j a e lokuun alkupuolella 
k 1 o 1 7 - 1 8, m u t t a e 1 o k u u n 1 o p p u p u o 1 i s k o 1 1 a 
j a syy s k u u s s a ll'u o m a t t a v a s t i a i k a i s e m m i n, 
j 0 k 1 0 1 4 - 1 5. 

Ae. viridis on osoittautunut vähän ilmasto llisista se ikoista riip-
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puvaksi, siksipä sen voikin melko säännöllisest i sanoa lentävän edellä
mainitsemiemme kellomäärien rajoissa. Esimerkiksi tuulisilla säill ä, 
joiden vaikutus aukealla Tuhkalammella on sanomattakin selvä, ei 
se näytä vähentävän lentoaan. Avuttorn ina näki edellinen meistä 
20. VII viime kesänä 5- 6 Beauf. tuulen viskelevän korkeammalla 
lentäviä koiraksia, naaraiden ollessa matalalla lentäessä jonkun verran 
korkeampien vesikasvien suojassa. Erittäin kolea sää ja ripsuva sade 
23. VII samana kesänä eivät sitä häirinneet, vaikkeivät muut suden
korennot tällöin kyenneet lentoon. Niinikään syyskuun hallasäillä 
on se ollut liikkeellä. 

Yrittäessä saada selvitystä vuorokautisen Ientoajan erikoisuuk
sille, varsinkin miksi koirakset ja naarakset aloittavat päivälentonsa 
eri aikoina, ja kun näin karaistua lajia on vaikea olettaa rytmillisten 
jokavuorokautisten lämpösuhteiden sitomaksi, jää meille itsessään 
selvittämättömän totunnaisen vaistotoiminnan lisäksi eräs puhtaasti . 
valo-opillinen otaksuma. Olettakaamme, että sekä koirakset että naa
rakset lähtevät yöpymispaikastaan liikkeelle si lloin, kun auringon sä
teet pääsevät niitä suoranaisesti, ilman välillistä heijastusta kohtaa
maan, tai pikemminkin myös pilvisen sään vallitessa, kun ei enää lä
heisten objektien yöpymispaikalle heittämää varjoa ole. Olemmekin 
havainneet , että naarakset yöpyvät etupäässä korkeampiin vesikas
vustoihin, kuten phragmitetum, glycerietum ja caricetum, joissa tie
tenkin varjot häviävät vasta auringon saavuttaessa vissin korkeuden. 
Koiraksia ei näistä ole voitu löytää, vaan yöpynevät ne todennäköi
sesti muualla avonaisemmilla paikoilla (puissa, pensaissa t. m. s.), 
joihin auringon säteet varemmin sattuvat. Sen tosiseikan, että mo
lemmat sukupuolet lopettavat päivälennon samaan aikaan, ei tar
vinne todistaa sitä, että ne samal la tavoin tässä suhtautuisivat ulkoi
siin olosuhteisiin, pikemminkin on asianlaita niin, kuten jo olemme 
osoittaneet, että tässäkin naarasten ensin hävitessä myös koirakset 
häviävät, jolloin jälkimmäisiin nähden ei olisi olemassa ulkoisista 
olosuhteista johtuvaa syytä. 

1 1 t a 1 e n t o. Lopetettuaan päivälentonsa ei Ae. viridis mil
loinkaan, poikkeuksellista hätyytystä lukuunottamatta, lähde len
tämään ennen iltalentoa, joka alkaa auringon laskun tienoilla. Ilta
lentoa esiintyy jonkinlaisena muillakin Aeschna-lajeil la; varsinkin 
Ae. juncea'n ja grandiksen ovat monet tutkijat (m. m. meillä V a 11 e 
ja P u 1 k k i n e n) tällaiseksi havainneet. Mutta näiden lajien ilta
lento on, jollemme sanoisi tilapäistä, niin ainakin paljon yksilököy-
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hempää kuin päivälento, eikä näillä esiinny kahta selvää vuorokau
tista lentoperiodia , vaan jatkuu päivälento iltalennoksi siten, että 
yksilömäärä pienenemistään pienenee. Tässä sarja esimerkkejä ilta
lennosta, jotka edellinen meistä on muistiinpannut: 
4. V II 1. 1927. Klo 20,35 näyttäytyi 15. V II 1. Taivas synkässä pilvessä, 

ensimmäinen ~' l ensi poikki tien ja tuulis ta: 
hävis i. - klo 20,25 us. yksi!. iltalennolla -

- klo 20,44 ilmestyi toinen ~ edesta- mutta lukumäärä ei myöhemmin-
kaisin lente lemään. kään kasvanut. 

- klo 20,50 oli jo 2 ~ ~· - klo 20,50 olivat kaikki kadonneet. 
- klo 20,57 ~ ~ oli parikymmentä Len no s s a tänä i 1 ta n a etu-

yhtäaikaa näkyvillä, mutta ei p ä ässä k o i r aksi a. 
vielä yhtään koirasta. 17. VIII. Taivas synkässä pilvessä, pi-

- klo 21,02 tuli ensimmäinen cr. sa roi: 
- klo 21,16 oli jo molempia suku- - klo 20,000 ensimmäiset ilmaantui-

puolia runsaas ti. vat. 
- klo 21,30 olivat yksilöt si irtyneet - klo 20,35 kaikki kadonneet. 

tien molemmilta puolilta Vakko- Molempia sukupuolia jotenkin yhtä-
joen yläpuolelle. paljon. 

- klo 2 1,35 yksilömäärä a lkoi vä- 18. VIII. Klo 20,16 1 cr nähtiin har-
hentyä . haanlentäneenä ))pitkän s illan ·) koh-

- klo 21,38 ei ollut enää ainoata- dalla kaukana Läppäjä rv.en ran-
kaan. 

5. VIII. Ilma tyven, vain taivaanran
nalla pilviä. 

- klo 2 1,00 oli iltalentäjiä sa toj a 
yksi löitä! <j? <j? paljon enemmän kuin 

cr cr . 
- klo 21,20 lukumää rä väheni ri-

peäs ti. 
- k lo 21,35 ei ainoatakaan lennossa . 

nasta. 
1. IX. Klo 19,06 2 cr cr ja hieman 

myöhemmin 1 ~ lennossa . 
- klo 19,30 nekin kadonneet. 
Koko iltana nähty vain n. 5 yksilöä. 
6. IX. Taivas ohuessa pilvessä: 
- klo 18,45 lähes 10 yksilöä ilta

lennossa. 

Kaikki edelliset iltalentohavainnot on tehty samassa paikassa 
sen maantien varrella, joka Sortavalan kaupungista vie Vakkasal
men esikaupunkiin ja erottaa samalla TuhkaJan länsikolmanneksen 
Vakkojoesta. Tämä paikka, jossa vain harvoin tapaa päivälentäjiä, 
on osoittautunut Ae. viridiksen ainoaksi iltalentopaikaksi Tuhka
lammella, kun taas edellä esittämässämme päivälentopaikassa ei kos
kaan ole iltalentäjiä havaittu. 

Ensimmäiset yksilöt lähellä maantietä näyttäytyvät Tuhka
lammen puolella, kunnes ne lukumäärän lisääntyessä siirtyvät tien 
yli Vakkojoelle. Edellisessä paikassa ne lentävät koko ajan hyöntei
siä pyydystellen edestakaisin parin metrin pituisia reittejä niinkin 
alhaalla, että niiden siivet hipovat Sagittaria'n lehtiä. joelle siirryt-
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tyään ne lentävät niinikään vain 10-20 cm korkeudella vedenkal
vosta. Vain kerran (3. VII 1. 27) nähtiin noin 10 m:n korkeudella 
Vakkajoen yläpuolella iltalentäjiä, vaikka tämä näytti olleen poikkeus. 

Erikoisesti on huomattava, että i 1 t a 1 e n t ä j i e n 1 u k u
maara on kymmeniä kertoja päivälentäjien 
lukumäärää suurempi. Koiraksetja naarakset 
1 e n t ä v ä t a i v a n s e k a i s i n j a 1 ä h e t y s t e n, m u t t a 
e i v ä t k e r t a a k a a n o 1 e o s o i t t a n e e t h a 1 u a k o p u
I o i n t i i n, niin tyyten ne käyttävät aikansa ravinnon pyydystä
miseen. 

A i k a a n s a n ä h d e n o n i 1 t a 1 e n t o a i v a n 1 y h y t, 
a u r i n g o n 1 a s k u n t i e n o i 1 1 a a 1 k a v a, k e s k i k e -
s ä 1 1 ä n o i n t u n n i n, m u t t a syys k e s ä 1 1 ä v a i n 
p u o 1 i s e n t u n t i a k e s t ä v ä 1 i i k k e e 1 1 ä o 1 o. Sen alku 
auringonlaskuun verrattuna on tätä heinä- ja elokuussa 7- 10 min., 
mutta syyskuussa runsaasti 20 min. aikaisempi. Samassa suhteessa 
kuin iltalentoaika kokonaisuudessaan pitkin kesää lyhenee, pienenee 
myös iltalentäjien lukumäärä - olihan syyskuussa keskikesän sata
päisen lentäjäparven tilalla vain kymmenisen yksilöä, eipä aina sitä
kään. - Tällaisen iltalennon lienee laji omaksunut juuri sen takia, 
että se käyttää sen ravinnonpyydystykseen. Päivälentonsa koko
naan munimiseen käyttäneet naaraat ovatkin kovin ruuanhaluisia. 
Sopivampaa pyydyshetkeä vuorokaudesta olisi niille vaikea ajatella. 
Ilma on tällöin tyyntynyt ja sen täyttävät mitä erilaisimmat sääs
kien y. m. hyönteisten parvet. Kun sitten auringonlaskun aika sitä 
seuraavine hämärtymisineen ja lämpötilan alenemisineen antaa voi
makkaan ärsytyksen lentoon lähtemisen ajasta, ei liene ihme, että 
iltalentäjät äkkiä ilmestyvät juuri tähän aikaan: elokuun alussa klo 
20,30 tienoilla, mutta syyskuussa auringon aikaisemmin laskiessa jo 
klo 18,45: kin, siis aina edellämainittua rytmillistä valo- ja lämpö
ilmiötä seuraten. 

Keskikesän pitkistä kirkkaista illoista seuraa, että yksilöt näke
vät pyydystellä kokonaisen tunnin, kun sitävastoin syyskuinen yl
lättävä hämärä pakottaa niiden ruuanhankinnan supistamaan puo
leen edellisestä ajasta. 

Iltalentäjät ovat olleet miltei yhtä riippumattomia sääsuhteista 
kuin päivälentäjätkin. Kuitenkin on kirkkaina ja lämpiminä iltoina 
naaraiden lukumäärä ollut suhteellisesti suurempi, joten tuntuu siltä 
kuin koirak set olisivat vähemmän säistä riippuvaisia kuin naarakse t. 
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jo v. 1859 näki ruotsalainen j o h a n n s e n Ae. viridiksen ilta
lentoa, mutta vasta T i mm (1902, s. 1 80) kuvaa sitä tarkemmin: 
hänen tarkkaamansa lento alkoi kuitenkin 15 min . auringonlaskun 
jälkeen, mutta oli pituudeltaan sama kuin meidän havaintojemme 
keskikesäll ä. Yksilörunsaus oli tuhansi a, mutta parvesta oli 1/3 Ae. 
grandis'ta - meillä ovat parvet taas olleet vain yhtä lajia sisältäviä. 
Koirasten ja naarasten välinen lukusuhde oli i : 10. Yksilöt lensivät 
aivan vedenkalvossa. - Päivällä ei hän ollut nähnyt lentäviä yksi
löitä lainkaan, samoinkuin A n d e r'kin (Ent. Tidskrf. 1927, s. 55) 
Ruotsista ilmoittaa. 

Kenties tarkin iltalentokuvaus on W e se n b e r g- L u n d'in 
(1 9 13, s. 402), joka tapahtui Tanskassa eräänä iltana klo 21- 22 
välill ä metsänreunassa yksilöiden Ientäessä melko korkealla. Ne 
pyydystelivät kärpäsiä (sääskiä) ja yöperhosia. 

L e v e n e m i n e n. Ae. viridiksellä on, kuten edellä on jo tul
lut mainittua, Sortavalan pitäjässä neljä pääesiintymispaikkaa, joi
den ympärille keskittyvät myös yksityisten harhalentäjien löydöt. 
Sen yleisyyden voisi merkitä p a i k o t tai se k s i (p) , kun käyte
tään V a 1 1 e n (Not. Ent. 1926, ss. 56 - 59) yleisyysasteikkoa. Sa
man tekijän runsausasteikon mukaan vaihtelee runsaus eri esiinty
mispaikoilla seuraavasti: 

päivälennolla: pcc (Liikolanjärvi) - pc (Juvosenlahti) - st pc 
(Airanteenjärvi) - sp (Tuhkalampi) 1

. 

iltalennolla: cpp (Tuhkalampi). 
On todennäköistä, että laji Tuhkalammesta ja Airanteesta on 

levinnyt Liikalanjärveen, josta taasen Helylänjoki vie Laatokkaan. 
Tätä jokea ovat yksilöt lennelleet sen suupuoleen, mistä syvähkö 

, vanha jokilaakso vie juvosenlahteen - eikä Laatokan rantaa seura
tenkaan ole pitkä matka mainittuun paikkaan. Että yksilöitä näi llä 
tienoin liikuskelee, sitä todistaa se, että edellinen meistä tapasi yhden 
harhaanlentäneen naaraksen' lähell ä Helmijärveä 3. V 11 1. 1927 vain 
n. 1 km:n päässä mainitusta laaksosta . 

Arve llessamme sitä, mitä ti etä Ae. viridis on mahtanut käyttää 
levitessään Sortavalan seuduill e muualta Suomesta ja vihdoin 
maamme rajankin takaa, lienee Stratiotes-kasvi paras t ienviittaaja. 
Ovathan lajin nykyiset esiin tymispaikat ainoat Stratioteksen kasvu
pai kat Laatokan-Karj alassa, Salmin Tulemaa ja Valamoa lukuun-

1 pcc = hyvin harvalukuinen; pc = harva lukuincn ; st pc = jokseenkin 
harvalukuinen; sp =siroteltu; cpp = hyvin runsas. 
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ottamatta. On siksi vaikea ajatella levenemissiltaa Sortavalan seu
tujen ja kaukaisten Aunuksen vesien välillä - Stratiotes-köyhä väli
matka oli liian pitkä. Sen sijaan on tätä kasvia runsaasti Sortava
lasta lounaaseen, ei vain Laatokan seuduilla, vaan koko Karjalan
Kannaksella. Pääsemme lnkeriin, mistä mainittu kasvi tunnetaan 
yleiseksi (H j e 1 t, Consp.). Täällä Pietarin ja Lumgan piirikunnissa 
(D j a k o n o w 1926) ja Virossa Eroajoen suulla (B r u t t a n) onkin 
tähän saakka ollut tämän itäisen sudenkorennoislajin pohjoisraja, 
vaikka se onkin nyt siirtynyt Kannaksen kautta Suomeen aina Sor
tavalaan saakka. Tuolta matkalta on meillä todisteena vain yksi 
Muolaasta löydetty yksilö. Tulevaisuus on osoittava, miten nopeasti 
ja minne saakka Ae. viridis leviää. Tuntuu siltä kuin tätä leviämistä 
tulisi juuri Stratiotes-kasvi edelleenkin ohjaamaan, mutta suurem
milla mahdollisuuksilla muualle eteläisimpään Suomeen ja kenties 
Venäjän-Karjalaan, kuin Sortavalasta pohjoiseen päin. 

K i r j a II i s uu t ta: 

D j a k o n o w, A. M., Meidän sudenkorenn oisemme. (vcnäl.) Leningrad 
1926. 

Hu 1 k kone n, 0., Kasvillisuudesta Sortavalan Tuhkalammissa. L. V. 
1926, SS . 54-62. 

P u 1 k k i n c n, A., Aeschna viridis Ewersm. Suomessa. Not. Ent. Voi. V. 
1925, N:o 4, s. 131. 

T i mm, W., Dämmerungsflieger unter den einheimischen Libellen . lnsek
tenbörse, Leipzig, 19, s. 180. 

V a II e, K. J., Turun ympäristöjen sudenkorennoise t. Turun suo ma!. 

-,,-

- ,,-

yliop. julk. Sarja A. osa 11. N:o 5. Turku 1926. 
Zur Kenntnis der Odonatenfauna Finnlands 111. Acta Soc. 
F. Fl. Fenn. 56, N:o 11. Helsinki 1927. 
J ääsken sudenkorennoiset. Turun yliop. julk. Sarja A. osa 
II. N:o 7. Turku 1928. 

W e se n b e r g- Lund, C., Odonaten-Studien. Sonderabdr. aus lnter
nationale Revue der ges. Hydrob u. Hydrogr. Leipzig 1913. 

- ,- Insektlivet i ferske Vande. Kjebenhavn 1915. 
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Tikankontin (Cypripedium calceolus L.) kasvu:: 
paikka Kerimäellä. 

Ilmari Paasio. 

Luonnon Ystävässä n:o 4 v. 1927 olen aikaisemmin lyhyesti 
maininnut tikankontin kasvavan Kerimäen pitäjässä Niin imäen 
kylän luona (Savonia australis). Koska tämä on tietääkseni lajin 
ainoa esiintymispaikka Etelä-Savossa, ansainnee se tarkemman ku
vauksen, sill ä edustaahan tikankantti Savon linnan seudun melkoisen 
köyhän kasviston rehevimpiä tyyppejä. 

Aikaisempina vuosina kävin paikalla useinkin , m. m. 8. V 1. 1924, 
29. V r. 1924 ja elokuussa 1924. Senjälkeen en ole sie ll ä ollut nel
jään vuoteen, ennenkuin vasta nyt kuluneen kesän lopulla 4. IX. 
1928, jolta käynniltäni ovat pääasiassa peräisin seuraavassa esitettä
vät havaintoni. 

Kasvupaikka on Kerimäen pitäjässä, Savon linn an kaupungista 
linnun tietä noin 9 km koilliseen, Anttolan ja Ruokojärven kyliä 
yhdistävän tien puolivälin kohdalla, noin puolen kilometrin päässä 
tien länsipuolella. Itäpuolell a on Kielunjärv i, pohjoispuolella Kep
lakonjärvi, ja näiden rantamilla on kauniita harjuja, joiden välisissä 
laaksoissa tapaa paikoin melko rehevääkin kasvillisuutta. Tämmöi
sessä painanteessa sij aitsee juuri nyt kyseessäoleva kasvupaikka. 
Metsä lähimmässä ympäristössä on lehtomaita (OMaT), muuttuen 
hieman ylempänä mustikkatyypin metsäksi. Läheisiä harjuja peit
tää taasen kanervikko. Ympäröiviltä korkeammilta paikoilta tule
vat vedet pääsevät kulkeutumaan eteläänpäin jonkun sadan metrin 
päässä olevaan metsälampeen. Kosteus ei paikalla näinollen ole eri
koisen suuri, eikä vesilätäköitä ja hitaasti virtaavia säännöttömiä 
vesijuotteja, jommoiset tyypillisissä vesikorvissa ovat niin silmiin
pistävät, ole ollenkaan. Kasvillisuustyyppi on lähinnä lehtokorpea, 
ollen turp een paksuus tikankontin kasvupaikalla noin 75 cm. 

Tikankantti kasvaa noin 30x 50 metrin suuruisell a suorakai
teella, mutta ei tasaisesti levinneenä, vaan kuudessa pienemmässä 
ryhmässä, jotka ovat 5- 20 metrin päässä toisistaan. Kussakin ryh
mässä on muutamia kymmeniä maanpäällisiä varsia. Niinpä 4. IX. 
1928 laskin yhteensä 200 vartta (80+ 48 + 43 + 12+ 12 + 5), joista ai
nakin puolet steril ejä. Nelj ä vuotta aikaisemmin (29. V 1. t 924) olin 
tehnyt samanlaisen laskun saaden silloin tu lokseksi 192 vartta ja
kaantuneina seitsemään ryhmään, mikä osoittaa kasvin runsauden 
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viimeisten neljän vuoden aikana pysyneen kutakuinkin · muuttu
mattomana. Laitumella käyvä karja on kyllä suuressa määrin kat
konut ja tallannut varsia, monasti aivan maanpintaa myöten, mutta 
sittenkään ei luullakseni ole erikoista syytä pelätä kasvin häviä
mistä, sillä laajan juurakkoverkoston avulla kykenee se kyllä pysy
mään elossa, kenties jossain määrin vielä leviämäänkin. 

Tärkeimmät puulajit paikalla ovat kuusi ja koivu, jotka saavut
tavat 10 - 15 metrin korkeuden. Niiden lisäksi esiintyvät vähemmän 
runsaina harmaaleppä, tervaleppä, haapa, pihlaja ja tuomi. Paikan 
muusta kasvillisuudesta antanee seuraava luettelo jonkinlaisen ku
van (runsaus ilmaistu Norrlin'in asteikon mukaan): 

Pensaita: 
juniperus communis 2 
Rosa sp. 1 
Daphne mezereum 2 

Salix aurita 1 
Rhamnus frangula 2 
Lonicera xylosteum 2. 

Varpuja kasvaa vain muutamilla puiden tyvillä olevilla mät-
t äillä: 

Vaccinium vitis idaea 3 
Heiniä ja ~aroja: 
Agrostis canina 2 
Calamagrostis purpurea 4 
Agropyron caninum 2 
Carex vaginata 2. 
Ruoho ja: 
Dryopteris linnaeana 2 
Dryopteris spinulosa 1 
Athyrium filix femina 4 
Equisetum palustre 2 
Lycopodium annotinum 1 
Convallaria majalis 3 
Orchis maculatus 3 
Listera avata 3 
Potentilla erecta 2 
Filipendula uimaria 3 - 5 
Oxalis acetosella 4- 7 
Aegopodium podagraria 2 
Pyrola rotundifolia 2 
Pyrola secunda 2 

Vaccinium myrtillus 7. 

Calamagrostis arundinacea 5 
M elica nutans 2 
C arex Ienella 2 

Dryopteris phegopteris 4 
Dryopteris austriaca 1 
Eupteris aquilina 1 
Equisetum hiemale 1 
Majanthemum bifolium 3 
Paris quadrifolia 1-: 
Platanthera bifolia 1-
Cypripedium calceolus 2- 3 
Rubus saxatilis 4 
Geum rivale 2 
Viola epipsila 3 
Angelica silvestris 3 
Pyrola minor 3 
Trientalis europaea 1 
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Galium uliginosum 2 
Solidago virgaurea 3 
Aracium paludosum 4 
Sammalista ovat tärkeimmät: 
Sphagnum Girgensohnii 2 
Dicranum undulatum 1 
Mnium cinclidioides 5-7 
Climacium dendroides 3 
Rhytidiadelplzus triquetrus 2 
Hylocomium umbratum 4. 

Galium triflorum 2 
Cirsium heterophyllum 4. 

Dicranum scoparium 2 
Rlzodobryum roseum 5 
Aulacomnium palustre 2 
Pleurozium Schreberi 3 
Hylocomium prolijerum 3 
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Tikankanttia pidetään, kuten tunnettua, kalkkikasvina. Niinpä 
P e s o l a (Kalsiumkarbonaatti kasvimaantieteellisenä tekijänä Suo-. 
messa. Vanamon julk. Osa 9. N:o 1. 1928) lukee tikankontin kuulu 
vaksi kalkinvaatijoihin sekä Kuusamon ja Kuolajärven alueella 
(siv. 123, 150 ja 163) että Laatokan Karjalassa (siv. 1 88). K o t i-
1 a i n e n (Untersuchungen Liber die Beziehungen zwischen der 
Pflanzendecke der Moore und der Beschaffenheit, besonders der 
Reaktion des Torfbodens. Suomen Suovilj. yhd. tiet. julk. n:o 7, 
1928. Siv. 52 ja 83) sijoittaa sen neljänteen, kaikkein heikoimmin 
asidofiiliseen lajiryhmään, sanoen sen menestyvän vain kaikkein 
vähimmin happamalla turpeella (pH> 6.o). 

Herää luonnollisesti kysymys, onko myös ylläkuvatulla lajin 
kasvupaikalla maaperä kalkinpitoista. Itse paikalla käydessäni en 
ole kyllä havainnut kalkin olemassaoloa, eivätkä siitä seudun asuk
kaatkaan ole voineet antaa tietoa. Mutta sensijaan on noin 5 kilo
metrin päässä pohjoiseen päin Ruokojärven kylässä melkoisen huo
mattava kalkkiesiintymä, josta aikoinaan on kalkkia louhittukin ja 
josta E s k o 1 a (Suomen kalkkikivi) antaa tarkan selityksen. ja 
siellä täällä ympäristössä muua1lakin tiedetään olevan pienempiä 
kalkkiesiintymiä maaperässä. 

Kaiken tämän perustalla on mielestäni täysi syy otaksua, että 
kysymyksessäolevalla kasvupaikalla kalkkia on maaperässä run
saasti tavattavissa, niin että siis tikankantti siellä kuten muuallakin 
maassamme on kalkkia vaativa kasvilaji. 
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Eräästä saarnen esiintymispaikasta U. 1. Pyhä== 
järvellä. 

T. j. Hintikka. 

Saarnen löytöpaikoista U. 1. Pyhäjärvellä on lyhykäisesti mainit
tu Conspectus Florae Fennicaessa1 j. A. W e c k s e 1 1 in havaintoj en 
mukaan. Kun viime kasvukauden (1928) alussa jouduin käymään 
toisen tästä seudusta mainitun löytöpaikan läheisyydessä ja sa in 
kuulla siinä suoritetun halkohakkauksia, jolloin m. m. oli ehdoin tah
doin kaadettu saarnia, kävin (24. V 1.) katsomassa paikkaa; tein sil
loin kasvupaikkahavaintoja, joita käväsin uudelleen täydentämässä 
valitettavasti vasta syyskuussa (22. IX.); edelli se llä kerralla oli 
kevätkasvillisuus melko pitkälle eht inyt, ja jälkimmäisellä kerralla 
oli vain vähässä määrässä syyshallojen vaikutusta huomattavissa 
tässä laiduntamatta säilyneessä kasvupaikassa. 

Kuten Conspectuksessa jo on mainittu, sijaitsee tämä saarnisto 
-Nyhkälän kylään kuuluvan Anttilan tilan maalla; Ridarkorven nimi 
oli puhuttelemilleni lähiasukkaill e tuntematon. Matkaa Pyhäjärven 
- Vihdin maantieltä (osuusmeijerin kohdalta) on sinne · suorinta 
tietä laskien kilometrin verran. Tilan on omistanut toistakymmentä 
vuotta Pyhäjärven kunta, ja talvella 1927 - 28 oli tässä metsän 
osassa, mainitun kunnan asioiden hoitaji en toimesta, suoritettu hak
kauksia, osaksi hakattu arvopuita, osaksi suoritettu halkohakkauk
sia, kaikesta päättäen kuitenkin ilman pätevää metsänhoidollista 
suunnitelmaa tai johtoa. Kasvupaikka sijaitsee, venäläisen topo
grafikartan mukaan laskien, 1 10- 120 m korkeudella merenpinnasta. 
Se on alaasassaan miltei suoraan etelään, ylempänä kaakkoon jyr
kähkösti viettävä puron uoma, kasvillisuudeltaan, kuten tuonnem
pana esitetään, suurelta osalta soistunutta lehtokorpea. Pääpuron
uoma, joka alkaa koillis-lounaissuuntaisen moreeniharjanteen päällä 
sijaitsevasta pikku suosta, on paikoitellen kahtena selvähkönä puron
uomana kovan maan rinnassa; itäiseltä rinteeltä yhtyy niihin rinteen 
alaosassa lyhyehkö puro. Kun soistuminen on melko pitkälle edisty
nyt, on notkelman keskiosiin muodostunut nevamaisia hetteikkö
juotteja, joissa saarnen taimistoa on varttunut; samoin on taimia 
puronuomien kohdissa, etenkin rinteen alaosassa. Puronuoma päättyy 

1 H j. H j c 1 t, Conspectus Florae Fennicac. VI. Acta Soc. pro F. & Fl. 
Fennica 51., 1919-23, p. 263, 266. 
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alempana olevaan, nykyjään vilj elemättä jääneeseen ja sammaltu
neeseen niittyalueeseen, josta, samoin soistuneen neva-alueen läp i, 
valuu vesi länteenpäin. Alue, jolla saarnen taimistoja esiintyy, on 
arviolta noin 3 ha su uruinen. 

Nuoria saarnen yksilöitä on rintee ll ä runsaasti, tarkistamatto
man, ilman linjoja käydyn laskelman mukaan yli 2 m korkuisia ve
soja ainakin noin 250 kpl ja sitä pienempiä taimia lähes puolisen 
tuhatta. Suurimmat saarnet ovat enimmäkseen rinteen aliosassa, 
arviolta 4- 5 m korkuisia; ylempänä rinteellä on erillisiäkin taimia, 
muutamat, tosin aivan harval.ukuise t, miltei kovan maan reunassa. 
Ilmeisesti ovat vanhat, nyttemmin poishakatut saarniyksilöt niitä 
siementäneet; muutamat ovat kanto- tai tyvivesoja. Mikä li voin 
ilman kaivauksia asiaa arvoste lla, ei tässä kasvustossa ole juurive
soja, vaan valtavast i suurin osa taimistosta on siemennöksestä syn
tynyttä. 

Näin ollen on, katsoen siihen, että tässä tarjoutuisi aivan erikoi
nen tilaisuus kasvattaa saarnimetsikkö, ainakin kokeil la sen viihty
miseksi, valitettavaa, että hakkauksissa on poistettu kaikki vanhem
mat, siementäneet saarnet, sillä kaiken varmuuden vuoksi ne olisi 
pitänyt jättää paikalle, hakkaamatta niitä haloiksi 1

• Wecksellin 
mainitsemat >>6 korkeata puuta, joista paksuimmat miehen korkeu
delta olivat 75, 102 ja 123 cm>> ol ivat kaikki tulleet hakatuiksi. 

Mainittakoon niiden kannoista muutamia mittauksia. Kook
kaimmassa kannassa oli kahdesta miltei samanikäisestä puusta, 
nähtävästi kantovesoista yhteenkasvamaila syntyneessä + yhte
näisessä rungossa n. 40 cm maasta lukien 28 - 30+ 75 vuosilustoa, 
joten kyseissä oli alun toistasataa vuotta vanha puu. Laajin läpi
mitta ilman kuorta oli 46 cm. Paikalle jääneistä rungon kappaleista 
päättäen puu oli ylempää runsaasti haaroittunut. Toinen, yhtenäi
nen runko oli niinikään 100- 105 vuotias, pisin läp imitta ilman 
kuorta 35 cm. Kolmas, sisustasta lahonnut runko, joten sen ikää ei 
voitu määrätä, läp imitaltaan enintään 52 - 55 cm. Vielä yksi, niin
ikään kaiketikin Wecksellin huomioima, oli osaksi laho, läp imi tal
taan sekin ilman kuorta n. 30 cm. 

1 Saarnihalkoja ei kuitenkaan kaikkia oltu po ltettu, sillä eräs sikäläinen 
maanviljelij ä osti halotut n. 3 m3 vikaan tumatonta saarnipuuta käy ttääkscen 
ne myllynsä ratas- y. m. osien uudistamiseksi. Mainittakoon, että meikä läise t 
kalusto tehtaat tuottavat use ihin tarkoituksiin tarvitsemansa saa rnipuun 
suurelta osa lta ulkomailta, Saksasta saakka. 
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Kasvupaikka on pääasiassa lehtokorpea, joka on pitkälle soistu
nutta ja hakkauksien rikkomaa. Putous rinteellä on niin jyrkkää, 
että maaperän pintakerrosten vesi ei ole stagnoivaa niin kauan kuin 
purouomat ovat siinäkin määrin avoimet kuin ne nykyjään ovat. 
Kun vielä näitä metsämaita tätä nykyä ei 1aidunneta, säilynee tai
misto siltä vaaratta kylläkin; samoin mitään eläin- ja kasviloisia en 
voinut todeta saarneissa, lukuunottamatta vanhoissa kannoissa esiin
tynyttä sisuslahoa. Keväthallojen tai talven pakkastuhoja oli jonkun 
verran kantovesoissa, muissa ei laisinkaan; keväthallojen vaikutus 
esim. haavan vesoihin oli paljon merkittävämpää. 

Koska tiettävästi ei ole maamme mantereeilisesta osasta mitään 
kuvauksia saarnen kasvupaikkojen kasvillisuudesta, lienee paikal
laan seuraava kuvaus, joka on yhdistelmä alku- ja loppukesällä teh
dyistä havainnoista . Tehtävä ei ole helpointa; sillä tällaisen soistu
neen ja hakkauksien runteleman korven kasvista on sekoitusta 
puronvarsi-, korpi- ja niittykasveista, ja kunnotkoon verraten kapea, 
on siihen joitakin kovan maan lajeja myös siirtynyt. Hakkauksia on 
suoritettu ylempänä rinteellä aikaisemminkin kuin viime talvena, ja 
silloin on poistettu ainakin kuusia ja koivuja, mahdollisesti myös 
pihlajia y. m., sillä hakkaus lienee ollut puhdistushakkauksen luon
toinen. Näin ollen en voinut löytää sellaista enemmän tai vähemmän 
homogeenista aluetta, jonka kuvaamisessa olisi voitu käyttää tavalli
sia, yhtenäisiä koealoja varten sovitettuja asteikkoja. Olen sen
vuoksi rajoittunut putkilokasvilajien luetteloon ja siihen liittyviin 
huomautuksiin. 

Paikka on pääasiassa sekametsää, jossa on ylispuina vieläkin 
harvakseen kuusia ja koivuja. P u u m a i s i a kasveja oli saarnen 
kasvualueella: kuusi, koivu · (enimmäkseen hieskoivuja, joitakin 
rauduskoivujakin taimina), mänty, harmaa- ja tervaleppä, tuomi, 
saarni, kataja (jokunen yksilö miltei puumaisena), pihlaja (taimia), 
haapa (taimia), vuorijalava (Ulmus montana) (yksi noin 2,s m kor
kuinen yksilö lähellä saarnien kantoja rinteen aliosassa). 

P. en s a s m a i s i a (lukuunottamatta puiden taimia): 

Ribes alpinum 
Salix aurita 

, . nigricans 

" 
" 
" 

caprea 
aurita x nigricans (?) 
phylicifolia. 

Daphne mezereum 
Rhamnus frangula 
Rubus idaeus 
Viburnum opulus 
juniperus communis 
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Kun ympäristöt ovat mänty- kuusisekametsää, lienevät nämä 
puut ehkä olleet hakkuun suorittajien paikalle haluamina puina; 
männyn kasvuun alue on ehdottomasti sopimaton. Kataja esiintyy 
melko pyramiitimaisena, mikä voinee viitata savikerrosten esiinty
miseen; tuomia on useita puumaisia yksilöitä; haapa levinnyt ympä
ristömetsistä. Dap/men ru·nsaus on merkittävä, sillä sitä merkitsin 
muistiin 28 yksilöä, monet vanhoja ja runsaasti hedelmöiviä. Ribes 
alpinumia oli vain kolmisen pensasta. 

R u o h o j a j a v a r p u j a: 

Aira crespitosa 
, flexuosa 

Agrostis vulgaris 
Anemone nemorosa 
Angelica silvestris 
Alchimilla vulgaris 
Anthoxantlwm odoratum 
Athyrium filix-femina 
Brunella vulf{aris 
Calamagrostis arundinacea 

, epigeios (ster.) 
Campanula glomerata 

, patula 
Carex canescens 

, echinata 
, flava 
, Goodenougl1ii 
, loliacea 
, Oederi 
, pa llescens 
,, rostrata 
, sparsiflora 

Chrysanthemum Leucanth. 
Cirsium heterophyllum 

, palustre 
Convallaria majalis 

· Epilobium angustijolium 
Equisetum silvaticum 
F estuca rubra 

Fragaria vesca 
Galium boreale 

, palustre 
, uliginosum 

Geum rivale t 

H ieraci um ~ p. ( vulgata?) 
Hierochlo~ odorata v. firma 
Hypericum quadrangulum 
juncus conglomeratus 

, etfusus 
, lamprocarpus 

L eontodon autumnalis 
Linna!a borealis 
Lycopodium annotinum 
Majanthemum bifolium 
Melampyrum silvaticum 
Melica nutans 
Nardus stricta 
Orchis maculata 
Oxalis acetosella 
Paris quadrifolia 
Phegopteris polypodioides 
Pirola secunda 

, minor 
Polysticlzum spinulosum 
Potentilla tormentilla 
Pteris aquilina 
Ranunculus acer 

, repens 
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Rubus saxatilis 
Solidago virgaurea 
Succisa pratensis 
Tussilago farfarus 
Uimaria pentapetala 

Vaccinium myrtillus 
, vitis idrEa 

Viola palustris 
, Riviniana. 

Näistä olivat runsaast i, miltei leimanantavina esiintyviä: 
Pteris, Uimaria, Aera caespitosa, Potentilla tormentilla, Athyrium 
filix-femina, paikoitellen myös Calamagrostis arundinacea, Melica, 
Carex echinata. Puron uomissa viihtyvät: Geum rivale, juncus 
lamprocarpus, Brunella, Ranunculus repens, Cirsium palustre, Paris, 
Carex Oederi, Rubus idaeus. Convallaria, Paris, Hierochloe ja Ane
mone esiintyvät alempana, miltei rinteen alla. 

Soistumisen nopeutta todistaa mielestäni, että monet lajit, 
jotka kasvavat yleensä toisenlaisessa maaperässä, esim. Pteris, Vi
burnum, Prunus, Fragaria, Galium boreale, kasvoivat täällä vallan 
rahkasammalistossa. Vacciniumeja, Pirola secundaa, Oxalista, 
Linnaeaa kasvavien mättäiden asento siihen myös viittaa. Mahdol
lista on, että aikaisemmat hakkaukset ovat edistäneet rahkasamma
len valtaanpääsyä saarnitaimistojen alueella. 

Vaikkakin rinteen alla oleva sammaloitunut niittyalue on ollut 
aikaisemmin viljeltynä, on, katsoen paikan kasvillisuuteen, vallan 
ilmeistä, että kyseessä on alunperin luonnonvarainen saarnen esiinty
mispaikka, joka varhemmin ei ole ollut, ainakaan yläosissaan, sellaista 
soistunutta hetteikköä kuin nykyjään, vaan mahdollisesti vanha jär
venrantalehto. Vastattaessa kysymykseen, onkosaarni täällä jäännös 
entisiltä ajoilta vai olisiko se uudempi tulokas, tarvittaisiin laajempia 
ja syventävämpiä tutkimuksia kuin mitä tähän saakka on näillä tie
noin suoritettu. Monet seikat mielestäni kuitenkin puhuvat sen 
otaksuman puolesta, että saarni täällä olisi relikti ajoilta, jolloin 
Iauhkeamman ilmaston kasveja oli laajemmalti levinnyt maahamme. 
Sattumana tuskin nimittäin voitanee pitää, että lähiosissa, m. m. 
Ahmon kylään kuuluvissa, jotka ovat 95 - 1 10 m yli merenpinnan ja 
joihin tästä löytöpaikasta on 1- 3 km matka suorinta suuntaa, on 
lähinnä löydetty H a r a 1 d L i n d b e r g i n suotutkimuksissa run
saasti vesipähkinän (Trapa) subfossiileja hedelmiä. Samoln huo
mautettakoon, että läheisen, noin 1 112 km päässä sijaitsevan Paju
ojan talon lähellä olevasta suosta, joka on topografikarttojen mu
kaan samoiJia korkeuskäyrien kohdilla kuin saarnen esiintymis-
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paikka täällä, on hilj attain löydetty, ilmoituksen mukaan 2- 3 m 
syvyydestä, subfossiileja Corylus-pähkinöitä. 

Myöhempään levinneisyyteen viittaisi läheisyys Lohjan lehto
keskukseen, jonka !aitoihin C a j a n d e r1 lukee m. m. Pyhäjärven 
saarniesi intymät. Edelleen, että Corylus esi intyy varsin runsaana 
U. 1. Pyhäjärvellä vielä resenttinäkin, m. m. eniten Pyhäjärven poh
joisrannan Liimamäessä2

• Samoin huomattakoon reliktiluontoisen 
vuorijalavan es iin tym in en itse saarn ipaikalla. 

Olipa tämän kysymysasettelun vastaus mikä tahansa, on kui
tenkin pääasia, että tässäkin tapauksessa on kyseissä 1 u on n on 
m u i s t o m e r k i t ja n i i d e n s u o j e 1 e m i n e n, eritoten 
vielä suuremmalla syyllä, kun tämä saarnikasvusto on miltei saarnen 
levenemisen pohjoisrajalla maassa~ me. Mitään oikeutta ei olisi 
ollut, vaikkapa olisi ollut eteläisempikin löytöpaikka kyseessä, koh
della tätä saarn iesiintymää niin aliarvioivasti kuin tässä tapauksessa 
on tehty, varsinkin kun otetaan huomioon, että hävitystyö on ta
pahtunut yhteisön, s. o. sanotun kunnan maalla. Useassa eri yhtey
dessä on metsänhoitomiehillemme korostettu luonnonsuojelun mer
kitystä ja silloin m. m. tällaisten reliktimäisten kasvustojen suojelua 
ja miten itse asiassa helposti se käy päinsä ny~yisen luonnonsuojelu
lain määräysten puitteissa, kun vain asianomainen metsänhoitaja 
tai -omistaja on tietoinen paitsi lain määräyksistä myöskin siitä, 
mitä on pidettävä suojelun tai rauhoittamisen arvoisena. Viimemai
nittuja seikkoja oli si ehkä syytä teroittaa ei ainoastaan korkeam
massa, vaan syventävästi myöskin m. m. metsänvartija-, työnjoh
taja- y. m. ammattikouluissa. Ehkä myös tämä, tuskinpa vain 
oloissamme ainutlaatuinen tapaus voinee olla mementona luonnon
suojeluksen harrastajille ex professo. 

Kosketeltakaan vielä kysymystä siitä, millä tapaa oli si tässä ta
pauksessa luonnonsuojelu- ja metsänholdolliset näkökohdat sopeu
tettavissa. Edellä jo mainittiin alaviitassa ohimennen, että jalojen 
puulajiemme puuta tuodaan teollisuuden tarpeiksi ulkoa, eikä saarni-

1 A. K. C a j a n d c r. Metsänhoidon perusteet II , p. 486. 
2 Tämä pähkinäpuulehto, runsasyksilöisimpiä, mitä voitanee merenranta

alueita lukuunottamatta maamme etelä-osissa tavata, on säilynyt melko hyvin 
viime aikoihin saakka sen vuoksi, että se on ollut va ltion virkata lon maalla. 
Hiljattain on Asutushallitus sen palstoittanut 6:ksi asuntotontiksi, joista yhden 
on lunastanut paikallinen nuorisoseura, muut jääneet toistaiseksi lunasta
matta paikan kivikkoisen maaperän vuoksi. 
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puun tuonti ole niistä vähäisintä. C a j a n d e r (l. c. 11 p. 625) lau
suu saarnen kasvattamisesta, huomautettuaan m. m. sen nopeakas
vaisuudesta soveliaissa kasvupaikoissa: >>Koska saarilipuu on erittäin 
arvokasta ja saarnen lehtikarikkeet pitävät maan hyvässä kasvu
kunnossa, on saarnen kasvattamista Etelä-Suomessa lihavalla tuo
reelia maalla suositeltava, ennen kaikkea, kuten Palmgren on pai- · 
nostanut, Ahvenanmaalla, jossa sitä luonnostaankin on paljon ja 
jossa se viihtyy hyvin.>> - - >>Missä saarnea ei ennestään kasva, 
sietää sitä istuttaa lihaviin saniaislehtoihin ja muille lihaville lehto
maille. Metsän perustaminen tapahtunee paraiten istuttarualla isoh
koja t~limia runsaasti harvennetun vanhemman metsän alle.>> -
Hiljattain on myös T o r s t e n R a n c k e n1 kosketellut kysy
mystä saarnen merkityksestä metsäpuuna eteläsuomalaisissa oloissa, 
huomauttaen m. m. kokeilujen puutteesta. Saarnikasvustojen kehno 
huolto ilmenee kirjoituksessa esitetyistä kuvauksista. Edellyttäen, 
ette~ Metsätieteellisellä tutkimuslaitoksella ole tilaisuutta ryhtyä 
järjestämään tämänsuuntaista työtä, johon Pyhäjärven saarnikas
vusto osaltaan tarjoaa tilaisuutta, rohkenen esittää, mitä mielestäni 
tulisi tehdä tämän kasvuston jatkuvaksi suojaamiseksi siinä tarkoi
tuksessa, että ehdotukseni voisi olla osviittana ja sysäyksenä muiden 
samankaltaisten tapausten harkintaan. 

1. Kun siemenpuut ovat, väärin kyllä, tuhotut, joten taimisto 
nyt ei ole niin taajaa ja yhtenäistä kuin suotavaa olisi metsikön kas
vattamisen kannalta, olisi kaiken varalta kohdistettava huomio 
kookkaimpien yksilöjen varttumiseen, jotta ne voisivat alkaa kaiken 
varalta siementämisen. Tähän nähden olisi asiantuntevan metsän
hoitajan johdolla suoritettava lisää lieviä puhdistushakkauksia, jotta 
näiden, varttuneempien saarniyksilöitten valon ja tilan tarve tulisi 
tyydyttäväksi. Samoissa hakkauksissa poistetaan taimien kasvua 
ehkäisevät latvukset y. m., päämääränä saada nykyiset taimistot 
varttumaan ja, mikäli mahdollista, yhtenäisiksi. Alueella kasvavat 
männyt eivät ole oikeissa kasvupaikoissaan, joten ne ovat ensi sijassa 
poistettavat. Tämä lievä, kernaimmin vähittäinen hakkaus on 
ehdottomasti suoritettava kasvukauden aikana eikä talvella. 

2. Rinteen soistumisen ehkäisemiseksi olisi ehkä 1 i e v ä puron 
perkkaus suotava, tarkoituksena vain pitää auki puronuomat, pai
koitellen niitä puhdistaen ja avaten. 

1 Torsten Ra n c ken, Asken pä Åland. Forstl. Tidskrift XLIV, 
3, 1927, p. 76-33. 
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3. Varsinkin kun on yhteisömaa kyseissä, olisi syytä, luon
nonsuojeluslain 9. §:n mukaisessa järjestyksessä rauhoittaa alue, 
silmälläpitäen saarni ston varttumista; laiduntamisvaara olisi torjut
tava aitaamaila alue. 

Esitykseni on ehkä jo liiaksikin pidennyt. Mutta olen tämän 
niin sanoakseni karkean esimerkin johdosta koettanut korostaa sitä 
seikkaa, että 1 u o n n o n v a r a i s t e n · j a 1 o j e n 1 e h t i p u i t
t e m m e kasvustoihin ja niiden suojeluun olisi kiinnitettävä enem
män huomiota, kun ne nyttemmin ovat muodollisestikin voimassa 
olevaa lain suojaa vailla ja niiden arvostaminen luonnonmuistomer
keiksi riippuu kokonansa asianomaisen maanomistajan tai metsän
hoitajan valveutuneisuudesta. Eritoten suomenkieli sell ä alueell a on 
luonnonsuojelupropaganda ja -työ ollut varsin heikkoa. Lukuun
ottamatta yhä s~tOt ui saa ratkaisua odottavaa luonnonsuojelualu e
kysymystä Pohjois-S uomessa ja Lapissa on mielestäni työ, joka 
viralli sen luonnonsuojelun taholta on tähän asti saatu maassamme 
luonnonsuojelulain voimaantulon jälkeen aikaan, ollut sekä propa
gandana että myöskin luonnonmuistomerkkien todellisena suojaa
misena tosiasiallisesti vallan vähäistä. Siihen mielipiteeseen osaltaan 
johtaa tämän esityksen kohde. Rohkenen ennustaa, että jos asian
tila näin saa jatkua, ennenpitkää voidaan tällä alalla sanoa: vestigia 
terrent. 

Myrica gale ja Eupatorium cannabinum Puruveden 
saarilla. 

Veli Räsänen. 

· Syyskuun 15 ja 16 päivänä tänä vuonna jouduin kalastusret
kelle Puruveden kuuluisille lahnapaikoille. Kalansaaliin puolesta 
retki jäi keskinkertaista köykäisemmäksi. Mutta samalla keksin 
siellä kasviston, joka oli minulle varsin mielenkiintoinen. 

Punkasalmelta retkesimme moottoriveneell ä luoteeseen noin 
8 km päässä olevalle Vasattarensaarelle tai paremminkin sanoen 
siitä kaakkoon oleville pieniiie (200- 300 m pitkille) selkäsaarille, 
joista yhdellä oli leiripaikkamme. Varemmin oli sinn e saapunut jo 
siimanlaskijoita ja mekin tulimme sinne siiman kokuun. Aamu
hämärissä, nuotiotulelle saapuessamme, en mitään erikoista havain
nut ympäröivässä kasvillisuudessa, enhän varsinaisesti ollut botani-
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sella tarkastustuulella. Mutta päivän kirkastuessa näin, että leiri
paikka oli yrttitarhan ympäröimä, jonka kasveista valtavimpana ko
meili jopa 1 m korkuinen Eupatorium cannabinum. 

Tiesin entuudestaan, että Haukivedeltä ja Puruvedeltä on tätä 
kasvia tavattu useista paikoin (H j e 1 t: Conspectus V 11, s. 1), mutta 
kun olin saanut sen käsityksen kasvista, että se on harvinainen (>>raro 
occurrit»), niin en odottanut sitä tapaavani noin vain pistäytymäll ä 
käyden Puruvedellä. Mainitsemani nuotion ympärystä oli sitä aivan 
täynnään ja samasen300m pitkän saaren rantamat olivat kaikkialla 
täynnään sitä. Sama oli asianlaita kaikkialla muuallakin seudun 
saarten rantamilla aina Keijonsaareen, Mäkrään ja Patasaloon asti, 
joissa jouduin rantoja tarkastelemaan pitkääsiimaa kokiessani. 

Leirisaaremme rantoja kierrellessä olin muutamassa paikassa 
kompastua risukkoon, jonka vasta tutusta hajusta tunsin Myrica 
gale'ksi. Vähän matkaa kierreltyäni löysin toisen pehkon ja vielä 
myöhemmin pari muuta tuosta pienestä saaresta. lnnostuin löy
döistäni lähemmin tarkastamaan seudun rantakasvill isuutta ja kir
joitin muistiini kaikki näkemäni kasvit. Myricaa tapasin kaikkiaan 
20 eri paikasta, isommasta ja pienemmästä Puruveden saaresta 
rantakasvina yhtä runsaasti ja hyvinvoipana kuin konsanaan Perä
meren rantamilta, jossa sitä lapsuudestani asti olen tottunut näke
mään. Puruveden Myrica on noin 80 cm korkeaa, pystykasvuista, 
tiheitä pensaikkoja tai varvukoita muodostavaa. Molempia suku
puolia on miltei yhtä runsaasti. Eminorkoissa olivat hedelmät jo 
melkein kypsiä, kun taas hedekasveissa oli suuria kukintosilmuja 
seuraavaa kasvukautta varten. Mäkräsaaren rantami ll a oli kasvia 
oikein laajoilla aloilla. Tuntui kasvia tarkastaessa, ettei se kärsi 
lainkaan suolattoman veden rannoilla elämisestä. Sitä ei voi ma
keanveden äyräällä kasvaessaan ollenkaan eroittaa suolavetisen 
Perämeren kasvista. Kokonaan toinen suhde on olemassa esim. 
Laatokan Elymus'en ja merenrannan vastaavan kasvin välillä. Luu
len, että ne yksilöt Myricaa, jotka sisämaasta ovat tavatut reliktinä 
soiden rannoilta happamilta maaperiltä, ovat kituvimpia. Sellainen 
näyte on minulla Kiteeitä erään maamiesopiston oppilaan löytä
mänä. 

Myrican uskollinen seuralainen Puruveden kivikkoisilla tyrsky
rannoilla on ensinmainittu Eupatorium. Ne muodostavat yhdessä 
omituisen kasvillisuustyypin, joka lienee vain näille vesille ominai
nen. Vaikka Eupatorium onkin Laatokalta tavattu - itse en ole 
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sitä milloinkaan löytänyt - puuttllu sieltä Myrica (en tiedä missä se 
jaakkimassa kasvaa) ja Myrican kasvupaikoilla Suomen- ja Pohjan
lahden rannoilla puuttuu taas Eupatorium. Ei W. 8 r e n n e rkään 
ole sitä Barösundista tavannut (Växtgeorg. stud . i Barösunds skärg. 
- Acta Soc. pro F. et Fl. Fenn . 49, nro 3). Ahvenanmaall akin lienee 
Eupatorium tuskin ollenkaan Myrican seural aisena (P a 1 m g r e n: 
Hippoph. auf Aland s. 104). 

Muista Puruveden saarten kivikkorantojen kasveista on ennen 
muita mainittava tervaleppä, joka kaikilla rannoilla harvakseen kas
vaa. Harmaata leppää on keksinyt missään. K u j a 1 a ei ole terva
lepän kasvupaikoilta tavannut Myrican eikä Eupatoriumia (Terva
leppä Suomessa, s. 138, 148), mutta taulukostaan (s. 148) ilmenee, 
että ulkomailla (Venäjäll ä ja Keski-Europassa) on Eupatoriumia 
tervalepikoissa. 

Kun Iuettelen muut Myrica - Eupatorium- kasvuston lajit, niin 
saa tarkemman kuvan kasvillisuudesta . Paitsi näitä ja tervaleppää, 
kasvaa paikoilla: 

Molinia coerulea 
Baldingera arundinacea 
Agrostis stolonifera 

, vulgaris 
juncus filiformis 
Carex acuta 
Luzula multiflora 
Mentha arvensis 
Potentilla norvegica 
Salix cinerea 

, nigr i cans 

Stachys paluster 
Lysimachia vulgaris 
Galium trifidum 
Scrophularia nodosa 
Cirsium palustre 
Lythrum salicaria 
Scutellaria galericulata 
Solanum dulcamara 
Melampyrum silvaticum 
Phragmites communis 

Ylempänä saare ll a oli valtakasvina puolukka, jonka marJOJa 
ympäristön asukkaat innolla kävivät keräämässä. Puista on petäjä 
valtakasvina, kuten Punkaharjun seudui lla muuallakin. Muita puita 
kasvaa saarilla: Belula verrucosa, B. odorata, Populus, Sorbus, Tilia, 
Salix caprea. Pensaista kasvaa siellä Rhamnus, Lonicera xylosteum 
ja Viburnum. Leirisaaremme sisäosissa oli vielä kasveja: Calam
agrostis arundinacea, Vio la Riviniana, Luzula pilosa, Carex digitata, 
Hieracium umbellatum, Rubus saxatilis, R. idaeus, Pyrola umbellata, 
Convallaria majalis, Epilobium angustifolium ja Angelica silvestris. 
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Laatokan somerikko- ja kivikkorannoilla on jotenkin samantyyp
pinen kasvillisuus kuin Puruvedelläkin (Baldingera, Potent. norveg., 
Stachys pal., Scrophularia, Lythrum, Lysimachia vulg., Mentha arv., 
Galium trifid., Solanum dulcam. j. n. e.) ja li enee vain sattuman va
rassa, ettei siihen kuulu yleisempänä Eupatorium'kin. Onhan Linden 
tavannut kasvin Kaukolasta Ramin luota jotenkin samanlaiselta 
paikalta. Laatokalla on taas samaan kasvillisuustyyppiin kuuluvina 
perin harvinaise t ,Lycopus ja Gentiana pneumonanthe, mainitse
matta tavallisempia: Viola stagnina, Veronica longifolia, Barbarea 
stricta, Cirsium lanceolatum, Tussilago farfarus, Galium uliginosum 
y. m. sentapaisia. 

H j e 1 t i n Conspectuksen ja Helsingin yliopiston kasvi tiet. 
museon kokoelmien mukaan, joista tiedot hyväntaht. on poiminut 
yliopp. I 1 m a r i P a a s i o, tunnetaan ·Myrica Etelä-Savosta 12 eri 
pitäjän alueelta etupäässä Saimaan vesistön rantamilta. Kun kasvi 
on myöskin tavattu useista paikoin Päijänteen rantamilta, niin voi
daan sitä pitää Sisä-Suomen suuremmille järville sangen luonteen
omaisena kasvina. Kenties on se paikoilla reliktinä merelliseltä 
ajalta, jolloin Suomenlahden vedet huuhtoivat mainituita rantamia. 
Se, että sen uskollisena seuralaisena Punkaharjun - Säämingin 
Rantasalmen koillispuoli sissa vesistöissä on Eupatorium, on vain 
kasvitieteellinen sattuma, seikka, jonka selvittely kaipaisi moneen 
muuhunkin kasviin nähden lähempiä tutkimuksia. · 

Pieniä tietoja. 

Havaintoja varpushaukan (Accipiter nisus L.) ravinnosta. Kuopion pitäjässä 
tapas in 5. VI 1 I. l 924 varpushaukan pesän, jossa oli runsaasti erilaisten lintujen 
jätteitä todistamassa tämän pienen petolinnun suuresta raatelevaisuudesta. 
Höyhenistä, nilkoista ja rintaluista päättäen oli käytetty >>perheen>> ravinnoksi 
kivitaskuja (Oenanthe), vihreävarpusia ( Carduelis spin11s), teerenpoikasia (Lyru
rus), yks i kuusanka (Perisoreus injaustus) sekä useita punasiipirasta ita (Turdus 
musicus) ja räkättirastaita (T. pilaris) . Irmer Forsius. 

Havaintoja nuolfhaukan (Falco subbuteo L.) pesältä. Nuolihaukka pesi viime 
kesänä Kuopion pitäjän Vanuvuorella kasvavaan mäntyyn. Huomaamatta pää
sin eräänä päivänä aivan pesän läheisyyteen ja sa in nähdä mi ten linnu t ruokkivat 
isoja poikasiaan. Kello kädessä panin merkille, että säänn öllisest i minuutin ku
luttua toinen vanhemmista saapui samalta su unnalta pesälle tuoden todennä
köisesti sudenkorenno n poikasilleen. - Samana päivänä näin suure t määrät 
.Aeschna grandis'ta parveilevan läheisyydessä kaikilla metsänauke_amilla, joten 
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on luultavaa, että linnu t näitä pyydystivät. Vähitellen tulivat haukanpoikaset 
kylläisiksi, nousten toinen to isensa jälkeen läheisille oksille siipi ää n räpyttele
mään ja päivää paistattamaan . Ainoastaan pesään jääneitä poikasia ruokittiin. 
Kun poikasten piipitys väh ite llen oli lakannut ja neljäskin niistä oli poistunut 
pesäs tä, hävisivät vanhemmatkin läheisyy teen lepäämään , ja täydellinen hilj ai-
suu s vallits i jälleen erämaassa, pesän ympäristössä. lrmer Forsius. 

Peukaloinen (Troglodytes troglodytes L.) Kuopion pitäjässä. Pcukaloinen oli 
kesä llä 1927 melko yleinen Kuopion pitäj äss~i , vaikka aikaisemmin olen sen siell ä 
vain kerran nähnyt. Kolme eri poikuetta tapasin, ja sen lisäksi use ita muita yksi
löitä. Sen esiintyminen johtui todenn äköises ti pari vuotta a ikaisemmin tapahtu-
neesta metsänhakkuusta . lrmer Forsius. 

Sinirinta (Luscini a sv. svecica L.) Sortavalan läh eisyydessä. 7. X 1. 27 näkivät 
lyseo laiset 0. Si itonen ja K. Rantalainen c'! -sinirinnan Tuhkalammin yli vievän 
tien (n. s. risusillan) varre lla. 8. X 1. mei1i al lekirjoittanut katsomaan lin tua ja 
huomasi sie llä olevan useampiakin samaa lajia. Ne istuskelivat Bidens-pehkoissa, 
joita paikalla kasvaa runsaas ti. Lintu ei ollu t erikoisen arka. Sai es im. kulkea 
huoletta tie llä sen ohi, ilman että se lähti lentoon, kun vain ei pysähtynyt sen 
kohdalle. Hiipimällä pääsi sitä helposti lähelle. Liikkeissään oli lintu yleensä vik
kelä, joten oli vaikea saada se lvää sen väristä. Tavallises ti kääntyi se kuitenkin 
enne n karkuun lähtöään rauhanhäiritsijää katsomaan, jolloin sen sinertävä rinta 
tuli näkyviin. Lennossa ollessaan muistuttivat sinirinnat peltosirkkuja, joiden 
joukossa ne oleske livatkin. Pyrstö ·oli kuitenk in suhtee llisesti lyhempi, ja puna
ruskea yläperä näkyi se lväst i. Sensijaan ei sininen rinta lainkaan pistänyt sil 
mään. - Kaikkiaan tapasin Tuhkalammin alu ee lla 5-6 c'! -yksilöä. - Huo
mattavaa on, ettei sinirintaa ole aikaisemmin, ainakaan viime vuosina, seudulla 
tavattu. E. Rantalainen. 

Turturfkyyhky (Streptopelia t. turtur L.) Sortavalassa. Tämtin maahamme 
satunnaisesti eksyvän kyyhkys lajin tapasi allekirjoittanut yhdessä seuran jäsen
ten W. Lamberg'in ja A. Hällström'in kanssa 15. X. 27 Sortavalan kaupungissa 
luterilaisen kirkon luota kadulta rav intoa ets imästä. Tällöin oli lintu arka. Se 
lähti lentoon jo noin 10 m:n päästä, kun sitä lähestyimme. Lento oli hyvin no
peaa ja teki äkkikäänteitä. Pyrstön muita pitemmät valkeakärkiset rcunasulat 
näkyivät selvästi. Säikytettynä lensi lintu tavallisest i joko läheisiin puihin tai 
lyseon katolle ja palasi kohta entisille ravinnonhakupaikoilleen s. o. kirkon pi
halle. Täällä oleskelikin se melkein koko paikkakunnalla oloaikansa, mutta oli 
kuitenkin joinakin päivinä vallan teillä tietämättömillä, joskus taas kadulla 
lyseo n edu stalla. Sen maassa käve llessä pistivät erikoisesti silmään molemmin 
puolin kaulaa olevat valkeat, mustilla poikkijuovilla varustetut läikät. Koska 
lintu oli naaras, joten vallitsevana värinä esiintyi ruostecnruskca, oli sitä vcrra t
tain vaikea hiekasta huomata. - Laj ia nähtiin paikkakunnalla 27 p :~iän loka
kuuta. Yleensä oli lintu seudulla oleskelu nsa loppua ikoina paljon kesympi kuin 
alu ssa. joskus onnistuimme pääsemään sii tä metrin, parin päähän sen silti läh
temättä lentoon. Missä se vietti yönsä, emme voi sa noa, klo 4- 5 tienoilla ip. 
katosi se säännöllises ti. Lintu ei näy ttänyt a inakaan paljoa kärsivän kylmäsUi, 
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koskapa se etsiske li höyhenet pörröitään ravintoa pakkase llakin ohuen lumiker
roksen peittämästä maasta. Kuitenkin tapasi sen joskus väristen kyyköttämästä 
jäätynyttä hiekkaa vaste n painau tuneena. Laj ia ei li ene aikaisemmin Sortava-
lassa tavattu. E. Rantalainen. 

Palokärki metsättömästä Kökarista. Helsingin Yliopiston el·äintieteellinen 
museo sai helmik. lopulla 1928 vastaanottaa erää ltä Kökarin kalasta jalta maini
tussa saaristossa helmik. puolivälissä ammutun , Iähettä jäiie ja muille paikkakun
talaisille täysin tuntemattoman linnun. SP olipa 1 o kärki (Dryocopus martius 
L.) , naaraslintu, paino 300 gr, pituus (konservoituna) 471 mm, siipi vain 231 mm 
(täysikasvu isen siipimitta )>Suom. luuranko isteru mukaa n 240- 251 mm). Linnun 
mahalaukku oli täynnä ravintoa; lask in siitä 195 kokonaista muurahaista, 
kaikki lahokan noissa y. m. s. asustavaa Camponotus lzerculeanus L.-lajia, ja 13 
hämähäkkiä, prof. T. H. järven hyväntah toisen ilmoituksen mukaan erästä 
Clesbiona-Ia ji a, seki n lahokannoissa ja muissa sa mantapa isissa paikoissa talveh
tiva. Lisäksi oli mahalaukussa runsaasti muurahaisten eri ruumiinosia sekä 
muutamia va lkeita toukka-asteita. Myöskin suoli oli jokseenkin täynnä hienoksi 
jauhautuneita muurahaisten kitiiniosia. 

Palokärjen käynti Ahvenanmaan uloimpaan saaristoon kuuluvassa, käytän -
nöllises ti katsoen metsättömässä Kökarin saaristossa ansaitsee mainitsemist a 
es imerkkinä linnun laa joista kiertomatkoista. Päättäen siitä, ette ivät asukkaat 
lintua tunteneet, on käynti kuitenkin ha rvinainen poikkeustapaus. Hyvänä len
täjänä palokärki muuten kyllä kiertelee ulkosaaristossakin ja lähtee arkaile
matta iso jenkin merenselkien poikki. Niinpä kuulin nyt kesällä Suursaarella 
käydessäni, että se silloin Uillöin on näyttäytynyt mainituJ!a saare lla, vaikkei se 
siellä vaki naisest i asusta. Ilmari Välikangas. 

Satakielen laulua Helsingin lähistöllä. S a ta k i e 1 t ä (Luscinia lusci nia) 
ovat ehkä jotkut helsinkiläiset kuluneena kesänä kuunnelleet, si ll ä liikku essa ni 
Munkkiniemessä kesäkuun 19 p. yönä kuului sen katkonainen säe läheisestä 
saaresta. Vastaisen tuulen tähden kuului säe heikosti, mutta sen rumpu äänet 
p r r t p r r t ja säkeen loppulyönt i t j o p kantautuivat hyvin kuultaville. 

}. Seppä. 
Lintuhavaintoja Pieksämäeltä. 
Pohja n s i r k k u (Emberiza rust ica) esiintyi kuluneena kesänä Pieksä

mäellä useassa kohdin. Kaikki viisi paria, jotka tulivat huomatuksi, asustivat 
täällä pesintäaikana, joten linnut ilmeisesti ovat täällä pesineet. jokainen pari 
asusti samallaisen suotyypin reunamalla. 

K u 1 ta r i n ta (Hi ppolais i cterina) asusti Pieks~imäen hautausmaa lla 
kesäkuun 6-19 päivien välillä. Senjälkeen lintu katosi. Todennäköisesti se etsi 
seudulta kuitenkin pesäpaikan, va ikka en enää sa ttunut sitä löytämään. Lintua 
ei ole ennen Pieksä mäellä hava ittu. 

Pikku 1 e p i n k ä i n e n (Lanius collurio) pesi hautausmaa n läheisessä 
pensas tossa viime kesänä. Koko loppukesän kuului sitten läheisistä pensastoista 
sen poikasten tutunomainen kitinä. Lintu on seudulla melko harvinainen, sillä 
muita pareja en ole hu omannut. 

P c 1 t o s i r k k 11 (Emberiza lwrtulana) , jonka Suomalainen mainitsee Kuo-
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pion seudulla harvinaiseksi, tuntui olevan Pieksä mäe llä jotenkin yleinen, sillii 
niitä kuulin use ita pareja eri paikoissa . Erää llä puolen kilometrin pituise lla pr lto
atlkea lla asusti niitä kolme paria, ja onnishlin löytämään yhden pesänkin . 

j . Se ppä. 
Merimetso Kurkijoen Tervussa. Kurkijoen Tervussa Haukkas in vuoren 

rantakallioilta lähti yksinäinen merimetso lentämään, kun syyskuun 13 p:nä 
kävin retkellä Lauatsaaressa . Lintu lensi noin 2 km päässä oleva lle avo lu odolle, 
jossa se kökötti puoli päivää . Koetin pienellä venhee llä lähes tyä sitä tuulen 
alta·, mutta kun luoto on vain vajaan metrin korkuinen ja kun lintu , va ikkakin 
veden äyräällä se isten, hyv in yletti kurkottaa yli saa ren, niin en p ä ~issy t sitä 
200 metriä lähemmäksi. Se 
lähti lentämään etäämmälle 
Kurkinientä kohti. En ole 
saanut tietooni, oli siko tänä 
vuonna merimetso pes inyt 
Kukrilla , mutta hyvin luulta- , 
vaa se on. Siellä on aivan yhtä 
luoksepääsemättömiä pesä
paikkoja kuin Petsamon Lin-

tupahdalla. Veli R äsänen. 

Muurahaisten myöhäinc n 
parveilu. Poikkeukselli sen 
kylmä viime kesä (1 928) aihe
ut ti monissa biologisissa se i
koissa myöhäs tymistä. M. m. 
keltamuurahaisen (Lasius fla
vus) parvcilu tapahtui Kurki
joe lla Laa tokan rantamilla 
vasta syyskuun 13 p:nä, kun 
se tava llisesti on elokuun 
pu olivälissä. Parveilevia muu
rahaisia laskeutui lämpöisenä, 
hiottavana päivänä Laatokan 
pinnalle noin 2 km pituise lla 
taipalee lla , Haukkasinvuorelta 
Tervun hovin rantaa n, siinä 
määrin, että ainakin 5 muura
haista tuli neliömetriä kohti. Naarasmuu ra haisia oli ehkä 10 % koiraiden 
lukumääräs tä. Useita parvia narskuj a näki ahkeras ti siivil öivän muurahaisia 
suuhunsa veden kalvosta. Veli Räsänen. 

Mäntyjen yhteenkasvettuma. Yllä oleva ku va es ittää yhteenkasva neita 
mäntyjä Hollolan pitäjän Paimelan kyläs tä. Viime vuonna myytiin pui ta 
metsästä, jossa nämä puut kasvavat, mutta tämä harv in a inen kaksoispuu 
säästettiin. Kiitosta ansaitsevaa ymmärtäväisyyttä! Kuvan on otta nu t ja t iedot 
antanut puutarhuri K a II e K a 1 c r v o (Hausjärvi, jurminki) . T. j . H . 

' 
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Kirjallisuutta. 

B r o f e 1 d t, P.: E 1 ä i n t i e t e e 1 1 i s i ä 1 e i k k e 1 y h a r j o i t u k
s i a. 1 m e t t ä v ä i se n p ä ä, h e n g i t y s e 1 i m e t j a s y d ä n. Toinen 
painos . Kustannusosakeyhti ö Otava. Helsin gissä 1928. - 31 siv., 23 kuv., hinta 
15 mk. - Tämä pieni zootomineo leikkelyopas on sangen tervetullut, sillä edelli
nen painoshan on jo loppunut. Tämä toinen painos on suurin piirtein ka tsoen 
edellisen kaltainen; vclin silmäs tä ja korvas ta on tarpeen vaatima täydellisempi 
es itys. Näistä os ista on kirj asessa myös muutama uusi kuva; samoin on lisä tty 
tervetullut kuva kieles tä. Olisi ollut ehkä se lventävää, jos suusta avattuna oli si 
ollut yleiskuva puuttee llisen kuvan 4 lisäksi. - Su otakoon minun tässä yhtey
dessä korj ata pari virhettä. Kuvassa 15 s:lla 21 on )>am)>-viittaus (Ammonin 
sarvi) poistettava, kohtaan viittaa jo ))f)>-kirjain (forni x). Sivulla 26 viimeise llä 
rivillä on )> pari es membranall a)> , pitää olla !>membranaceus)> . - Tämm öisiä lyhyitä 
ja se lviä oppaita pitäisi saada muistakin zootomisista leikkelye läimistä. Ei luu
lisi tämmöisten toimittamisen tuottavan asianomaisille kokeneimmille opetta
jille suuriakaan vaikeuksia . On turhaa suunnitella suureromoisia leikkelykäsi
kirjoja , joissa as iat olisivat mahdollisimman monipuolises ti ja tarkas ti esitetyt, 
oppilaiden käy tettäväksi, sillä onhan kysymys alkeiskurss ista. jokainen opetta
jahan voi sitten antaa haluamiaan lisätietoja, kunhan se lvä perusta vain on op
paas ta saatavana. Ne oppilaa t taas , jotka erikoises ti syventyvät johonkin kysy-
mykseen, saavat li säse lvitys tä ulkomaisista käsikirjoista . K. j. Vall e. 

Kokousselostuksia. 

Suomalaise n Eläin- ja kasvitieteellisen Seuran Vanamon kokous 27. 
IV. 1928. Prof. Gunnar E km a n piti es itelmän soiutumassa havaittav ista 
ilmiöistä, kehittäen uuden teo rian n. s. kromosoomeista, jotka edu sta
vat pienempää tai suurempaa geeni-ryhmää . Uudemman perinn öllisyys tutki
mukse n, ennen kaikkea Morganin kou lukunnan mukaa n, ova t geeni t biologisia 
yksikköjä, jo tka mää räävä t yksil öke hi tyksen laa dun, ja niin ollen ova t syypää t 
siihen, millaiseksi kukin yksil ö tulee, s. o. mitä se on perinyt. Geeneistä on ai
kaisemmin väitet ty (Goldschmidt) , että ne ovat kemiallisessa mielessä autokata
lysaattoreita, ja että niissä tapahtuva reaktio on irreversibelinen, a ina samaan 
suuntaa n jatkuva. Es itelmöitsij ä es it t i graafilli sen kaavan, jonka avulla tähän 
saakka hava itut muoto-o pillise t se ika t geen iryhmien eli kroJ!losoomien eri kehi 
t ysva iheissa vo idaa n rinnas taa kemiallisen autokata lyys in eri va iheitten kanssa . 
Geenien ja sen mukaan kromosoomien kahtiajako olisi seuraus kemiallisen reak
tion kahtiajaosta, ja näin ollen käy m. m. ymmärrettäväksi, että tämä jako aina 
on täsmällinen. Kemiallisen geeni-käs itteen pohj a lla antoi es itelm öitsij ä edelleen 
selityksen erilaistumisilmi öihin soluissa sekä pohti kysymys tä mutatiosta ja saa
vutettuj en ominaisuuksien periytymises tä. 

Esitelm än johdos ta syntyi vilkas keskustelu, johon ottivat osaa m. m. pro
fesso ri t K. Te r ä s v u o r i ja j. I. Li r o sekä maist . H. V ä ä n ä n e n. Prof. 
Li r o m ini tsi m. m., että se punainen väri , joka cs im . esiintyy te rva hein ässä 
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( Vi scari a vulgaris) ja se sininen väri, joka es iintyy sinivuokossa, sa maten kuin 
myöskin violetti väri sireenissä j.n.e., ovat antosya niini-happoja tai näiden suo
loj a, joiden synnyttäminen on yleiso minaisuus kaikissa maa npää llisissä pin ta
solukoissa mainituilla kasveilla. Tämän takia eivä t näiden kasvien lehdet ole 
koskaan puhtaa nvihreä t, vaan niillä on ain a punertava, sininen tai vio letti vi
vahdus, joka kuitenkin on niin heikko, ettei sitä tule hu omanneeksi enn enkun 
ase ttaa lehden viereen toisen valkokukkaises ta saman lajin kasv ista otetun leh
den. Kun es im. valko\wkkainen sireeni on n. s. a lbin os-muoto, (j oka on perin
nöllises ti pysyvä va lkokukkainen laa tu) , johtuu tämä valkokukkaisuus sii tä , että 
yks il ö ei voi mu odostaa antosyaniinia; ja kun tätä väriainetta niin ollen ei vo i 
löytyä missään pintaso lukossa , ovat albinos-yks il öiden kaikki lehdet palj on he
leämm än vihreät kuin sini-, puna- ja violet t ikukkaisten. Prof. Liro mainitsi teh
neensä muutaman vuoden aikana näitä kysymyksiä koskevia havaintoja ja tutki
muksiö ja kchoitti seuran jäseni ä ta llettamaa n fanerogamien värimuunnoksia 
sekä ottamaa n niistä siemeniä tulevia tutkimuksia varten. - Maist. H. V ä ä n ä
n e n es itti käs ityksenään mutatioitten synn ys tä seuraavaa : Es itelmänpitäjä oli 
se littänyt miettineensä mutation syntyvän siten, että geenien aineyhdistelmään 
tulee protoplas mas ta jotain lisää tai sitten täs tä aineyhdistelmäs tä jää joku ain e 
pois, jolloin geeni muuttuu ja sen vaikutus ilmeises ti es iintyy ilmiasussa hu omat
tavana eroavaisuu tena. Maist. V:n mielestä tun tui todenn äköisemmältä, et te i 
g ·~ e niin tule mitään uutta, eikä siitä poistu mi tään siinä ennen ollutta, vaa n että 
mutatio syntyy geenissä olevien mun anvalkuaisa in eitten toisin ryhmittymiscn 
t;1 i erilaisen polymerisatiotava n johdos ta. Täm ~i selitys tukisi idioplasman koske
nn ttomuuskäs itettä ja valla lla olevaa käs itystä saavutettujen ominaisuuksien 
pcri ytymä t tömyydes tä. 

Lehtori Vilj o H o r n b o r g kertoi viime kesä nä Tartossa ja Tallinnassa te
k~mis tään lintuhavainnoista. Matka tehtiin 11 - 17. VI. Tallinnan keskiaikaise lle 
t•> rnikaupun gille ominaisina es iintyivä t kaupunkikuvassa erittä in runsaslukuisina 
Coloeus m. monedula ja Apus a. apus. Kadriorun suuressa puistossa oli vilkas ta 
lintuelämää, vaikka tuulinen sää vaikeuttikin havaintojen tekoa. Yleisimpiä olivat 
Frin gilla c. coelebs, Muscicapa 11. llypoleuca, Turdus pilaris, Turdus musicus (puna
siipiras tas), Plzylloscopus tr. troclzilus ja Sturnus v. vulgaris. Erikoisuutena on 
mainittava sievä pähki nä nakkeli (Sitt a europaea homeyeri) , joka myöskin suva its i 
näyttää taitoa nsa kulkea puun kylkeä pää alaspäin . Kaikkiaa n hu omattiin puis
ton alu ee lla ja sen reunamilla muutaman tunnin ajalla 25 lintulajia. - Mielen
kiintoinen se ikka oli panna merkille >>Karj alan peipom sirkutus, jota kuul t iin 
Toompea n linnavuoren rinteillä. Sen mukaan olisi tämä mu oto Suomenlahden 
eteläpuolella levinn yt länn emmäksi kuin se n pohj oispuolella, joss« ke rtoja oli 
kuullut sen sirkutusta Loviisan lähist öllä kevää llä 1925. - Tartossa hu omattiin 
niinikään )>Karj alan peipp01>. Kaupun gin lukuisissa puutarhoissa ja pihapuis
toissa lauloivat innokkaas ti kul ta rinn at (Hippolais icterina). Naakan ja te rva
pääskyn sij asta eläväit tivät tä•illä kaupunkikuvaa va rsinaise t pääskyset, ka ikki 
kolme lajia, joita lente li etenkin majoen va rsilla. 

Maist. Väin ö H e ikin h e i m o luki se los tuksen viime kesänä seuran 
stipendiaa ttina Lappiin tekemäs tään ma tkas ta, jolloin hän keräsi mikroskooppi
sia sieniä ja tutki lintuj en lauluaikoja. Edelleen ilmoitti maist. H. painettavaksi 
selos tuksen uudes ta ruostes ienilajista sekä muutamista uusilta isäntäkasveilta 



190 Lukijoilta. 

löytämistään saman ryhmän laje ista. - Sihteeri luki lehtori Kaarlo Met sä
v a i n i on lähettämän stipendiaattikertomuksen, jossa hän se losti suokasvien 
juuristoa koskevia tutkimuksiaan viime kesänä Sotkamossa. 

Myönnettiin seuraava t matkastipendit: yliopp. 0. Caj a n d e r i 1 1 e lintu
tiet. tutkimuksia varten Orivedellä, juupajoella y. m. 800: -, yliopp. L. En g
m a n i II e turvegeologisia ja kasvipalelontologisia tutkimuksia varten Satakun
nassa 1,500: - , maist. 1. H i 1 d en i II e flori stisia ja kasvitopografisia tutki
muksia varten Vuoksen varsilla 2,000: -, yliopp. K. E. H y y p ä 1 1 e turve
geologisia tutkimuksia varten Karjalan kannaksella 1,500: -, maist. N. K a
n e r v a 1 1 e perhosten tutkimista varten Tvärminnen tienoilla 500: - , y liopp. 
P. K o n t k as e II e hyönteistiet tutkimuksia varten Pohj.-Karjalassa 1,500: - , 
yliopp. A. E. Koski m i e h e 1 1 e kasvitiet tutkimuksia varten Pohj.-Karja
lassa 1,000: -, yliopp. A. P. Kuu s i s to 1 1 e lintutiet tutkimuksia varten Sa
vonlinnan seuduilla 1,000: - , leht. K. M etsäva in i o II e suokasv ien juu
ristotutkimuksia varten Sotkamossa 1,500: - , yliopp. I. P a a s i o 1 1 e keidas
so iden tutkimista varten Karjalan kannaksella ja Ahvenanmaalla 2,000: - , leht. 
A. P y n n ö se II e lintu tiet. tutkimuksia varten Pohj.-Karjalassa 1,500: - , 
opett. J. Sepä II e lintu tiet. tutkimuksia varten >> j ärvialu ee lla>> 700: - , yliop p. 
L. Tien s u u II e lin tu tiet. tutkimuksia varten Laatokan rannoilla 1,000: 
sekä yliopp. 1. V a i n i o 1 1 e kyykäärmeen tutkimista varten Hausjärven ja 
Hyvinkää n pitäjissä 1,500: - . 

Seuran jäseniksi valittiin ylioppilaat Lilj a Margareta B 1om q v i s t, Inkeri 
F r a n s s i 1 a, Tahvo Paavali K o n t u n i e m i, Martta Elisabet (Liisa) P a r k
k i n e n, Mielikki Pertti 1 ä, Armi P u h ak ka ja Elina Eunikc (Nike) S a n
d e 1 i n sekä opctta jatar SiiriSiik a n e n. 

Lukijoilta. 
Sfsävesitutkimusaseman paikasta. 

(Muutama sana toht K. j. Vallen kirjoituksen johdos ta .) 

Luonnon Ystävän N:o 4:ssä es ittää tunnettu limnologimme, toht. K. j. 
V a 1 1 e eräitä huomioonotettavia näkökohtia sisävesitutkimusaseman paikkaa n 
nähden, aset tu en tällöin useas ta eri syys tä vastustamaan allekirjoittaneen teke· 
mää ehdotusta aseman sijoittamisesta jonnekin Helsingin läheisyyteen. Tava l
laan on keskustelu t ästä kysymykses tä asian nykyisessä vaiheessa ennenaikaista, 
ja tullee, mikäli myönteinen päätös aseman perustamisesta annetaan, eriko in en 
komitca1 sitä perustee llisesti harkitsemaan. Luonnollista kuitenkin on, että 
jo a ikaisempikin mielipiteenvaihto on suureksi hyödyksi, ilmeneehän tällöin aina 
uu sia näkökohtia , joista päätöstä tehdessä voi olla hyö tyä. Tämän takia onkin 
toht. V a II e n kirjoitus tyydytyksellä merkittävä, ja toivottava on, että muut
kin lausuisivat mielipiteensä. Koska kuitenkin toht. V a II c n kirjoituksessa 
on kohtia, jotka peru stuvat ilmeiseen väärinkäsitykseen, tai joissa es itettyihin 
ajatuksiin a llekirjoittanut ei voi ilman muuta yhtyä, olen katsonut oleva1i syyUi 
·tarkastella muutamia niistä ja hiukan lähemmin selvittää omaa kantaani. 

1 Toivottavaa olisi, että tähän komiteaan tulisi toht. V a II c. 
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Olen aivan yhtä mieltä toht. V a 11 e n kanssa siitä, että limnologisen tutki 
muksen tulee meidän maassamme . työskenn ellä suurten ves iemme tu otann on 
edistämiseksi, mutta tämä ei saa tapahtua pienten ves iemme ku stannukse lla. 
On kyllä totta, että jalojen lohensukuisten kalojemme kalataloudellinen merkitys 
on suuri, ja vallitseva t ne tilastossa, johon muut sisävesikalamme eivät tunn e
tuista syistä juuri joudu , ehdottomasti. Lienee kuitenkin va rova isin ta olla arvioi
matta niiden merkitys tä liian korkeaksi; muistakaa mmepa va in , mik H asema 
)>epäjaloilla )> katoilla on kansa mme, varsinkin maaseudun pikkueläjien, rav in 
nossa . On siUipaitsi hu omattava, että maa mme asukaslu vun kasvaessa yhä 
suurenevassa määrässä tullaan olemaan pakoitettuja turvautumaa n ves iemme 
antimiin, ja tällöin kenties juuri ensi sijassa )>e päjaloihim kaloihin . Mu t ta n ~i i 

den kalojen tuotanto on suurin juuri pienissä järvissä, joten niiden saa mien vo i
maperäiseen järviviljelykseen on tärkeä tehtävä1. Tällaista järviviljelys tä ei 
vo ida ajatel lakaa n ves issä, joiden tu otann on edistäminen jää kalanistutusten 
varaan. Näihin tarvittavat poikaset taas saadaan kalanvil je lys laitoksista, jo i
den paikan va linnassa limnologise t näkökohdat eivä t ole määrääm ~i ss~i. Selvä 
tos in on, etteivät umpim ähkään tehdyt istutukset ole suotav ia, vaa n on oltava 
suurin piirtein se lvillä siitä, joutuuko )>o ikea kala oikeaa n ve teen)> . Suuriin vesiin 
ei kuitenkaan yleensä pyrittäne istuttamaan muita kalalajeja kuin mi tä niissä 
jo on ja joissa ne siis viihtyvät . Toiseksi pyrittäessä se lvittämMin näissä tapaul<
sissa kysymykseen tulevien kalalajien elinehtoja, ei jonkun määrätyn vesistön 
varrella sijaitseva tutkimusasema palj oakaa n auta, vaan tulisi kullakin ves is
töll ä mik äli mahdollista olla omansa ta i käy tettävä es ite lmässäni kosketeltua 
uivaa asemaa, sillä käy ttökelpoisten tulosten saavut ta miseksi on ve rta ilu eri 
ves istöjen välillä vält tämätöntä. 

Mitä taas tulee yleislimnologiseen puoleen, on toht. V a 1 1 e 1 1 a liian vaa ti
maton käs itys mahdollisuuksistamme. Tos in kyllä >> limnologinen tutkimu ksem
me v ielä kulkee lapsenkengissä>>, mutta onhan meill ä senUiän tehtykin jotakin, 
kuten ansaittua hu omiota ulkomailla herättänee t toht. V a II e n ja toht. V ä 1 i
k a n k a a n väitöskirja t osoittavat. Toiseksi juuri meillä Suomessa lttkuisine 
järvin een on edellytyksiä yleislimnologisten kysymysten ra tkaise miseksi. j a 
kolmanneksi emme näistä )> lapsenkengistä)> pääse, enn en kuin meillä on sisävesi
tutkimusasema ja tää llä koulittu limnologin en tutkijakunta. Maa hamme 
perustettavan ensimmäisen tutkimusaseman eräänU tärkeHnä tehtävH nU tulisi 
juuri olla valmistaa uu sia voimia, joita sitten vo itaisiin käy ttää työvo imina 
m. m. isoja vesistöjä tutkittaessa . Olen täys in se lvillä siitä, että tutkimusaseman 
on palveltava limnologista tutkimusta yleensä, eikä ainoas taa n tu otantobio
logiaa . Että kuitenkin es itelmässäni jouduin p ä~i as i a lli ses ti puhumaa n jälkim
mäisestä, johtuu yksinkertaises ti siitä, etten halunnut k ~i s it e ll ä limnologista 
probleemikompleksiä kokonaisuudessaa n, koska es itelm ä täll öin olisi paisunut 
liian laajaksi ja minulla oli rajoitettu aika l<äy tettävissäni ; kuit enkin s i s~ilt yy 

cs ittämääni lO:neen tutkimustehtävään se llaisiakin , jotka eivä t sui nkaan ole 
puhtaas ti tuotantobiologisia, sa malla kuin hu omautan muital<i n tu tkimu ksen 
arvo isia kysymyks i ~i olevan. 

1 Väärinkäs ityksien vä lttämiseksi huomautc ttakoon, et te n cs ite lmässHn i 
ole sanonut, että hu omio olisi keskitettävä pienten eteHisuomalaistcn jLi rvicn 
tuotannon parantamiseen. 
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Paikkakysymykseen nähden olen edelleenkin sitä mieltä, että maamme ensim
mäisen tutkimusaseman on sijaittava pienten järvien ulottuvi lla . Myöskin toht. 
V a II e on aikaise mmin (väitösk irjassaan) ase ttunut limnologisia tutkimus
kysymyksiä ratkaistessa pienten järvien kannalle ja täll öin m. m. tehos tanut 
>) mukavuu ssyitä>) tutkittavan alueen valinnassa . Suuri lla järvillä on use immilla 
lisäksi se varjopuo li , että niiden lisävedet tu leva t laajo ilta alue ilta, joten tasku i
hin tulee liian monta tuntematonta tek ijää. Toht. V a II e puo ltaa Vääksyn 
kanavan seutuja koska: 1. >)S illä on suuriin vesistöihimme nähden keskeinen 
asema >) , mainiten sa malla Päij änteen ja Vesij ärven, 2. Evon kruununpuiston 
lu kuisat >)äärimmäisen karu a luokkaa>) oleva t järvet, jotka hänen mielestään 
ovat maamme kokonaisuuteen nähden luonteenomaisia, ovat lähistöllä, 
3. Evolla olisi tilaisuus tutkia pellavan liuotuksen vaikutusta, 4. V~iäksyssä ja 
Evo lla on ka lanviljelyslaitos. Näitä perusteluja vastaan voidaa n tehdä seu
raavat, kenties väh äpätöiset, huomautukse t: 1. jos suurista vesistä on kysymys, 
miksi silloin juuri Vääksy, ellei nimenomaan haluta Ves ij ärveä , joka muuten ei 
suinkaan ole tyypillinen iso ille vesillemme? Eikö esim. Savonlinnan seutu olis i 
tarkoitusta vastaavampi? 2. Evan seudut eivät ole niinkään tyypillisiä maal
lemme, kuten Li n k o 1 a n es ityksestä >) Zur Kenntnis der Verteilung der 
lan dwirtschaftlichen Siedelun gen auf die Böden verschiedener Waldtypen in 
Finnland •) näkyy. 3. Pellavan litfotuksen va ikutusta voidaan tutkia muualla
kin, es im. Uudellamaa lla. 4. Ei ole lainkaan välttämätöntä, että kalanviljelys
asema on tutkimusaseman välittömässä läheisyydessä . Tutkimussase malla 
tehtyjen allaskokeiden tuloksia voidaan va llan hyvin koetella käytännössH 
missä kalanviljelys laitoksessa tahansa , jossa on riittäväs ti lammiko ita saa
tav issa. 

Ede llä sanotusta lienee se lvinn yt, että edelleenkin puollan jotakin paikkaa 
H': lsingin lähistöllä. Tämän käsityksen tueksi mainittakoon seuraavat, osittan 
jo es itelmässäni mainitut se ikat: 1. Maahamme peru stettavan ensimmäisen tutki
musaseman tulee sijaita siten, että sitä voidaan käyttää yliopistollisessa opetuk
sessa kes in ja talvin. 2. Suurin osa työvoimasta voi olla muodostunut henkilöistä , 
jotka eivät ole vakinaisesti kiinnitetyt laitokseen. 3. Pääsy erila isille järvityy
peille on helppo, mikä varsinkin talvisaikaan on tärkeätä. Tässä huomautetta
koon, että järviemme suhteelli sen mataluuden takia eroavaisuudet tyypei ssä 
sa moinkuin mon et puhtaasti ekologiset kysymykse t todenn äköises ti sa isivat 
se lvityksensä talve lla tehtyjen tutkimusten perusteella. On myöskin syytä 
viitata siihen, että ei mikään es tä tekemästä matkoja muuallekin. 4. Uuden
maan pohjoisosa t Li n k o 1 a n kartan mukaan eivä t ole sen lihavampia, kuin 
es im. Ves ijärven ja Päijänteen seudut. 5. Kirjasto t ja la boratoriot ovat lähellä 
tai a inakin mukavassa kulkuyhteydessä use impien järvien kanssa , mikä vi ime
mainittu on laboratorioihin nähden tärkeätä, koska m. m. kemiallisia analyysejä 
varten tarvittav ien suurten vesimäärien kuljetus muuten tuottaisi suuria va i-
keuksia . H. jårnej elt. 

Helsinki 1928, Raittiuslwn san Kirici/Jaino O.v. 



LUONNON YSTÄVÄ 
ELAIN:: JA KASVITIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 
N:o 6 32:s VUOSIKERTA 1928 
llllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllll ll lllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllflllllllll lll lllfllllllllllltllfflfll llllllllfl lll lllll ltlllllllllllllllllllltlllllll 

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

Senaattori Alfred Oswald Kairamo 70::vuotias. 

Lokakuun 4 p:nä täytti 
70 vuotta entinen kasvitieteen 
ylim. professori, senaattori A. 
Osw. Kairamo. Sanomalehdistö 
ja laajat kansalaispiirit omisti
vat silloin hänelle lämpimiä tun
nustuksen ja kiitoksen sanoja 
varsinkin si itä suuriarvoisesta 
työstä, jota hän on tehnyt vai
kutusvaltaisena poliitikkona ja 
harvinaisen tarmokkaana toi
mihenkilönä maamme taloudel
lisen elämän alalla. 

Suomalaisilla biologeilla on 
syytä kiitollisin maininnoin pa
lauttaa mieliin senaattori Kai
ramon suuret ansiot kotimaisen 
tieteen, lähinnä kasvitieteellisen 
tutkimuksen työvainiolla. 

Senaattori Kairamon pääasiallisin työskentely kasvitieteen pal
veluksessa tapahtui 1880- ja 1890-luvuilla. Tultuaan fil. kandida
tiksi 1880 hän opiskeli kasvitiedettä Strassburgissa 1881 - 82, suo
ritti Helsingissä fil. lisensiaattitutkinnon 1883 ja nimitettiin kasvi
tieteen dosentiksi 1885. Kasvitieteellisen museon amanuenssiksi 
hänet nimitettiin 1892 ja ylimääräiseksi kasvitieteen professoriksi 
1897; tämän virkansa ohella hän toimi kasvitieteellisen museon yli
hoitajana. 1903 senaattori Kairamo jätti yliopiston ja yleensäkin 
tieteellisen uran, ottaessaan hartioilleen senaatin maanviljelystoimi
tuskunnan päällikkyyden, jota hoiti 1905:een. Sittemmin hän on 
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ollut harvinaisen eheästi antautuneena mitä tärkeimpiin yhteiskun
nallisiin tehtäviin. 

Kasvitieteellistä kirjallisuuttamme senaattori Kairamo on rikas
tuttanut monilla arvoltaan pysyvillä tutkimuksiiia. Väitöskirjansa 
>>Zur Entwickelungsgeschichte der Ascomyceten>> ( 1883) käsittelee 
parin kotelosienilajin yksilökehitystä ja varsinkin niiden lisääntymis
välineitä. Sitä seurasi' kesällä 1880 tehtyihin havaintoihin perustuva 
kasvimaantieteellinen julkaisu >>Anteckningar om Floran i Inari 
Lappmark>> (1884). Kasvifenologisia ilmiöitä käsittelee laajahko 
tutkimus >>Beo bachtungen i.i ber die periodischen Erscheinungen des 
Pflanzenlebens in Finnland 1883>> ( 1886). Kesähalloista senaattori 
Kairamo on julkaissut useampia tutkimuksia. 1889 ilmestyneen tär
keän kasviluettelon >>Herbarium Musei Fennici l>> laatimisessa hä
nellä oli hyvin suuritäinen osuus; hänen keksimänsä ovat teoksen 
havainnolliset kaavamaiset kartakkeet. Senaattori Kairamon pää
teos on lähes 300-sivuinen >>Pflanzenbiologische Studien aus Russisch
Lappland >> (1890). Tämä suuri, mitä vaikeimmissa olosuhteissa, 
Kuollan Lapin asumattomissa osissa, tehty tutkimus on ensimmäinen 
laajaperäisempi kasvimaantieteellinen tutkimus, joka uudenaikaisen 
·kasvifysiologian tuloksiin nojaten selvittää kasvimaantieteen suuria 
ekologisia kysymyksiä, lähinnä arktista puurajaprobleemia. Teos 
on ekologisen kasvimaantieteen perusteoksia, mainitaan yleisesti 
klassiiliseksi ja on tehnyt tekijänsä nimen tunnetuksi ja arvossapide
tyksi koko kasvitieteellisessä maailmassa. 

Museotyössään senaattori Kairamo kiinnitti päähuomionsa koti
maisiin putkilokasveihin, kartuttaen ·itse suuressa määrässä kokoel
mia eri tahoille luonnontieteellistä Suomea tekemillään retkillä ja 
julkaisemalla paljon kriitil1isiä muotoselvittelyjä. Hänen toimiaika
naan saivat nuoret asianharrastajat kehittää kasvituotemustaan 
museon kokoelmia käyttäen ja perehtyä hänen johdollaan kriitilli
seen muototuntemukseen. Opettajana senaattori Kairamo suurella 
lämmöllä suhtautui oppilaittensa harrastuksiin. Hän oli myöskin 
niitä, valitettavan harvoja, yliopiston opettajia, jotka katsoivai 
kansalliseksi velvollisuudekseen vaikeuksista huolimatta täydellisesti 
oppia suomenkieltä ja käyttivät suomea luentokielenään. 

Vaikkakin senaattori Kairamo jo 25 vuotta sitten jätti varsinai
sen kasvitieteellisen toimialan, on kasvitiede jatkuvasti pysynyt 
hänelle läheisenä. Harrastuksensa on hakeutunut pääasiassa talou
dellisen botaniikan aloille. Maatilallaan Hattulan Pekolassa hän on 
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tehnyt paljon valaisevia kokeita ulkomaalaisilla metsäpuilla. Vielä 
suuremmassa mittakaavassa senaattori Kairamo on kokeillut 
hedelmäpuilla. Pekolan puutarha ja erikoisesti sen omenapuuistu
tukset ovat todellinen nähtävyys. 

Tieteellisen toimikautensa aikana senaattori Kairamo oli tar
mokas työntekijä tieteellisissä seuroissamme. Tässä yhteydessä on 
syytä lähinnä muistaa hänen työskentelyänsä Vanamo-seuran hy
väksi. Lämpimänä suomenmielisenä senaattori Kairamo liittyi Va
namoon jo seuran perustaruisvuonna ja oli seuran ensimmäisinä vuo
sina innokkaasti toimiva jäsen, ollen m. m. seuran toisen kasvitie
teellisen sanastovaliokunnan johtaja. Myöhemminkin senaattori 
Kairamo on ollut Vanamo-seuran ja sen aatteiden harras ystävä. 

Kokouksessaan viime marrask. 2 p:nä Vanamo-seura valitsi 
senaattori Kairamon ensimmäiseksi kunniajäsenekseen .. Seura tah
toi täten osoittaa syvästi kiitollista tunnustustaan mainchikkaalle 
kansallismieliselle tiedemiehelle, isänmaataan harvinaisen ansiok
kaasti palvelleelle kansalaiselle, kunnianarvoisan iän saavuttaneelle 
jäsenelleen ja ystävälleen. 

Havaintoja tuhohyönteisten torjumistyöstä 
Amerikassa. 
U unio S aalas. 

Tuhohyönteisten torjumiseen uhrataan nykyään Amerikan 
Yhdysvalloissa enemmän työtä, voimia ja varoja kuin missään 
muualla. Käytännölliset amerikkalaiset ovat huomanneet, miten 
epäviisasta on antaa tuholaisten häiritsemättä vuosittain hävittää 
tuntuvan osan puutarhojen, peltojen ja niittyjen sadosta, kuivattaa 
metsän puita, turme11a varastoja, tuottaa terveydellistä vaaraa 
ihmisille ja kotieläimille j. n. e. He ovat ·laskeneet, että heidän 
maassaan tuhohyönteiset vuosittain hävittävät 22 % koko vehnä
sadosta, 20 % hedelmäsadosta ja 10 % eläinten tuotteista, -
mainitaksemme vain muutamia esimerkkejä, - ja että tuhohyön
teisten aiheuttama vuotuinen tappio Yhdysvalloissa on arvioitava 
keskim. 800,000,000 dollariksi eli noin 32:ksi miljaardiksi Suomen 
markaksi. He ovat älynneet, että ne varat ja se työ, jonka he 
käyttävät tuholaisten tutkimiseen ja niiden torjuntaan, ei ole 
hukkaan mennyttä, vaan tuottaa moninkertaisen sadon. 
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Tutkimis- ja torjuntatyön johdossa on Bureau of Entomology, 
jonka päämaja on valtakunnan pääkaupungissa Washingtonissa, 
mutta jolla on eri osissa maata lähes sata suurempaa tai pienem
pää n. s. kenttälaboratoriota eri tuhohyönteislajien tutkimista ja 
torjumistyön johtamista varten. Sitäpaitsi on useilla eri osaval
tioilla ja yliopistoilla omat entomologiset tutkimuslaitoksensa, jotka 
monasti ovat kiinteässä yhteistyössä mainitun Bureau'n kanssa. 
Kussakin laboratoriossa tutkitaan vain yhtä määrättyä tai kor
keintaan muutamia harvoja tuholaisia, ja eräitä kaikkein pahimpia 
tuholaisia tutkitaan useammassakin eri laboratoriossa. Toiset 
näistä ovat sangen pieniä ja vaatimattomia, mutta toiset ovat 
suuria, hyvin varustettuja laitoksia, joiden henk;lökunta kohoaa 
moneen kymmeneen ja joilla on oivalliset työvälineet käytettä
vinään. 

Kenttälaboratoriot eivät ole aina kiinteästi sidotut johonkin 
määrättyyn paikkaan, vaan niitä voidaan siirtää paikasta toiseen 
riippuen siitä, missä niissä tutkittavien hyönteisten pahimmat 
tuhokeskukset kulloinkin ovat. Usein käy myöskin niin, että jos 
jonkun hyönteisen tuho saadaan loppumaan, lakkautetaan koko 
se laboratorio, jossa sitä on tutkittu, ja perustetaan sen tilalle toi
nen jotakin uutta tuholaista varten, joka ehkä on käynyt jossain 
muualla uhkaavaksi. 

Kiertomatkalla, jonka viime kesänä tein yhdessä vaimoni 
kanssa, tutustuakseni tuhohyönteisten tutkimis- ja torjumistyöhön 
Amerikassa, en luonnollisestikaan ehtinyt käydä muuta kuin pie
nessä osassa näitä lukuisia tutkimuslaitoksia, vaikka kiertelimme
kin melko laajalti Yhdysvalloissa aina kaukaiseen länte·en saakka. 
Enkä tässä lyhyessä esityksessä voi kertoa muuta kuin muu
tamista harvoista mielenkiintoisimmista näkemistäni tutkimuslai
toksista ja niissä suoritetusta työstä. 

Se tuhohyönteinen, jota vastaan tällä kertaa käydään ehkä 
kaikkein voimaperäisintä taistelua Yhdysvalloissa, on muuan pienen
puoleinen n. s. kaisaperhosten ryhmään kuuluva perhonen, jonka. 
tieteellinen nimi on Pyrausta nubilalis, amerikkalainen nimi >>European 
Corn Boren>, ja jonka toukka on erittäin paha maissin vihollinen. 
Se syö piloille sekä varren että tähkäpään, osaksi ulkoa päin, osaksi 
kaivamalla sen sisustaan väljät käytävänsä. Se on vasta vuoden 
1910 vaiheilla päässyt leviämään Amerikkaan >>vanhasta maail
masta)> , josta se on kotoisin; ja Amerikassa se on aiheuttanut paljon 
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suurempaa tuhoa kuin Eu
roopassa. Mo ni ssa pell oissa 
sekä Uud essa Englannissa 
(siis Yhdysvaltojen itä
os issa) että Eric- ja On ta
rio-järvien ympärill ä ole
vissa valti oissa, niinhyv in 
Yhdysvaltojen kuin Kana
dankin pu olella, on tämä 
tuholainen turmellu t jopa 
1 OO:kin prosentt ia kaiki sta 
maissiyksil öistä; mutta on
neksi se ei ainakaan vielä 
ol e päässyt levi ämään Ame-

Ma iss in siingen pu ltta mineiJ Pyrausta nubila-
rikan kaikke in tärkeimmille liksen h;iv itUim iseksi. Oikea ll a t s i i rrcW1v ~i 
1naissinvilj elysalueille. j a öljysä iliö, josta valetaan petrolcumia p it käii 

letkua myödcn pe llol le. 
juuri tästä syystä on ko h-
distettu siihen aivan erikoista hu omi ota, te hdään mitä tann okkainta 
työtä sen vall an murtamiseksi ja sen leviämisen estämiseks i. Yhd ys·· 
valtoihin on peru stettu 8 eri laitosta sen tutkimista ja to rjun tatyön 
johtamista varten. Tätä yhtä tuh olaislajia tutkii nykyään Yhdysval
loissa 35 ti etee llises ti kouluu tettua mi es tä (ni istä 30 vakinaista, 5 yli 
oppilasta). Sitäpaits i on Yhdysvall oista lähetetty Ranskaan 4, 
Unkariin 2 ja J apaniin 1 mi es tutk imaan samaa hyönte istä, jotta vo i
ta isiin vertai ll a tämän t uh olaisen elintapoja ja vahi ngo lli suu tta to i
siinsa eri paikkakunnill a. Käytännölliseen to rjumistyöhön käyte
tään Yhdysvall oissa n. 4--5,000 mi estä . -- Tieteelli sen tu tkimus
työn johdossa on Arlingtonin laborato ri o Massachusetts in val
tiossa, ja käytännöllisen to rjumistyön johdossa ·Toledon laitos 
Ohiossa. Edellisessä laitoksessa tu tkitaan niin perin pohjaisest i kuin 
mahdollista eri pu olia tuholaisen elintavo ista ja koke illaa n mitä 
erilaisimmi ll a torjumismenetelmill ä. j älkimm äisessä sovellu tetaan 
tutkimusten tul okset käytäntöÖn. - Tähänast isista menetelmistä 
on huomattu parh aimmiksi erää t n. s. teknilliset menete lmät. 
Myrkkyruiskutu ks ia ei vo ida käyttää, sill ä tuh olain en elää enim
mäkseen korren tai tähkän sisässä niin syväll ä, ettei myrkky kasvia 
ruiskutettaessa sitä tapaisi. Tuh olaise n häv ittämiseks i ja se n 
lisääntymisen ehkäisemi seksi on konstru oit u 111. 111. par i konetta, 
jotka katkaisevat maiss in aivan maan tasalta ja pil kkovat sen 
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Puuvillakenttää pölytetään arsenikkimyrkyllä puuvillakärsäkkään 
torjumiseksi. 

pieniin palasiin. jos korsi katkaistaan sillä korkeudella kuin aikai
semmin tavallisesti tehtiin, jää sänkeen vielä n. 35 % tuholaisista, 
jotka pääsevät sukuaan jatkamaan, mutta jos käytetään yllä
mainittuja koneita, jää niistä vain 1 % sänkeen. Kone sitäpaitsi 
mekaanisesti hävittää (nim. paloittelee) korressa ja tähkässä olevat 
suurenpuoleiset tuholaistoukat. Mutta kasvia voidaan vielä käyt
tää painore~1uksi, joten se ei ainakaan kokonaan mene hukkaan. 
Muuan toinen kone on konstruoitu levittämään paloöljyä pellolle. 
Tätä käytetään siinä tapauksessa, että maissi katkaistaan tavalli
sella korkeudella, joten sänkeen vielä jää paljon tuholaisia. Samalla 
kun öljy valetaan pellolle, sytytetään se tuleen, joten sänki palaa 
ja siinä olevat tuhohyönteiset kuolevat. 

Tuhotaisen leviämistä saastutetuilta alueilta saastuttamatto
mille koetetaan myöskin estää karanteenin avulla. On pantu toi
meen saastutetusta alueesta kuljetettavien kasviainesten huolel
linen tarkastus. Siten toivotaan voitavan rajoittaa tuhoalue mah
dollisimman ahtaaksi. 

Yhdysvaltojen eteläisten seutujen laajoilla puuvilla-alueilla on 
erikoista huolestumista aiheuttanut puuvillakärsäkäs, n. s. >>Cotton 
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Puuvillakenttää pölytetään lentokoneesta. 

Boll Weevil>> (AnthonO!J1US grandis). Se iskee puuvillapensaan arim
paan kohtaan, kukkasilmuun, jonka sisässä sen toukka suorittaa 
kehityksensä, ja jonka johdosta hedelmän kehittyminen estyy. 
Erään v. 1920 tehdyn arviolaskelman mukaan kohosi puuvilla
kärsäkkään aiheuttama vuotuinen tappio 300 milj. dollariin. Aina 
ei kuitenkaan näin ole ollut, sillä vasta vuoden 1892 vaiheil la tie
detään tämän tuholaisen ensi kerran tunkeutuneen Yhdysvaltojen 
alueelle lounaasta käsin Meksikosta. Nyt se jo on levinnyt yli suu
rimman osan Amerikan puuvilla-aluetta. - Torjumistyön johdossa 
on Tallulahin tutkimuslaitos Mississippi-joen alajuoksun varrella. 
Laitoksen palveluksessa on nykyään n. 50 vanhempaa tai nuorem
paa hyönteistieteilijää, insinööriä, lentäjää j. n. e. Aikojen kuluessa 
on kokeiltu miltei kaikilla ajateltavissa olevilla keinoilla, joista toi
set ovat osoittautuneet aivan tehottomiksi; toisista on sitävastoin 
ollut suurta hyötyä. Parhaimmat tulokset on saavutettu käyttä
mällä n. s. myrkkypölytystä, s. o. levittämällä puuvillakentil1e kui 
valtaan arsenikkipitoista jauhetta, joka tappaa hyönteiset joutues
saan niiden suolistoon; siis pääkohdiltaan sama menetelmä, jota 
meillä on hyvällä menestyksellä käytetty m. m. sinappikuoriaista 
vastaan. - Myrkyn Ievittämiseksi käytetään useita erilaisia ko
neita. Tallulahin laitokse lla pantiin meille vartavasten toimeen 
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Yakiman pieni entomologinen kenttälaboratorio. 
Vasemmalla insektariumi. 

suurenmoinen näytäntö, jossa havainnollisesti osoitettiin, miten eri 
koneita käytetään, ja johon demonstratioon otti osaa lähes kym
menen henkeä aina professoreista, tohtoreista ja jnsinööreistä neekeri
palvelijoihin saakka. Esitettiin neekerin selässä kannettava pieni, 
yksinkertainen pölytyskone, muulin selässä kannettava kone, yhden 
muulin vetämä kone, kahden muulin vetämä kone j. n. e. - Kaikki 
nämä selässä kannettavat tai juhtien vetämät koneet ovat kuiten
kin vähitellen saaneet käytännössä yhä enemmän väistyä lento
koneiden tieltä. Näitä viimemainituita on konstruoitu (tai muu
tettu vanhoja koneita) erikoisesti tätä tarkoitusta varten. Niillä 
lennetään edestakaisin yli puuvillakenttien hyvin matalalla, vain 
n. 2-3 metrin korkeudella, ja pöly jää jälkeen pitkänä, tiheänä 
pilvenä, joka sitten vähitellen painuu alas ja kietoo kasvit peittoonsa. 
- Amerikan puuvilla-alueilla on syntynyt suuria yhtiöitä, jotka 
maksusta suorittavat pölytyksen. Niinpä eräälläJ tällaisella 
yhtiöllä on n. 20, toisella n. 10 pölytys-lentokonetta, ja farmarit 
pitävät niiden käyttämistä taloudellisesti hyvin kannattavana. 

Muuten mainittakoon tässä yhteydessä, että samantapaista 
pölytystä käytetään Amerikassa eräitä muitakin tuholaisia vastaan. 
Muun muassa on Mississipin alajuoksun varrella yritetty taistella 
moskiittovaaraa ja moskiittojen aiheuttamaa malariatautia vas
taan ·tevittämällä vesiperäisille maille, joissa moskiittosääskien tou
kat elävät, lentokoneista arsenikkioit.oista pölyä. 
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Osa Ri ve rsiden suurta biologista laitos ta, jossa tutkitaa n oranssipuita, 
m. m. niiden tuholaisia. 

Muutamin seuduin Yhdysvaltojen keskisissä ja läntisissä osissa 
tekevät heinäs irkat aivan tavatonta vahinkoa. Billingsin tutkimus
laitoksessa Montanassa työskennellään näiden sekä muitten vilja
lajeja vah ingoittavien tuhohyönteisten torjumiseksi. Parhaimmat 
tulokset on saavutettu valmistamaila maissista, akanoista ja siira
pista syö ttejä, joihin sekoitetaan vähän arsenikkimyrkkyä. Heinä
sirkat kerääntyvät suurin joukoin näitä syömään, mutta kuolevat 
myrkyn vaikutuksesta. Samoja myrkkysyöttejä käytetään m. m. 
meill äkin yleisten orastoukkien (Agrotis-perhosten toukkien) hä
vittämiseksi. 

Perunan vaarallisin tuholainen Amerikassa on koloradokuoriai
nen (Leptinotarsa decemlineata) , - laji joka muuten on maailman
sodan aikana päässyt Eurooppaankin leviämään uhaten pahasti 
Ranskan perunanvilj elystä. Amerikassa ruiskutetaan niillä laajoilla 
alueilla, joilla koloradokuoriainen on levinnyt, aivan yleisesti peruna
maita arsenikkipitoisella myrkkyseoksella. 

Omenanviljelyksen tärkeimmässä keskuksessa Washingtonin 
valtiossa saimme tutustua Yakiman entomologiseen laitokseen, 
jossa tutkitaan pääasiallisesti meilläkin yleistä n. s. >>omenamatoa>> 
.eli omenakääriäisen (Carpocapsa pomonella) toukkaa. Täällä kokeil-
Iaan use ill a eri torjumismenetelmillä; mutta tähänastisist on:-huo
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Osa >>Orangc Caunty lnsectary'a >>, suurinta Kalifornian insektariumia, 
jossa kasva tetaan Ieppäterttuja. lnsektariumiin kuuluu 

18 t ällaista rakennusta. 

mattu luotettavimmaksi lyijyarsenaattiruiskutus. Se on kaik
kialla siell ä aivan yleisessä käytännössä .. Tuskin on sitä omenan
viljelijää, joka ei ruiskuttaisi puitansa. Siellä saavutetaan sellaisia 
tuloksia, että korkeintaan 1 % omenia on madonsyömiä, kun taas 
muuten joskus miltei joka omena menee piloille. Ruiskutuksia 
suoritetaan tavallisesti 2- 3 kertaa, poikkeustapauksissa 4- 5 ker
taa kesässä, ja tähän työhön käytetään suuria moottoriruiskuja. 
Lyijyarsenaatilla on keisarinvihreän eli Pariisinvihreän rinnalla, jota 
Euroopassa enimmäkseen käytetään, se etu, että ruiskutuksen 
voi suorittaa pitkin päivää, kun taas keisarinvihreää voi ruiskuttaa 
- puiden siitä kärsimättä - vain iltasella tai pilvisinä päivinä. Mutta 
lyijyarsenaatilla ruiskutettaessa täytyy omenia, ennenkuin ne lähe
tetään kauppaan, puhdistaa erityisissä koneissa acetaatilla. Lyijy
arsenaatti lienee näet vaarallisempaa kuin keisarinvihreä, ja sitäpaitsi 
seudulla ei sada juuri nimeksikään, joten ei myrkky itsestänsä 
huuhtoudu pois. -

Kalifornian laajoilla appelsiini- ja sitruunafarmeilla on myös- · 
kin eräitä hyvin pahoja tuholaisia, jotka aika ajoin ovat käy
neet erittäin uhkaaviksi. Vaarallisimmat ni istä ovat lajeja, 
jotka ovat päässeet maahan leviämään muista maanosista, etu
päässä Australiasta. Muutamia vuosikymmeniä sitten raivosi siellä. 
muuan lcherya purchasi-niminen kilpikirva, joka oli vähällä tehdä 
lopun koko Kalifornian oranssinviljelyksestä. . Kun sama laji eli 
Australiassa, mutta ei tehnyt siellä läheskään niin suurta vahinkoa 
kuin Kaliforniassa, ruvettiin epäilemään, että sillä Australiassa oli 
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sellaisia luonnollisia viholli
sia, jotka sen siellä piti-
vät kurissa, mutta joita ei · ' 
ollut Kaliforniassa. Ruvettiin 
asiaa tarkemmin tutkimaan, 
ja huom,attiinkin muuan lep
päterttu, Novius cardinalis, 
sen pääviholliseksi Austra
liassa. Tuottamalla näitä 
Noviuksia elävinä Amerik
kaan ja kasvattamalla niitä 
lämpimissä huoneissa, joten 
ne lisääntyivät hyvin nope
asti, sekä laskemalla niitä 
aika ajoin vapauteen, ruvet
tiin taistelemaan kilpikirvoja 
vastaan, ja saavutettiinkin 
tällä n. s. >>biologisella tor- Puistopuihin ruiskutetaan moottoriruis-~ , 
jumismenetelmällä>> loistavia kuilla arsenikkimyrkkyä lehtimetsän unnan 
tuloksia. Lyhyessä ajassa toukkien torjumiseksi. 

1 cherya menetti kokonaan merkityksensä, joten farmarit luulivat 
ihmeen tapahtuneen. 

Nyt meidän päivinämme on siellä taas pari uutta yhtä vaaral
lista kilpikirvaa uhkaamassa: 2 Pseudococcus-lajia. Näitä vastaan 
käydään samanlaista taistelua kuin aikoinaan Icherya'a vastaan. 
Taistelun keskus on Riversiden entomologinen laitos likellä Los 
Angelesta. Maahan on tuotettu useita ulkomaalaisia lois- ja peto
hyönteisiä, joita kasvatetaan oikein tehdasmaisesti ennenkuin ne 
lasketaan vapauteen. Tärkein näistä vihollisista on muuan Ieppä
terttu, australialainen Cryptolaemus-laji. Nykyään on Kaliforniassa 
13 insektariumia yksinomaan tämän hyönteisen kasvattamista 
varten, ja suurimpaan niistä kuuluu 18 isoa rakennusta. Insekta
riumeissa syötetään kilpikirvoille, joita tarvitaan leppäterttujen 
kasvattamista ja lisäämistä varten, itäviä perunia, joten ei tarvitse 
niille tuhlata kalliita appelsiineja. On näet päästy selville siitä, 
että niille tällainenkin ravinto kelpaa. Kunkin appelsiini- tai sit- · 
ruunapuun kohdalla päästetään sitten tavallisesti vapauteen n. 10 
Ieppäterttua, ja ne riittävät enimmäkseen puhdistamaan puun kilpi
kirvoista. Näyttää hyvin todennäköiseltä, että taas tällä tavoin 
päästään näiden uusien tuholaisten herroiksi. 
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Muuten taistellaan Kali
forniassa toisellakin tavalla 
appelsiinipuiden tuholaisia 
vastaan: käyttämällä myrk- · 
kykaasua, syaanivetyä. Puut 
peitetään tiiviillä, helposti 
siirrettävällä teittakankaalia 
ja kehitetään sen alle myrk
kykaasua. Kun myrkky on 

Lehtimctsämmnan munaloisten tehdas- tehnyt vaikutuksensa, siirre
maistil k<t sva ttamista. 

tään teltta toiseen puuhun 
j. n. e. Täten käsitellään puut säännöllisesti noin joka 3:s tai 4:s 
vuosi, ja - mikäli väitetään - hyvin tuloksin. 

Suurisuuntaisin yritys, joka on toteutettu biologisen taistelu
menetelmän alalla, on taistelu n. s. lehtimetsänunnaa (Liparis 
dispar) 'vastaan. Vuoden 1889 vaiheilla tämä perhonen, jonka 
toukka ahdistaa mitä erilaisimpia lehtipuita, pääsi leviämään Ame
rikkaan, Massachusettsin valtioon, vanhasta maailmasta, jossa 
sitä tavataan Keski-Euroopasta Japaniin saakka. Vanhassa maail
massa perhonen on jo vuosisatoja elänyt ja tuon tuostakin tehnyt 
pikku tuhoja, mutta ei koskaan ole päässyt kovin suureen valtaan. 
Aina on ilmaantunut lois- ja petohyönteisiä, jotka ainakin muuta
massa vuodessa ovat tehneet sen joukkoesiintymisestä lopun. Toi
sin oli Amerikassa. Siellä sillä ei ollut mitään vihollisia, sillä ne 
eivät olleet kulkeutuneet sinne tuholaisen mukana; ja Amerikan 
kotimaiset lois- ja petohyönteiset eivät näyttäneet uskaltavan 
ahdistaa tätä uutta tulokasta. Vuosi vuodelta levisi tuhoalue yhä 
laajemmaksi. Toukat söivät puut lehdettömiksi ja hyönteinen 
lisääntyi lisääntymistään. V. 1904 oli se levinnyt jo 2,300 neliö
mailin laaj uiselle alueelle, ja kaikki teknilliset menetelmät,joita yri
tettiin käyttää sen kukistamiseksi, osoittautuivat tehottomiksi. 
Silloin turvauduttiin biologisiin menetelmiin. Perustettiin Melrose 
Highlands' iin suuri kenttälaboratorio. Sitäpaitsi lähetettiin hyön
teistieteellisesti kouluutettuja miehiä vanhaan maailmaan tutki
maan perinpohjaisesti lehtimetsänunnaa ja sen vihollisia, joita myös 
lähetettiin elävinä Melrose Highlands'in laboratorioon tarkempaa tut
kimista ja lisäämistä varten. Ajottain oli työssä yht'aikaa n. 40 
entomologia. jokaista tuholaisten loishyönteislajia varten oli oma 
miehensä, ja tärkeimpiä varten use.ita miehiä. Täten kokeiltiin vä-
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hintäin puolellatoistakymmenellä Iois- ja ,petohyönteisellä. Kaikki 
yritykset eivät onnistuneet, mutta useat loiset alkoivat - kun niitä 
ensh1 oli kehitetty kyllin suuret määrät laboratorioissa - vapaassa 
luonnossakin levitä niin nopeasti, että ne vuosien kuluttua panivat 
esteen lehtimetsänunnan jatkuvalle li sääntymisell e. ja nyt voimrtle 
sanoa vaaran jo olevan miltei ohi. Tuhoalue, joka v. 1913 vaiheilla 
oli laaj entunut n. 11,000 neliömailin suuruiseksi, on nyt vuosi 
vuodelta pienentynyt pienentymistään sitä mukaa. kun loiset met
sissä ovat lisääntyneet ja levinneet. 

Esittämäni esimerkit, joita VOISI lisätä vielä lukui si lla 
mui lla samanlaisilla, osoittanevat, miten voimaperäistä ja menes
tyksellistä työtä nykyään ·Amerikassa tehdään tuhohyönteisten 
torjumiseksi. 

Kotimaisen biologisen tutkimuksen ja metsätieteen 
yhteys. 

Martti Hertz. 

Luonnontieteellisen tutkimustoimintamme lyhyen historian eri 
vaiheita leimaavat kulloinkin vallassa olleet tutkimussuunnat Sy
ventymättä niiden yksityiskohtaiseen erittelyyn voimme aikajärjes
tystä noudattaen ensiksi todeta tutkimustoiminnan alkuajan, joka 
tosiasiallisesti ulottuu yllättävän lähelle nykyistä. Väiteltiinhän 
Turun yliopistossa vielä 1691 sellaisesta kysymyksestä kuin, onko 
joutsen luotu maasta vai vedestä! Tältä ajalta, jota saavutustensa 
perusteella sopii kutsua myös luonnontieteemme historian lapsuus
ajaksi, ei tiettävästi ole varsinaista metsäkirjallisuutta olemassa. 
Seuraavana ajanjaksona, n. s. taloudellisena aikana, jonka painopiste 
sattuu 1700-luvun jälkipuoliskoon, luonnontutkimus kohdistui eil
tistä enemmän elävään luontoon, ja Linne loi si lle kokonaan uudet 
edellytykset. Tieteen kehitystä jarrutti kuitenkin pakollinen yhteys 
taloudellisiin harrastuksiin: luonnontieteellisen tutkimustyön arvon 
mittana pidettiin siitä koituvaa taloudellista hyötyä. ja kun luon
nontieteellisestä harrastelusta tämän mukaisesti pyrittiin karsimaan 
pois se, millä ei uskottu olevan taloudellista arvoa, supistu ivat sen 
kehitysmahdollisuudet samalla varsin vähiin. 

Luonnontieteille ei Turun akatemian ta loudellisena aikana 
myönnetty itsenäistä sijaa, ja kuuluisan maanmiehemme, profess ri 
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P i e t a r i K a 1 m i n lahjakkuus, työtarmo ja into oli uhrattava 
sellaisen vähillä kehitysmahdollisuuksilla varustetun >>bastardin >> 
kuin kasvi- x taloustieteen viljelemiseen. Tulokset tämän 100 
vuotta liian aikaisin syntyneen tiedemiehen uurastuksista jäivät niin 
olieri pakosta vähäisiksi. Tässä yhteydessä on mainittava Kalmin 
valtava d e n d r o 1 o g i n e n kokeilu 1700-luvun jälkipuoliskolla. 
Sen epäonnistumiseen vaikuttivat rahallinen ahdinkotila, Kalmin 
lähimpien seuraajien puuttuva into ja ennen muuta kaikkienkin 
senaikaisten viljelijäin, myös Kalmin, perustietavaraston puutteelli
suus. Viimemainittu huomataan selvästi siitä umpimähkäisyydestä, 
jolla viljeltävät koepuulajit valittiin: Kalmin selostuksista löydämme 
meidän oloihimme niinkin sopimattomia lajeja kuin Cedrus atlantica, 
Pinus taeda, Castanea vesca ja C. pumila, Quercus phellos, Q. nigra ja 
Q. ilex. - Metsätieteellä yleensäkään ei tänä aikana vielä ollut tar
peellista luonnontieteellistä pohjaa eikä uinuva metsätalous näyttä
nyt edes tarvitsevan tieteen ohjausta. Taloudellisena aikana julkais
tuissa pitäjäkuvauksissa ja monissa muissakin senaikaisissa teok
sissa on vain ylimalkaisia tietoja maamme metsistä. Poikkeukse ll i
sen sisältörikas on ruotsalaisen U l r i c h R u d e n s c h ö 1 d i n 
kirjoitus >>Rön om Furuträdens Alder uti Finnland>> (Kongl. Sv. V et. 
Ak. Handl. 1746). Siinä selostetaan kirjoittajan havaintoja männyn 
mitta- ja ikäsuhteista sekä kasvusta ja kehityksestä eri osissa maata 
ja erilaisella maaperällä sekä lausutaan vakavia kehoituksen sanoja 
metsien hoidosta. 

Lapsellisuuksia ja tietämättömyyden kukkasia löytää riittävästi 
vielä tämänkin ajan tutkimuksista. Niinpä todisteHessaan Kunink. 
tiedeakatemian kokouksessa v. 17 48, ettei Lapin tunturien metsättö
myys muka johdu pohjoisesta asemasta, A n d. H e 11 a n t vetoaa 
siihen, että Amerikan Kordillieeritkin ovat metsättömiä, vaikka ne 
sijaitsevat >>under sjelfva Aequatorm>. Tämä ja eräät muut saman
tapaiset esimerkit paljastavat taloudellisen ajan tutkijoiden luonnon
tieteellisten perustietojen hataruuden ja selittävät samalla, miksi 
monet hyvät ajatukset ja aiotteet jäivät tuloksettomiksi: kylvettyinä 
valmistamattomaan maaperään ne eivät päässeet taimiastetta pitem
mälle. Tarvittiin vuosisata uutteran muokkaamisen aikaa, ennen
kuin uudesta kylvöstä voitiin korjata satoa. 

1800-luvulla etupäässä Societas pro Fauna et Flora Fennica
seuran voimilla suoritettu työ kohdistui lähinnä maamme ja sen eri 
osien eläimistön ja kasviston selvittämiseen. Työ tehtiin sellaisella 
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perinpohjaisuudella, että maamme elävä luonto nyttemmin lienee 
paremmin tunnettu kuin monen vanhemman ja tiheämpään asutun 
sivistysmaan. Näin saavutettu luonnontuntemus maantieteen, geo
logian ja maaperätieteen saavutusten tukemana muod ostaa oivalli 
sen pohjan kotimaiselle kasvi- ja eläinmaantieteell e ja suurelta osalta 
näihin pohjautuvall e metsänhoitotietee lle. 

1800-luvun puolivälissä alkoi metsänhoidon kotimaassa Sak
sassa vilkas metsätieteellinen tutkimustoiminta, jonka mainingit 
pian tunnettiin muuallak in Euroopassa. Senjohd osta et tä meidän 
maastamme vielä puuttui oma metsänhoidon op inahj o, oli meikä
läisten metsäalalle aikavien nuorukaisten opiskeltava Saksassa. Kun 
osa samoista miehistä myöhemmin joutui v. 1862 toimintansa alot
taneessa Evon metsäopistossa kasvattamaan metsänhoitajia oman 
maan tarpeiksi, kun lisäksi oppikirjat olivat saksankieliset ja kun 
kotimaassa ei metsät ieteellistä tutkimustoimintaa oltu suoritettu, 
muodostui opetus luonnollisesti varsin >>saksalaiseksi>>. Meikäläise t 
olosuhteet eroavat kuitenkin siksi paljon keskieurooppalaisista, että 
jälkimmäisiin soveltuvaa metsänhoitoa ei semmoisenaan käy edelli
sissä toteuttaminen. Kotimainen metsätieteellinen tutkimustoi
minta oli siis tarpeen vaatima. Tästä onkin meill ä ammattipiireissä 
jo kauan oltu tiet?isia, mikä nähdään m. 111. kuluvana vuonna 50 
vuotta täyttäneen Suomen Metsänhoitoyhdistyksen ensimmäisestä 
v. 1879 painetusta nitees tä. Siinä on nimittäi n julkaistuna kirjoitu s 
metsätieteen kehityksestä ja toinen metsätietee llisestä koetoimin
nasta. - Mainitun yhctistyksen julkaisusarjat sisältävät myöhem
min pitkin matkaa kirjoituksia metsätieteen ja sill e lähc isil tä luon
nontieteen aloilta. Mainittakoot tässä vai n A. G. B 1 o 111 q v i s t i n 
niin käytännöllisessä kuin tieteellisessä suh teessa ans iokkaat mono
grafiat >>Mänty~> ja >> Kuusi >>. - Varsinaisesta kotimaisesta metsätie
teestä ei kuitenkaan vielä 1800-Iuvulla voida puhua. 

Olosuhteet kotimaisen metsätieteen syntymiselle olivat vuosi
sadan vaihteessa sikäli edulli set , että luonnontietei lij äimme huolelli
sen työn tulokset tarjosivat luotettavan pohjan eräiden tärkeimpien 
tutkimusa iheiden selvittämiselle. Tässä on ennen muita mainittava 
kotimaisen kasvimaantieteen ensimmäinen edustaja J. P. N o r r-
1 i n, jonka kasvupaikkatutkimukset ovat yhtenä ku lmakivenä 
metsätieteemme rakennuksessa. Mutta kotimaisen metsäti eteen 
tiellä oli vielä suuria vaikeuksia. Ainoa metsänhoidon ja metsäti e
teen opinahjo sijaitsi eristettynä Evon sydänmailla. Korkeampi 
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metsäopetus oli - Iujasta vastustuksesta huolimatta - saatava pää
kaupunkiin, yliopistoon. Suomen Metsänhoitoyhdistys, joka sääntö
jensä mukaisesti toimi metsätieteen edistämiseksi maassa, saattoi 
monien muitten tehtäviensä vuoksi käyttää vain rajoitetun ja olo
suhteihin nähden afvan riittämättömän määrän varoja ja voimia 
tähän tarkoitukseen. Uusi metsätiedettä edustava järjestö oli sii s 
luotava ja sille suuntaviivat ja lähimmät tehtävät annettava. Pe
lättävissä olevan työn tehoa haittaavan epävarmuuden välttämi
seksi oli mieluimmiten yhden henkilön laadittava pääasiallinen työ
suunnitelma. Tämä taas edellytti, että asianomainen henkilö hallit
see puheena olevaa alaa mahdollisimman perusteellisesti ja että hän 
kykenee kasvattamaan sekä arvovallallaan muodostamaan määrä
tietoisesti työskentelevän tiedemiesjoukon, koulukunnan. Oli onni 
suomalaiselle metsätieteelle, että tällainen henkilö todella oli ole
massa. Professori A. K. C a j a n d e r oli alkuunpanijana, sieluna ja 
johtajana koko sen valtavan ohjelman toteuttamisessa, jonka vaati
vat erikoistehtävät edellä mainittiin. Etevänä kasvitieteilijänä ja 
nimenomaan kasvimaantieteilijänä Cajander saattoi luoda kuuluisan 
m~tsätyyppiteoriansa kestäväksi pohjaksi koko koulukuntansa tut
kimuksille. 

Vuonna 1918 alotti toimintansa Metsätieteellinen koelaitos, 
jonka nimi kuluvan vuoden alusta on Metsätieteellinen tutkimuslai
tos. Verrattain lyhyenä toiminta-aikanaan se on suorittanut joukon 
niin käytännön kuin tieteen kannalta tärkeitä tutkimuksia. Sen pe
rustamisesta ja menestyksellisestä työstä ansaitsevat pääasiallisen 
kiitoksen prof. C a j a n d e r ja laitoksen johtaja, metsätieteen tutki
jana tunnettu prof. 0 1 1 i H e i k i n h e i m o. 

Edellä on tullut korostetuksi luonnontieteiden perustava mer
kitys metsätieteelliselle tutkimustyöllemme. Mainittakoon lisäksi 
tässä yhteydessä, että metsätieteemme ripeä ja tulosrikas toiminta 
saa varmaan selityksensä osaksi siitä, että metsätieteellisen koulu
kuntamme johtaja on kokenut luonnontieteilijä ja että eräät hiljat
tain ilmestyneet luonnontietee1liset teokset liittyvät aihepiiriltään 
läheisesti metsätieteellisiin kysymyksiin, tarjoten siten näiden tutki
joille välitöntä apua ja opastusta. Mainittakoon tässä yhteydessä 
vain Li n k o 1 a n tutkimus kulttuurin vaikutuksesta kasvistoon ja 
P a 1 m g r e n i n Ahvenanmaan kasvimaailmaa koskevat tutki
mukset. - Toiselta puolen on todettavissa, että kaikki luonnontie
teilijämme eivät ole selvillä nuoren metsätieteemme luonnontieteen 
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alaan liittyvistä saavutuksista. En tahdo väittää, että tämä osattaisi 
harrastuksen puutetta. Pikemminkin luulen sen johtuvan siitä, että 
suurimmalla osa ll a luonnont ietei lij öitämme ei p i en i ss~i kaup ungeissa 
ja maaseudulla asuvina ole ollu t tilaisuutta kirjastoissa tutustua 
Metsät ieteelli se n seuran ja tutkimuslaitoksen julkaisui hin, ja harvat 
lienevät katsoneet voivansa ne itselleen lunastaa. ja kuitenkin oli si 
lu onnonhistorian opettaj ien - pysyttääkseen opetukscnsa ajanmu
kaisel la taso ll a tunnettava pääasiat metsänhoitotieteemme tulok
sista sitäkin suuremmalla syyllä, kun tällaiset kotimaista luontoa 
koskevat tärkeät tiedot uutuudellaan varmaan herättävät oppilaiden 
mielenkiinnon . Sitäpaitsi voidaan odottaa, että metsätieteellisten 
tutkimusten lähe inen yhteys käytäntöö n tämän kautta osaltaan 
lähentä isi lu on nonhistorian ko uluopetusta käytännölliseen metsä
talouteen, mikä varmaan olisi eduks i kummalleki n. Viittaan tässä 
yhteydessä viime vuoden Luon non Ystävässä julkaistu un Kuopion 
opettajapäivillä pitämääni es iteltnään. 

Valmistaakseen m. 111. luonn ontietei lijöill e mahdollisuuden tu
tustua metsät ieteemme viimeaikaisiin saavutu ks iin ja seurata jatku
vast i se n keh itystä Suomen Metsänhoitoyhdistyksen äänenkan nat
taja Metsätaloudellinen Aikakausk irja tu lee ensi vuoden alusta jär
jestämään erikoisen osaston, jossa selostetaan pääkohdat kot imaise n 
metsät ieteen työmaalla saavutetuista tuloksista. Vuoteen 1926 
men nessä ilmestyneestä metsätieteellisestä ki rjall isuucl esta sisä ltää 

, Lauri 1 1 vessa 1 o n kirjoittama >>Metsä tieteellinen tutkimustoi
minta Suomessa>> yksityiskohtaisen se lon teo n. Kirjoitus sisältyy 
Metsätieteellisen Seuran julkaisusarjaan Acta forestali a fennica, sen 
31 :seen niteeseen. 

Myöhemminkin ilmestyneissä metsä t ieteellisissä t utkimuksissa 
on tuotu esiin luonnontieteen kannalta mielenkiintoisia tosiasioita ja 
nimenomaan sell aisia, jotka varmaan sopivat lii tettäviksi kou luope
tukseen. Mainittakoon tässä V i 1 j o K u j a 1 a n kotimaben män
nyn ja kuusen sicmenen rakenteeseen ja i täväisyyteen kohdistuva 
tutkimus (Metsät. Koel. julk. 12. 1927). Mä nnyn juuristumuodostus 
on saanut yksityiskohtaisen selvityksen E: r k k i L a i ta k a r i n 
morfologisessa tutkimu ksessa >>Männyn juuristo>> (Acta for. fenn. 
1927). .Jokaista luonnonystävää kiinnostavat La u r i I 1 vessa~ 
1 o n tutkimukset >>Metsien sä ilymisen turvaamisesta Ka nnakse n 
Suomenlahden rannikoll a>> (Silva fennica 2. 1926) sekä >>S uomen 
ulkosaarten lentohietikot ja niiden sitomismahdollisuudet (M etsät. 
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Koel. julk. 12. 1927.) - Luonnonsuojelukysymystä valaisevat K. 
L i n k o 1 a n >>S uunnitelma luonnonsuoj elualueid en erottamise ksi 
Pohjois-S uomen valtionmailla>> (Silva fennica 1. 1926) ja E r n s t 
H ä y r e n'i n >> Pummanginniem i i Petsamo såsom naturskydd som
råde >> (Silva fennica 3. 1927.) - V ä i n ö A u e ri n mi elenki intoi
siin suotutkimuksiin liittyy eräitä uusia julkaisuja, joista tässä mai
nittakoon >>U nte rsuchungen Li ber die \Valdgrenzen und Torfböden 
in Lappland >} (Me tsät. Koe!. julk. 12. 1927.) 

J okiäyriäisen kuoriutuminen. 

A. Th. Böök. 

Esitän seuraavassa muutamia hu omi oita jokiäyriäisen (ravun) 
kuoriutumisesta. Huomautan kuitenkin heti, että huomiot ovat 
tehdyt ravuista, jotka luvallisen pyyntiajan alussa säilytetti in ja 
ruokittiin sumpussa. Bövning- Pctersen ja Dreyer kertovat, että 
kuoriutuminen (koppiminen) alkaa siten, että selkäkilpi repeytyy 

>> kcskiviivaa>> pitkin, jonka jälkeen ensiksi >>Se lkä>> ja pää tul evat 
.es ille, sitten vetää eläi n jalat toisen toisensa jälkeen >> koteloi staan>>, 
ede ll een vapautuu pyrstö ja viimeiseksi sakset. He huomauttavat 
vielä, ·että vaaditaan suurta voimaa viimeisen paksun ulkoni velen 
vetämisessä ahtaitten ni velväli en lävitse. - Tämän mukaan ma
kaisi sii s äyriäinen kuoriutumisen aikana luonnollises ti vatsa ll aa n. 

Kyseessä olev:en jokiäyriäisien kuoriutuminen tapahtui nyt 
kuitenkin aivan toisella tavalla. r avut makasivat nimi ttä in kuoriu
tuessa se 1 ä 1 1 ä ä n - jokunen toisella sivullaan - aivan liikku
mattomina ja ratkeaminen tapahtui kokonaan alapuolell a ruumista. 

epeämä muodostui ensiksi >> pyrstön >> alapuolella ja jotenkin sen 
kes kikohdalla. Siitä tuli ensiksi näkyviin läpän tapais·ena ruusun
punainen pyrstön pää, joka tällöin oli ruumiin ainoa liikkuvainen 
osa. Se olikin alituisessa huojuvassa liikkeessä, pani kuoriutumisen 
alkuun ja avusti sitten liikunnollaan repeämän leviämistä vatsapuo
lella ruumista. Kun halkeama täten oli muodostunut pitkin ruumiin 
alapu olta , tulivat siitä esille jalat, ruumis, pääpuoli osineen ja vii
meiseks i sakset. Sakset voimakkaine lihaksineen tulevat se lvästi 
verrattain helposti esille, koska se etummainen vartalojalkaparin 
nivel, joka kantaa sakse t, on leveä ja se - niinkuin muutkin saman 
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jalkaparin niveleet - r e p e y t y y a u k i a 1 a p u o 1 e 1 1 a. Tämä 
toimitus kestää noin vuorokauden. 

Cuticulan luomisen jälkeen makaavat ravut kuin tainnuksissa, 
ruumis pyrstöineen aivan liikkumattomana ja kankeana. Mitään 
osien välisiä rajoja ei siinä ainakaan matkan päästä voi eroittaa. 
El invoimat ja liikuntakyky palaa noin vuorokauden kuluttua. Kuo
ren lopullinen kovettuminen >>ravunkiviell» kalkkivaraston liukene
miscn kautta vereen kestänee toista viikkoa . Ellei jokiäyriäinen 
täksi kriitilliseksi ajaksi taitavasti hakisi sopivia lymypaikkoja, 
niin kyllä tos iaankin sen monet alldistajat kuten llauit, ahvenet, säy
nävät, matcct, silkkikuikka, tullkuri y. m. hävittäis ivät sen suku
puuttoon, niin avuton se si ll oi n näkyy olevan . Ihopanssarin sangen 
hauras luotu osa hajoo sitten pian olemattomiin moniin osiinsa. 

Pehmeän ravun selkäkilven alla on sangen vahva rasvakerros, 
jolla luonnollisesti vararavintona on tärkeä tehtävä ruumiin voimis
tuttamiseksi, koska suuosatkin silloin luonnollisesti ovat pehmeät. 

Korpikylän kruununpuiston putkilokasvistosta. 

Ilmari Paasio. 

Kun kesäkuussa 1928 olin suorittamassa suotutkimuksia Kar
jalan Kannaksella Kivennavan pitäjässä, jouduin liikkumaan parin 
viikon ajan Korpikylän kruununpuistossa. Tänä aikana te in varsi
naisen työni ohella muistiinpanoja seudun putkilokasveista, joista 
seuraavassa pyydän antaa lyhyen selostuksen. 

Korpikylän kruununpuisto sijaitsee aivan valtakunnan rajalla, 
melkein keskellä Karjalan Kannasta. Sen suurin pituus (N - S) on 
noin 12 km, leveys (W- E) noin 6 km. Idässä yhtyy puiston raja 
valtakunnan rajaan vähän yli 20 km matkalla. 

Alue on vedenjakajaseutua. Siell ä oleville suurille soille ulottu
vat toiselta puolen Rajajoen äärimmäiset lähteet, toiselta puolen saa 
sieltä alkunsa m. m. Vuokseen laskeva Saijanjoki, ja vihdoin virtailee 
vesiä myös itäänpäin rajan taakse. 

Erinomaisen yleiskuvan alueesta antaa suokartta, joka on jul-· 
kaistuna A. K. C a j a n d e r i n teoksessa: Studien iiber die 
Moore Finnlands (Acta Forcstalia Fennica 2, 1 913). Samassa teok
sessa (siv. 65 - 68) on myös hyvä yleiskuvaus alueen luonnosta, var
sinkin eri soiden keskinäisistä riippuvaisuussuhteista. Ja kartalle 
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ovat merkittyinä tärkeimmät suotyypit Tämän vuoksi mainitsen 
tässä va in muutamia piirteitä, jotka ovat tarpeen kasviluetteloni 
ymmärtämiseksi. 

Melkein ai noat alueella esiintyvät kasviyhdyskuntaryhmät ovat 
metsät ja suot. Kalliokasvillisuus puuttuu kokonaan, koska kallioita 
ei ole juuri ensinkään ; samoin on laita vesien kasvillisuuden (on vain 
kaksi pientä suolampca). Sensij aan esiintyy muu tamain pienten jo~ 
kien varsilla tulvamaakasvillisuutta pienoiskoossa. 

Ku lttuur il ta on alue jäänyt suuressa mää rin rauhaan. Lukuun
vttamatta metsänvartijan asumusta alueen länsirajalla ja rajavar
tioston majapaikkaa lähell ä valtakunnan rajaa ei ihmisasumuksia 
ole ollenkaan. Tietkin ovat melkein yksinomaan metsäpolkuj a. 
Yllämainittuja asumuksia yhdistää kumminkin hevosella vaikean-
1aisesti ajettava tie. Kun metsissäkin on suoritettu hakkauksia ja 
raivauksia hyvin vähän, tekee alue erinomaisen jylhän ja koskemat
toman vaikutuksen. 

Metsät ovat yleensä verraten hyväkasvuisia. Suurimman alan 
peittää Myrtillustyyppi (valtapuuna kuusi), joka kumminkin hyvin 
usein muuttuu enemmän tai vähemmän lehtomaiseksi (OMT) tai 
suorastaan lehtotyypeiksi (OMaT ja FT). Karumpia tyyppejä (VT 
ja CT) on vain siellä täällä esiintyväin pienten harjumaisten muod os
tumain yhteydessä. 

Vaihtelevista suotyypeistä saa hyvän käsityksen tarkaste le
malla yll ämainittua karttaa. Alueella esiintyy yksi keidassuo (Kuu
ritsansuo), muut suot kuuluvat karjalaiseen suo-yhdistymään erilai
sine neva- ja räme-, vieläpä lettotyyppeineenkin. Silmiinpistävä 
piirre on myös korpien runsaus. Niitähän on siroteltuina kaikkialle 
metsien keske lle, ja ovat ne joskus hyvinkin reheviä lehto- ja vesi
korpia. 

Yleispiirteenä voidaan seudusta sanoa, että sen kasvillisuus on 
verrattain rehevänluontoista metsä- ja suokasvillisuutta, johon kult-

. tuurin vaikutus tähän mennessä on ollut jokseenkin vähäinen. Huo
limatta verraten suotuisista olosuhteista on putkilokasviston laji
määrä jäänyt suhteellisen vähäiseksi (220). Siihen vaikuttaa ennen 
kaikkea kasvupaikkain samankaltaisuus, kun, kuten jo mainittiin, 
kalli o- ja vesikasvit sekä suurimmaksi osaksi myös niittyjen ·ja vil
jelysmaiden kasvilajit puuttuvat. Lisäksi mainittakoon, että myö
häisen kesän johdosta ei kasvillisuus ollut vielä kesäkuussa täysin 
kehittynyttä, joten varsinkin heinäkasveja y. m. s. on varmasti useita 
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jäänyt minulta huomaamatta. Mutta mi tään ehdottoman täydel
listä lajiluetteloa ei tarkoitukseni ol e alun pcrinkään ollut an taa, va an 
olen vain halunnut muutamilla muistiinpanoill ani an taa jonkinlaista 
valaistusta tuon syrjäisen rajase udun kasvistollisista suhteista. 

Seuraavassa lajiluettelossa on yleisyys ilmaistu 7-jakoi sella as
teikolla (fqq, fq, st fq, p, st r, r, rr). Kasvit, joita tavattiin ainoastaan 
asumusten välittömässä ympäristössä (pihoill a, pell oilla y. m.), ova t 

asetetut sulkumerkkeihin. Lajien nimet ja järj estys ovat C. A. M. 
L i n d m a n i n Svensk fanerogamfloran (Stockh olm 1926) mu ka i
set. 

toja. 

Dryopteris linnaeana fq. Lehtometsissä ja korvissa . 
D. phego pteris fq. Samoin. 
D. spinulosa st. fq. 
D. austriaca st. fq. Varsinkin lehtokorvissa edellistä lajia yleisempi. 
At11yrium filix femina fq. 
Eupteris aquilina st. fq. 
Equisetum palustre st. fq. Vesikorvissa, mu odos taa use in t iheitäkin kasvus-

E. limosum st. fq. Samoin. 
E. silvaticum st. fq. 
E. pratense r. Lehtokorvissa Rajajoen lähteillä. 
Lyco podium annotinum st. fq. 
L. clavatum st. fq. 
L. complanatum* anceps st. r. Harjulla Kurtsinansuon eteläpuolelta. 
}uni perus communis fq. Metsissä ja paremmilta so illa. 
(Larix sibirica. Metsänvartijan pihalla istutettuna). 
Picea abies fqq. 
Pinus silvestris fqq. 
Sparganillm minimwn rr. Pienessä metsälammikossa . 
Scheucflzeria palustris fq. Nevoilla, va rsinkin Ktturitsa nsuolla. 
Antlwxantlwm odoratwn r. 
Milium effusum st. r. Lehtokorvissa . 
(P/zleum pratcrzse). 
(Aio pecurus pratensis). 
Agrostis capillaris st. fq. 
A. canitza st. fq. 
Calamagrostis arwzdirzacea fq. Korvissa. 
C. purpurea st. fq. Ves iko rvissa . 
Desclwmpsia caes pitosa st. fq . 
D. flexuosa st. fq. Metsissä, kangaskorvissa . 
Phragmites communis r. Ves ikorvissa Saijan lähteillä. 
M elica nutans st. fq. SuonperHn länsipuolella jocnrantalehdoissa ja muu alla

kin lehtometsissä. 
(Dactyli s glomerata). 
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Poa pratensis p. 
P. annua p. 
Fe tuca rubra r. jokitörmällä Suonperän länsipuolella. 
Nardus stricta p. 
F.rio plwrwn polystaclzyum st. fq. Muodostaa kasvustoja suurem pien so iden 

hi ta mill a. 
E. latifolium r. Suonperän letolla. 
E. gracile rr. Samo in. 
E . vaginatum fqq. 
Scirpus silvatiws rr. Suonperän suon ete läpuo lella vesineva lla . 
S. austriacus st. fq. Varsinkin Kuuritsansuolla. 
S. trico plwrum p. Paremmilla nevatyypeillä. 
F?llync lwspora alba st. fq. Varsinkin Kuuritsansuon nevoi lla. 
Carex dioeca p. Lettorämeellä (Suonperä). 
C. pauciflora st. fq. Muodostaa Kolmikannan suolla laajahkon nevan. 
C. contigua r. Lettorämeellä. 
C. clwrdorrhiza p. Paremmilla nevoilla, leto illa. 
C. Ienella p. Korvissa . 
C. /oliacea r. Vesikorvissa (Suonperä). 
C. ca1zcscens st. fq. Tulvanevoilla. 
C. clongata r. Suonperän leto lla. 
C. stellulata st. fq. 
C. Goodenowii st. fq. 
C. globulari , fq. Korpiriimei iHi scld yleensä soiden ja kankaiden yhtymå-

kohdissa. 
C. pallesccns r . 
C. magellanica p. Soiden reunoilla olevilla nevoilla. 
C. timosa st. fq. Varsinkin Kuuritsansuon nevoilla. 
C. inflata st. fq. 
C. ves icaria p. Suonperä. 
C. lasiocarpa st. fq. 
Calla palustris p. Pieniä kasvustoja nevo illa. 
jrmcus conglomeratus r. Kuuritsansuon laidassa . 
j. filiformis p. Vesi- ja tu lvanevoi lla, so iden reunoi ll a. 
J. supinus rr. Ticnojassa. 
Luwla pilosa s t. fq. Kangaskorvissa. 
L. m ulti flora r. 
Majanthenlllm bifolium fq . 
Convallaria majalis p. 
Paris qrradrifolia p. 
Orcllis incarnatu r. uonperän leto lla. 
0. mawlatus st. fq. Korpirämeillä, korvissa. 
Listcra cordata p. Korpimaisissa metsissä. 
Corallorr/ziza trifida p. Vesikorvissa (m. m. Suonperä). 
Po pulus tremula st. fq. 
Salix Lapponum st. r. Nevarämeillä. (Kurtsinansuo). 
S. myrtilloides st. r. Paremmilla nevoilla, leto illa (Suonperä, Kuuritsa). 
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S. Livida r. 
S. aurita st. fq. Korvissa. 
S. cinerea p. 
S. caprea p. 
S. phylicifolia st. r. 
S. pentandra p. Suonperän seudulla. 
Betula ver~ucosa fqq. 
B. pubcscens fqq. 
B. nana fq. 
Alnus glutinosa st. fq . Etupäässä korvissa. 
A. incana fq. 
( Urtica dioeca). 
(Rumex domestiws). 
R. acetosa p. Vesikorvissa . 
(R. acetosella) . 
(Polygorurm vivi parum). 
(P. avi culare). 
(P. COIZVO[J!lllus). 
( Cheno podi um albwn). 
Montia lamprosperma r. Suonperä, ojanreunoilla. 
(Stellaria media). 
S. gramima st. r. 

215 

[S. crass ifolia kasvaa Caj a 11 d eri 11 Stud. ii. d. Moore Finnlan ds-teoksc n 
mukaa n, siv. 184, eräässä lehtokorvessa Rajajoen lähtei ll i.i. ] 

Ccrasti 11m caes pitosum p. 
Sagi11a procumbens r. Suonperä, ojanvarrella. 
Moclzrin(!,ia trinervia st. r. lehtometsissii. (Suonpcriin Wn sipuolella) . 
(Sper gula arvensis). 
(Spergularia rubra). 
Vi scaria vulgaris st. r. joenrantatörmällä (Su onperän ltins ipuolella). 
Silene vulgaris st. r. Samoin. 
Caltlza palllstris p. Lehto- ja vcsikorvissa. 
Anemone ncmorosa st. fq. Mets issä. 
Ranunwlus flammula rr. Erään pienen metsälammikon rannalla. 
R. auricomus r. Suonperän joenrantarintee!W. 
R. acris p. 
R. repens p. Ves i- ja lehtokorvissa. 
(Fumaria officinalis) . 
(Raplranus raplwnistrum). 
(Barbarea stricta). 
Cardamine amara r. Vesikorv issa (Su onpcrä) . 
(Capsella bursa pastoris). 
(Erysimwn cheiranthoi des). 
Drosera rotundifolia fq. Nevoilla ja rämcill ä. 
D. anglica fq. Ncvo illa . 
C!zrysosplenium a/tcrniflorum st. r. Lehtokorvissa; Suonperän le1olla l<. dun 

vieru sta lla . 
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Sor bus aucupari a st. fq. 
Rubus idaeus p. 
R. saxatilis st. fq. 
R. clzamaemorus fq. Rämcillä ja korvissa . 
Fragaria vesca p. 
Comamm palustre p. Korvissa, vcsincvoilla . 

. (Potentilla norvegica). 
P . erecta p. Kangaskorvissa . 
Gewn ri valc p. Lehtokorvissa . 
Fifi pendula uimaria p. Korvissa . 
Alcflemilla s p. s t. r. 
Prwzus padus st. r. 
Tri joli um re pens r. 
(T. pratcnsc). 
( Vicia cracca). 
(V. se pium) . 
Gerani um sil vatiwm r. 
Oxalis acetosella st. fq. 
Callitri clze polymor pha r r. Eräässä mctsälätäkössä. 
Rhammzs jrangula r. 
Hypericum maculatum st. r. 
Viola epipsila r. Vesikorvissa (Su onperä). 
V. palustris p. 
V. ri viniana p. 
V. canina st. r. 
( V. tricolor ) . 
( V. arvensis) . 
Clwmaener ium un gustijoliwn st. fq. Kangaskorvissa, Ko lrnikannan tu lva-

neva lla, Iehtoko rv1ssa . 
E pilobium palu5/rc r. Lehtokorpi. 
Circaea alpina r. Suonperän vesikorvissa. 
Chaeref oli um silvcs tre st. r. 
(Car um carvi ). 
Aego podi um po llagraria st. r. 
A ngelica sil vestris p. Lehto- ja ves ikorvissa; Suonperän jokirantalehto. 
Peucedanum pal uslre p. 
H eraclw m sibiricum r. 
Ernpctrum nigrum fq. 
Pyrola rotundifolia st.fq. 
P. med,'a p. Korvissa (Suonperä). 
P. minor fq. 
P . sccunda fq. 
Monotro pa hy po pitys rr. Kurtsinansuon pohjoispuolella metsässä . 
Leäum palrtslre fqq. 
Andromeda polijolia fq. 
Charnaedapluze calyculata st. fq . 
Arctostapflylos uva ursi r. Harjulla Kurtsinan eteläpuolella. 
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Oxycoccus quadri petalus fq. Nevo illa ja rämeillä. 
0. microcarpus fq. Rämeillä. 
Vaccinium vitis idaea fqq. 
V. uliginosum fq. 
V. myrtillus fqq . 
Calluna vulgaris fq . 
Naumburgia tlzyrsijlora p. Tulvanevo illa (Suonpcrä, Kolmikanta). 
Trientalis e'uro paea st. fq. Kan gaskorvissa. 
M enyantlzes trifoliata st . fq . 
(Myosotis intermedia). 
Scutellaria galericulata r. 
Prunella vulgaris st. r. 
( Galeo psis s peciosa) . 
Satureja vulgaris r. Suonperän jokitörmälehto. 
Scro plzularia nodosa r. 
Veroilica serpylifolia st. r. 
V. arvensis st. r. j oenrantaniitty (Suonperä). 
V. scutellata st . r. 
V. clwmaedrys r. 
V. ojjicinalis st. r. 
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M elampyrmn pratense st. fq. Korpirämeillä, niittyv illarämeillä, kangaskor-
vissa. 

M. silvaticum p. Lehtokorvissa, Suonperän jokiva rsilehto. 
Rhinatlws major r. 
R. minor r. 
(Plantago major) . 
(P. lanceolata). 
( Galium Vaillantii). 
G. uliginosum st. fq. 
G. palustre st. fq . 
( G. mollugo) . 
Linnaea borealis st. fq . 
(/(nautia arvensis). 
Campanula rotundifolia st. r. 
C. patula p. 
Solidago virgaurea p. Kangas- y. m. korvissa . 
Antennaria dioeca st. r. 
Gnaphalium silvaticum r. 
(Anthemis arvensis). 
(Ac/zillea millefolium). 
(Matricaria suaveolens). 
( Clzrysantlzemum leucanthemum) . 
(Tanacetum vulgare). 
Tussilago jarjara st. r. Suonpcrä. 
Cirsium palustre p. Suonperä, ojanrcunalla; korvissa. 
C. hetero phyllum st . r. Suon perän jokiva rsilehdossa . 
Centaurea jacea r. Samoin . 



218 

(Lapsana communis). 
(Leontodon hispidus). 
(L. autumnalis). 

Pieniä tietoja. 

Aracium paludosum p. Lehto- ja ves ikorvissa. 
(Sonclws arvensis) . 
Taraxaca. 
Hieracia. 

Pieniä tietoja. 

Pifsamlmyyrän leviäminen Hämeessä. Vapunpäivänä 1928 tappoi ta lon 
poika Aarne järvi ne n täyskasvuisen piisamimyyrän Auttoisten kylässä, 
Padasjoen pitäjässä Kailan- ja jamonjärven välisellä koluisella taipaleella. Ku
ten tunnettua on piisamimyyrä jo koko yleinen Hauhonreitin lähettyvillä ole
vissa pitäjissä Hauholla, Tuuloksessa, Luopioisissa, Pälkäneellä ja Vanajassa. 
Täältä käsin se on leviämässä m. m. itä änpäin, koska sitä lienee vähän tavattu 
jo vä lillä olevassa Lammen pitäjässäkin,ja lähentelee nyt s iis Päijänteen vesistöä. 
Kyseessä oleva tulokas on laatuaan ensimmäinen Padasjoella tavattu. 

A. Tlz. Böök. 

Naakkoja Pudasjärvellä. 19. IV. 28 näin Pudasjärvellä, Kurenalustan ky
lässä, maantiellä varisjoukossa kaksi naakkaa (Coloeus m. monedula), uroksen ja 
naaraksen. Varisten pyrähdettyä lentoon näyttivät naakat olevan aikeissa seurata 
niitä, vaan palasivat takaisin laskeutuen lähitalon pihamaalle, missä sain n. 15m 
päästä seurata niiden ruuanhakupuuhia. Uros ja naaras pysyttelivät lähetysten 
antautumatta pihamaalla hyppelevien harakoiden seuraan. Naakkapari oleskeli 
kylässä koko päivän kadoten illalla tuntemattomaan suuntaan. 

Knut L. Nieminen. 

Merikotka Vaasan seuduilta. Merikotka tavattiin 15. V.- 2. V II. 28 
välisenä aikana useampaan kertaan n. 7 km Vaasan kaakkoispuolella olevan 
maatuvan Sundominlahden perukalla. Mainittu a lu e on erittäin linturikas 
varsinkin vesilinnuista; m. m. 5. VI. 24 olen tällä a lu eella tavannut silk
kikuikkia pesivinä. Mainitun kotkan näin parisen kertaa lentelevän lahden 
yläpuolella variksien ja lokkien ahdistamana sekä myöhemmin, v iimeksi 2. VII, 
leijailevan lahtea reunustavan tiheän ja kostean kuusimetsän y läpuo lella. 

K. Mankonen. 

Sinitiainen Jyväskylässä. Sinitiainen (Parus c. caeruleus L.) vieraili usram
man kerran ruokintalaudallani Jyväskylässä lokakuun 18, 19 ja 25 p. 1928. 

Tarvo Oksala. 

Myöhäisiä kottaralsla Jyväskylässä. Kottaraisparvi (Sturnus v. vulgaris L.) 
oleskeli vielä lokakuun viimeisinä päivinä Jyväskylässä käyttäen ravinnokseen 
rastaiden tavoin pihlajanmarjojakin. Tarvo Oksala. 



Pieniä tietoja. 219 

, Kanarenkailla" merkitty kalasääski kertoo retklstään. Pastori H e i k k i 
H a 1m e s mäki Viitasaa relta lähetti viime syyskuun loppupuolella prof. 
K. M. Levanderin välityksellä Suomen Tiedeseuralle kaksi aluminiumilangasta 
tehtyä rengasta, jotka oli tavattu työmies 0 n n i La h ase n ampuman k a 1 a
s ä äsken (Pandion haliaätus L.) jaloissa . Lintu ammuttiin syyskuun 14 p:nä 
Pihtiputaan pitäjän kirkonkylän lähellä sijaitsevan LuomaJan talon luota 
Kolimajärven rannalta. Eläintieteellisen museon puolesta ilmoitettiin tapauk
sesta sanomalehdissä, mistä oli seurauksena, että asia saatiin nopeasti se lvi
tetyksi. Lehtori j. S. W. Koponen Kajaanista on nim. hyväntahtoisesti 
lähettänyt museolle selonteon rengastuksesta. Eräs kajaanilainen kalastaja 
oli n. 17 p:nä elokuuta 1928 löytänyt kalasääsken pesän Paltamon pitäjän 
Varislahden kylän takalistossa, n. 4-5 km päässä Oulujärven rannasta, ja 
ottanut siinä olleet 2 poikasta. Toinen niistä laskettiin kehittyneempänä pian 
vapauteen, kun kukaan ei sitä ostanut, toisen kalastaja lahjoitti eräälle l ääke ~ 

tieteen kandidaatille. Hänen matkustaessaan pois laskettiin lintu vapaaksi 
Kajaanissa syysk. 6 p:nä merkittynä - paremman puutteessa - kahdella 
kanan jalkarenkaalla. Lintu teki ensin pari kierrosta ilmassa ja lensi sitten 
Oulujärvelle päin. 

Ed~llä olevista tiedoista käy se lville, että lintu saadessaan surmansa 8 päi
vää rengastuksen jälkeen, oli matkannut rengastuspaikasta 145 km lounaiseen. 
Se oli siis nähtävästi jo lähtenyt varsinaiselle muuttomatka lleen. 

Ilmari Välikangas. 

Harvinaisen paljon kyykäärmeftä. Ylläoleva kuva julkaistiin vähän aikaa 
sitten Suomen Kuvalehdessä. Kuvan perustee lla hankin vaiole j. I. Ek'iltä, 
os. Ruukki, 0. 1., seuraavat tiedot. Paikka, · jossa kuvatut käärineet tapettiin, 
on R e v o n 1 a h d e 1 1 a n. 20 km Ruukista ja 1 km yleisestä maan tiestä,. 
kaukana asunnoista. Seudulla on raivonnut suuri metsäpalo v. 1925. Tappo
paikka on paloalueen laidassa. Käärmeet löydetti in ison mätHlän alta, jollå 
on kasvanut 2-3 puuta. Kaikkiaan tapettiin 270 käärmettä. Löydön ovat 
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tehneet kuvassa olevat marjamiehet n. 20- 25 p. syysk. 1928. - Valitetta
vasti ei harvina ista saa lista yr ityksistä hu olimatta saatu Eläintietee llise lle 
laitokse lle. 

Toinen käärmelöytö on tehty L a i h i a II a n. syyskuun puolivälissä. Se 
käs itti 57 yksilöä. Marjamiehet olivat tääll äkin löytäjiä. Paikka on kaukana 
asunnoista, tunnettu jokavuot inen )>kää rm eitten pesäpaikka)> . 

Muuten on käärmeitä tavattu vi ime kesänä vähän. Niinpä Helsingin 
Yliopiston Eläintietee llinen laitos ei saanu t riittävästi materiaa lia. 

Niilo Salo. 

Valkeita kyykäärmeitä. Kyykäärmeitten vär itys on, kuten tunnettua, 
hyvin vaihteleva. On harmaita, ru skeita, sinertäv iä, vihertäviä, jopa aivan 
mustiakin yksilöitä. Harvoin eläimet vielä ,ova t yks iväri siä, vaan on va ihtelua 
use immiten jo samas~akin yksilössä, siten että se lkä, sivut ja vatsapuo li saatta
vat olla aivan erivärisiä. Näistä se ikoista kerrotaan enemmälti tai vähemmälti 
koti- ja ulkomaisissa faunistisissa sekä bio logisissa teo ksissa. Sen sijaan 
mitkään teokse t eivät mainitse erästä värimuunnosta, nim. kauttaaltaan 
va lkeata kyykää rmettä, josta allekirjo ittanee lla on muutamia omakohtaisia 
havaintoja. 

Olen nim. Hausjärve llä, noin 2 km. Riihimäen rautatieasemalta itään päin 
olevalla seudulla, nähnyt kaikkiaa n kolme valkeata kyytä. Tapauksista on ku
lunut kuitenkin jo huomattavan pitkä aika, noin 15 vuotta, joten en enää 
voi tarkkaan muistaa yksityisse ikkoja, niin suurta hu omiota kuin nämä löy
döt .herättivätkin. Näkijöinä sattui pa ikalla olemaan eräässä tapauksessa 4-5 
henkilöä, muilla kerroilla vähemmän. Kaikki yksil öt löydettiin siis eri aikoina , 
noin 2-3 vuoden kuluessa, mutta aina miltei samasta paikasta maantien ja 
niityn väliseltä reunamalta. Yksilöistä oli eräs picnenpuoleinen, mutta muut 
kaksi sensijaan täys ikasvuisia, toinen niistä, joka tuli tapetuksi, huomattavan 
suuri. Sikäli kun voin muistaa, oli eläinten väri ka ut taaltaan harmaan va lkea 
sekä se lkä- että vatsapuolelta. . 

Lisäksi mainittakoon, että isäni on kertonut tappaneensa myöskin Haus
järvellä jo vuos ia sitten va lkean käärmeen ja tarkastelleensa sitä lähemmin , 
jolloin h~1omas i eläimen muuten olevan yks iväri~e n, pa itsi että se lkäjuovan pai
kalla oli kuparinhalltoisia täpliä. 

Tuntuu ilmeiseltä, että tässä on kysymys albinistisista yksilöistä. Ihmeel
listä vain, ettei kirjallisuudesta vo i löytää näistä tietoja. Rahvaan keskuu
dessa maaseudulla tuntuu as ia sensijaan oleva n tu nnettu, koskapa monin pai
koin ihmiset puhuvat n. s. )> kuningaskäärmeestä)>, joka on väriltään va lkea. 

Olisi erittäin toivottavaa, että ne Luonnon Ystävän lukijat, jotka mahdol
lises ti tietävät kertoa jotak in edellisen laatuisista tapauksista, kirjoittaisivat 
niistä vaikkapa vain lyhyen tiedonannon. Ilmari Vainio . 

Satunnalskasvlstosta Rosuvoln kaatopalkalla VIipurissa. Lisänä M y r
b c r gin (L. Y. 19 17, s. 94) ja B e r k å n i n (L. Y. 1928, s. 156) aikai
semmin anta miin tieto ihin Viipurin sa tunnaiskasvistosta es itän seuraavassa 
luettelon Rosuvoin, l(elkkalan ja Tiiliruu kin välillä oleva lla kaatopaika lla 
satunnaisina esiintyvistä kasveista. Mainittu kasvupaikka on syntynyt siellä 
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olevia saviku oppia, >> kulppia>> täytettäessä . Täy temaana on käy tetty m. m. puis
toista ja kaduilta se kä myös a inakin joskus sa tamas ta lakaistuja roskia, joiden 
mukana lienevät tullee t kaa topaikalla tavattav ien, ameriikkalaista alkuperää 
olevien satunnaiskasvien siemenet. Sa tunnaiskasvisto es iin tyy vain sangen pie
nellä alalla kapeahkona vyöhykkee nä, edeten >>kulpille>> pHin sikäli kuin täyttä
minen edistyy, ja taas väistye n to ise lla puolen va kinaisten hein äkasvien tieltä, 
niin että samalla paikalla sä ilyy sa tunnaislu ontoisten kasv ien yliva lta vain 4-5 
vuotta. Senjälkeen kuin >> kul ppien>> täyttämin en on loppuun suoritettu , häviää 
myös satunnaiskasv isto ilmeises ti sangen pian. Nyttemmin on paikkaa ruvettu 
käyttämään hevosten syöttöa lana, mikä se ikka on suures ti edistänyt use iden 
kasvien häviämistä. 

Seuraava luettelo peru stuu vv. 1923-1928 tehtyihin havain to ihin maini
tulla paikalla. Kasvit, jotka siellä ovat vak inaisten ja sa tunnaisten rajamailla, 
ovat asetetut sulkuihin . - Toht. H a r a 1 d Lindb e r g on määrännyt 
tai tarkastanut tä rkeimpiä löytöjä koskeva t näy ttceni. 

Setaria viridis. 1923-1927 hyv in runs. Tänä syksynä ei löytynyt en lHI 
ainuttakaan yksilöä. Tähän äk illiseen häviöon lienee pääsyynä hevosten laidun
taminen, joka on estänyt Setariaa kehi t tymästä hede1mälle. 

Panicwn capillare. Samoina vuos in a kuin edellinen, mutta vain sirotelt. 
Ei tätäkään kasvia tava ttu enää syksy llä 1928. 

P. crus galli. 2 yks. v . 1926. 
P/wlaris canariensis. Vuodesta 1924 läht ien tavattu joka vu osi, mutta a ina 

niukasti. Myös tavattu muu a lla Viipurin ent . itäisissä es ikaupun ge issa eri ta 
hoilla. 

Bromus arvensis. 2 yks. v. 1928. 
[Lolium perenne joks. niuk.] 
Hordeum jubatwn. Hu omattu 1925 ja senjä lkeen jatkuvas ti, es iintyen siro 

telt. 
Rwnex mexicanus. Vv. 1926-27 tava t tu runsa ud eltaan vaihdellen, v. 1928 

hyvin niukasti. 
[C/zenopodium rubrum. Sirote lt. ] 
Axyris amarantoides. 1924 sirote lt. 1928 2 epiiva rmaa yksilöä. 
Amarantus retroflexus. 1926 ja 1927 sirotelt. , 1928 hyvin niuk. 
A. albus. 1926 hyvin niuk . 
Gypsopl1ila rnuralis. · 1927 muu ta mia yksilöitä se lvästi ·satunnaisluontoisina. 
Stellaria aquatica. 1 yks ilö v. 1924 joks. kuivalla kasvupaikalla! 
Sisymbrium sinapistrum. j ol<a isena hava intovuonn a hyvin runs. 
S. Loeseli. joks. runs. 
Erucastrum Pollic!zii . 1923- 1927 hyvin runs., 1928 niukasti. 
Sinapis arvensis. Sirotelt. 
[Coc/zlearia armoracia. 1 yks. a in ak in 1927- 1928. ] 
Camelina sqtiva. j oks. ru ns. 
(Bunias orientalis. 1 yks. 1928.J 
Lotus corniculatus. Tavattu jokaisena hava intovuotena, joskin joks. niu k. 
Melilotus albus. 
M. ojjicinalis. 
Medicago sativa jalcata . Sirote lt. 
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M. s. vulgaris. 1 yks. v. 1926. 
Trijolium agrarium. 3 yks. 1928. 
Vicia angustijolia. j oks. niuk. v. 1928. 
[V. hirsuta. Ainakin 1928 muutamia yks.] 
Geranium pusillum. 1 yks. 1926. Esiintyy myös vakinaisena Viipurissa. 
Eup/zorbia esula. 1 yks. 1926. Myös muualla Viipurissa tavattu. 
Malva silvestris. 1 yks. v. 1926. 
M. rotundi jolia. Vuodesta 1923 lähtien tavattu, joskin joks. niuk. 
Oenotlzera biennis. Vv. 1924, 1925 ja 1927, kunakin vuonna muutamia yks. 
Chaero'phyllum bulbosum. 1926-1927 siroteltuna. V. 1928 ei etsimises tä 

hu ol,imatta tavattu. 
[ Convolvulus arvensis.] 
Co/lomia linearis. 1926 tava ttu 6 yks. V. 1928 jälleen yksi, jossa elokuun 

alussa oli runsaasti kukkia ja melkein kypsiä hedelmiä. Se siis kestäisi hyvin 
meikäläisen ilmaston, jos se vain pystyisi kasvupaikasta kilpa ilemaan muiden 
kasvien kanssa. Laji on ameriikkalainen kasvi, jota on harvinaisena sa tunnais
kasvina tavattu eräissä Euroopan satamakaupungeissa. 

Echium vulgare. 1926 (1927?) pari yks. 
Echinospermum lappula. 1928 1 yks. 
Dracocephalum parvijlorum. 1926 ja 1927 molempina vuosina. · Niissä 

oli puolikypsiä hedelmiä jo elokuussa, joten kasvi pystyy meillä siementämään. 
Lycopersicum esculentum. V. 1927 2 yks., v. 1928 1 yks. 
Hyoscyamus niger. 1927 pari yks. Kasvaa muuten useissa paikoin Viipurin 

seuduilla. 
[Plantago Lanceolata. Ainakin v:sta 1925 lähtien es iintyen.] 
[ Campanula rapunculoides.] 
Carduus mztans. 1926 (1927?) pari yks. 
C. acantlwides. 1926 tavattu 6-7, v. 1927 pari yks. 
[Senecio viscosus. Esiintyy myös selvästi vakinaisena Viipurin seuduilla. 

Rosuvoin kaatopaikalla niuk.] 
S. silvaticus. 1927 tavaitu pari yks. Esiintyy myös vakinaisena Viipurin 

seuduilla. 
(Artemisia campestris. Ainakin 1927 ja 1928]. 
Cichorium intybus. Ainakin 1926 ja 1927 . 

. Ambrosia trijida. V. 1924 joks. runs. Alkoivat kukkia vasta ensimmäisten 
pakkasten tullessa, joten ne eivät ehtineet saada siemeniään kypsiksi. V. 1927 
tavattu 1 sterili yks. L eo Aaria (Engman). 

Kouvolan satunnalskasvlstosta. Kouvo lan seudun satunnaiskasveista ei kir
jallisuudessa ole juuri mitään tietoja. Ainoa sellainen lienee maist. 1. H i d e n'in 
mainitsema Lolium perenne-löytö Kouvolasta (L. Y. 1922, s. 91). Kuitenkin on 
satunnaiskasvcilla suuri mahdollisuus joutua tälle seudulle, sillä Kouvo lan rauta
tieso lmu on vilkas liikke inen ja itse kauppala ripeästi kasvava. - Sentähden 
ryhdyin, saamani keho ituksen johdosta, tekemään alueelta kasvimuistiinpanoja 
syksyllä 1927 ja jatkoin niitä kesällä 1928. 

Rata-alue ja etenkin sen syrjäisemmät osat ovat olleet keräilypaikkanani. 
Sen kasvistossa, niin köyhäitä kuin se ensi silmäykse llä näyttääkin, olen huoman-
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nut paljon sa tunnaiskasveja, kuten allaoleva luettelo oso ittaa . Erä iden ra ta
alu een kasvien (Lathyrus silvester, Filago montana) sa tunnaisluonnetta on ollu t 
vaikea arvoste lla, kun seudun a lkuperäinen kasvista on vähän tunnettu a. Toi
se t jälleen ovat todenn äköisesti ennen ollee t harvinaisempia sa tunnaiskasve ja, 
mutta ovat nyt alu ee lle kotiutunee t, ja es iintyvät runsas lukuisina vuodes ta vuo
teen kuten Po·a compressa ja Senecio viscosus. Niinpä jälkimmäinen on vas ta v:sta 
1914 lähtien, jolloin venäläise t sotilaskasarmit rakennettiin , alkanu t runsaammin 
pa ikkakunnalla kasvaa . Sa tunnaisia ova t myös viljelyskasvit: ruis, ohra, kaura, 
peruna, pellava (myös valkokukkaisena), elovirna ja herne. 

Kasviluetteloon on otettu muutama havainto itse kauppalas takin. Varhai
semmilta vuosilta on opettajatar 1m p i S iuk o n e n ystävällises ti antanu t 
eräitä tietoja. Tri H a r a 1 d Li n d b e r g on keräämäni kasvit hyväntahtoi
sesti tarkastanut. 

Agrostemma gitlwgo 28 Kotkan rad. varr. 2 pientä kpl. 
Anthemis linetoria 28 nurmikolla aseman luona 1 kpl. 
Apera spica venti 28 uuden tav. as . lu ona 1 kpl. 
Artemisia campestris 28 ratapihalla mu onamakas. lu ona 3 kpl. sekä 1 kpl. 

H:gin ja Savo n rad. kulmauksessa. Yhteiskoulun kokoe lmissa on main. laji jo 
v:lta 1920. 

Avena jatua 28 kauppalan pihojen perunamaissa monin paikoin ; myös Savon 
rad. varr. us. 

Berteroa incana 28 Kotkan rad . varr. 1 kpl.; ei ole asema-a lu ee lta muualta 
tavattu! 

Bromus arvensis 28 uuden tav. as . lu ona ja vaunuj en puhdistu spaikalla 1 kpl. 
kummassakin. 

Br. inermis 28 Hgin rad. varr. hietapengermällä us. kymmenien metrien 
matkalla hyv. runs.; lisäksi Savon rad. korkea lla pengermällä sekä H:gin ja Savon 
rad. kulmauksessa n. 1 m2 alalla kummassakin. 

Br. secalinus 27 vaunujen puhd. paik. 1 kpl.; 28 Viipurin ja Savon rad. varr. 
1 kpl. kummassa kin . 

Bunias orientalis 28 muonamakas. a itauksen sisäpuol. kymmeniä komeita 
kpl. ; myös Keski-Suom. Rykmentin kasa rmialueella. 

Camelina sativa 27 uuden tav. as. luona us.; 28 cd. paik. 1 kpl. ; 28 H:gin ja 
Savon rad. varr. kummassakin 1 kpl. 

Campanula cervicaria 28 Savon rad . korkea lla pengermällä 1 kpl. 
Caucalis daucoides 28 pengermällä vastap. vanhaa tav. as . 1 kpl. 
Cerastium arvense 28 Kotkan rad. penkeree llä n. 1 / 2 m2 alalla sekä muu tama 

kpl. läh. vanhaa tav. as . 
Clzenopodium rubrum 28 ratakiskojen vä lissä läh. vanhaa tav. as . 1 ster. yks: 
Convolvulus arvensis 28 Kotkan rad. erkanemiskohd . Kahdessa paikassa 

hyv. runs.; on kasvanut ain akin v:sta 1922 lähtien. 
Datura stramonium kauppalassa Pan)sen pihassa v. 192 1. Kasv i on Yhteis-

koulun kokoe lmissa . 
Dracoceplzalus tlzymijlorus 28 Kotkan rad. penkcree llä eräässä kohd . runs. 
Hordeum jubatum 27 vanhan tav. as . laiturin alla 1 kpl. 
Latlzyrus tuberosus 27 pengermällä vas tap. vanhaa tav. as. us. m2 alalla hyv. 

runs.; 28 samoin; on kasvanut ainakin v:sta 1920 samalla paik . ja viih tynyt hyv in. 
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L epidium densiflorum 28 löydetty monin paikoin rata-alueella, esim. H:gin 
rad. varr. hyv. runs. Huolimatta ahkerasta etsimisestä ei ole yhtään L. ruderalea 
tavattu! 

Lolium multiflofum 28 vanhan tav. as. luona 1 kpl. sekä uuden tav. as. 
luona us. 

L. temulentum 28 vanhan tav. as. luona 1 kpl. 
M elilotus ojficinalis 27 vaunujen puhd. pa ik., 1 tuuhea kpl. ; 28 sa moin. M . 

albusta ei ole toistaiseksi löydetty! 
Plantago lanceo lata 28 vaunujen puhd. pail<. 1 kpl. 
Pl. media 28 nurmikolla vanhan tav. as. läh. hyv. runs. 
PJtentilla intermedia 28 muonamakas .. luona us.; vetur itallin lu ona run s. 

(myös 27); Kotkan rad. varr. us. 
Rumex crispus 28 H:gin rad . varr. 2 kpl. 
R. mexicanus 27 vaunujen puhd. paik. 1 tuuhea kpl. ; 28 sa moin. 
Sinapis arvensis 28 yksit. kpl. siellä täällä. 
Sisymbriwn sinapistrum 28 yksit. kpl. siell ä täällä pitkin rata-aluetta. Ei 

missään joukottain! Tavattu myös v. 1927. 
S. sophia 28 Savon rad. varr. 1 kpl.; tuntuu rata-alueella olevan harvinainen! 
Solanum nigrum 28 Hennerin pihassa kauppalassa kurkkupenkissä 2 kpl. 
Tragopogon pratensis 28 H:gin ja Savon rad. varr. muutama; Kotkan rad. 

varr. runs.; muonamakas. luona us. . 
(Trifolium agrarium 28 Savon rad. leikkauksessa rinteellä kymmenkunta). 
Tr. montanum 28 Kotkan rad. varr. 2 kpl.; eräs oppilas on kasvin samalta 

paikalta löytänyt jo v. 1926. 
Vicia tetrasperma 28 Kotkan rad. varr. nurmikolla meijerin luona runs.; 

Savon rad. varr. joku. 
Monet kouluni oppilaat ovat allekirjoittanutta ohjanneet eräitä satunnais

kasveja löytämään. Lisäksi he ovat ominpäin tavanneet useita mielenkiintoisia 
kasveja, jotka tässä luettelen: Conringia orientalis, Eclzium vulgare, Herniaria 
glabra, Luzula nemorosa, Uimaria filipendula ja Veronica Toumefortii. Vaikken 
omasta puolestani epäilekään oppilaiden ilmoittamia löytöpaikkoja vääriksi, 
olen kasvit kumminkin jättänyt varmuuden vuoksi luettelosta pois. Ehk_äpä 
tulevina kesinä voin jonkun niistä, mon en muun uuden tulokkaan keralla, vielä 
Kouvolasta itse todeta. Arvi Ulvinen. 

Valkokukkalnen rohtolmikkä (Pulmonaria otficinalis) kasvaa Sääksmäen 
pitäjän Ikkalan kylään kuuluvan Uotilan talon lähellä. Tätä värimuunnosta, 
joka kirjallisuudessa näkyvistä tiedoista päättäen on hyvin harvinainen, kasvaa 
muutamia yksilöitä aidanvieruspientareella lehtomaisen haapametsän reunassa 
Uotilasta Kariniemeen vievän tien lähellä. Kasvia on paikalla ollut ainakin 10 
vuoden ajan. Hilkka Linkola. 

Koralll-plikklslenl (Hydnum 1. Dryodon coralloides) Kuop!ossa. Tätä sientä 
kasvoi syksyllä 1925 suuri, lapsen pään kokoinen, 650 g painava yksilö Kuopion 
Hiltulanlahdessa, lahoavan koivun kyljessä n. 21/2 m korkeudella maasta . 

1. Forsius. 
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F.rältä havaintoja maaklrpuls1amme. Katsoen siihen, miten vaillinaisestt 
maakirppujen biologiaa maassamme tunnetaan (vain tuholaisista on koti
maisia havaintoja julkaistu), ansainnevat seuraavat Pyhäselän Hammaslah
dessa. (K:b) tehdyt hava innot maininnan lisinä meikäläisiin tuholaistietoihin 
(Reuter, Linnaniemi) ja Heikertingerin (Entom. Bl. 1924-25) y. m. toisaalla 
tehtyihin hava innoihin. 

Clzaetocnema concinna Marsh. - Tämän sangen oligofagin tuholaisen 
isäntäkasveina mainittakoon entisten lisäksi (Linnaniemi 1920) hyötymansikka 
(kesällä 1927 ja 1928) ja varmaankin poikkeuksellisina, mutta lajin oligofa
gisuutta se lvästi kuvaavina Begonia sp. (5 ja 8. VI 11. 27) ja Pelargonium sp. 
(9. VII 1. 27). . 

Chaetocnema Mannerlleimi Gyll. - Tämän prof. Linnaniemen v. 1920 
ohran tuholaiseksi mainitseman laj in (Luonn. Yst. 1921 s. 20) isäntäkasviks.i 
osottautui syöttökokeissa kesällä 1927, jolloin laji es iintyi Iievänä ohran va
hingoittajana maanvilj. P. f(ontkasen viljelmillä Hammaslahdessa (imago
löydöt 26. VI- 2. VII ja 11. VI 1 1- ), myöskin Dactylis glomerata. Lajin touk-
kaa ja sen elintapoja ei tunneta. • 

Batopllila rubi Payk. - Esiintyi runsaasti sekä kesällä 1927 että kesällä 
1928 eräillä Potentilla argentea yks ilöillä kotini puutarhassa . 

Longitarsus /zolsaticus L. - Harvojen tunnettujen (Heikertinger 1. c.) 
ravintokasvien lisäksi mainittakoon Veronica serpyllijolia, jolla laji esiintyi 
havaintoalueellani. P. Kontkanen. 

Kirjallisuutta. 
A r o, j . E.: Suomen p ä i vä k o r e n no i se t. Otavan hyönteis

kirjasia N:o 3. Vanamon kirjoja N:o 27. Helsingissä 1928. 68 sivua, 80 kuvaa, 
hinta 15 mk. - Tämä leht. Aro-vainajan kirja, jonka painatustyön dosentti 
f(. j. Valle on hoitanut, on kolmas vihkoncn sitä sarjaa, jonka aikaisempina 
osina ovat ilmestyneet E. Fieandtin •>Suomen Suorasiipiseb> ja f(. j. Va llen 
•>Suomen sudenkorennoiseb>. Se on laadittu saman suunnitelman mukaisesti 
kuin nämäkin. Kirja alkaa laa jahko lla yleisellä osalla, jossa selvitellään päivä
korennoisten (Epllemerida) ruumiinrakennetta, elintapo ja ja kehitystä sekä 
tehdään selkoa niiden keräilemisestä ja säilyttämisestä. Erikoisosa a lkaa mei7 

käläisten lajien määräystä varten laaditulla tutkimuskaavalla, jonka jälkeen 
seuraa tarkempi esitys kunkin suvun ja laj in tunnusmerkeistä, esiintymis
tavoista ja maantietee llises tä levenemisestä. Tämän jälkeen on kirjassa toukka
tutkimuskaavat ja tarkemmat toukkaselitykset, joiden perusteella päästään 
sukuihin, vaan ei lajeihin saakka. Lopussa on lyhyt kirjallisuusluettelo sekä 
taulukko, joka selvittelee päiväkorennoisten lcvenemistä Suomen luonnon
historiallise lla a luee lla. - Lukuisista kuvista, jotka ovat hyvin valaisevia ja 
helpottavat suures ti kirjan käyttöä, ovat useimmat alkuperäisiä, luonnon 
mukaan piirrettyjä. 

Aro on Suomessa ainoa, joka toistaiseksi on tutkinut päiväkorentoja~ 
joten hänen kirjallaan on - paitsi että se on hyvä ja välttämätön apulähde 
jokaiselle alottelijalle, joka pyrkii meillä tutustumaan näihin mielenkiintoisiin 
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hyönteisiin - myöskin suoranainen tieteellinen arvonsa. jo aikaisemmin on 
lehtori Aro v. 1910 Viipurin suomalaisen lyseon vuosikertomuksessa julkaissut 
laajahkon kirjoituksen päiväkorennoisten elämäntavoista ja kehityksestä, liit
täen siihen aivan lyhyet tutkimuskaavat; mutta tämä vihkonen on ollut ver
raten vaikeasti saatavissa. jo silloin tunsi Aro Suomesta 30 lajia. Selostetta
vana olevassa kirjasessa on luku kohonnut vain yhde llä lajilla. Lajien joukossa 
on 4 tieteelle uutta nim. Paimenia fennica (myös suku tieteelle uusi), Cinygma 
mirabilis, Ecdyurus convergens ja E. flavomaculatus. Näistä 3 ensinmainittua 
esitetään jo muutamin sanoin Aron yllämainitussa vuoden 1910 julkaisussa-

Kirjan lopussa oleva levenemistaulukko selvittää parhaiten, miten laimin. 
lyöty ryhmä päiväkorennoisten tahko tähän saakka on ollut, siksi paljon auk
koja siinä vie lä on. Nyt kun olemme saaneet hyvän apuneuvon näiden hyön
teisten tutkimista varten, on toivottavaa ja todennäköistäkin, että monet 
luonnontutkijat ja luonnonystävät, niin vanhemmat kuin nuoremmatkin, alka
vat niitä innokkaasti kerätä. Kerätyn materiaalin määrääminen ei tuottane 
enää suuria vaikeuksia, sillä kirjan tekijä sanoo m. m.: >>Kun kerääjällä vain 
on joltisenkin hyvä suurennuslasi, terävä silmä ja tarpeellinen määrä tark
kuutta, niin olenpa varma, että hän kyllä selviytyy sekä sukujen että eri l'!jien
kin määräämisessä.>> Voimme näin ollen täydellä syyllä yhtyä kirjan painatus
töideh valvojan lopputoivomukseen kun hän sanoo: >>Toivon, että päiväkoren
noisten pieni, mutta mielenkiintoinen ryhmä saa osakseen harrastusta nuorten 
luonnonystäväin piirissä ja että ryhmän ensimmäinen selvittäjä pian saa työnsä 
jatkajan.)> Uunio Saalas. 

S e p p ä, j u s s i : L u o n n o n 1 ö y t ö j ä. L i n t u n ä k y m i ä j a 
-kuu 1 u m i a. Yli 140 valokuvaa ja piirrosta. 151 siv. W.S. O.Y. 1928. 
Jussi Sepän uusin lintukirja on muutamien tieteellisten kysymysten enemmän 
tai vähemmän kansantajuisen esityksen, modernin maisdnamaantieteen ja 
sille pohjautuvien lintukuvausten yhdistelmä. - Tästä yhdistelmä-luonteesta 
johtuu negatiivisuutta: alkuluvut ovat erillisinä liittymättä teoksen pääosaan 
- seikka, jonka tekijä on itsekin todennut alkusanassaan. Maisemanl.aa·n
tieteeseen pohjautuvien lukujen kaunokirjallinen puoli kärsii taas milloin tie
teellisten termien yht'äkkiä esiin putkahtaessa, milloin niitten tautologiana. 

Mutta kirjan positiivinen puoli painaa huomattavasti enemmän kuin mai
nittu kielteinen. Tekijä on· kolminkertainen kyky: hän k i r j o i t ta a korut
toman sattuvasti, use in aito taiteilijan ottein; hän kykenee muutamin viivoin 
pii .r tämä ä n kuvattavansa; hänen kameran käyttönsä on mainio . 
-:- Sentähden tuottaa jo pelkkä kirjan selailu luonnon ystävälle mielihyvää. 
Kun lisäksi entuudesta muistamme, että Jussi Seppä on lintujemme ja linnun
laulun harras tuntija, voimme luottamuksella syventyä teoksen eri lukuihin. 

A. Päiviö Kuusisto. 

D a c q u e, E.: Das f o s s i 1 e Le b e w e sen. Berlin. J. Springer. 1928. 
184 sivtta, 93 kuvaa. Hinta sidottuna Smk. 42: - . - Springerin werständlichc 
Wissenschafb>-sarjassa, jonka aikaisemmat numerot ovat saaneet osakseen 
pelkkää kiitosta, on äskettäin ilmestynyt otsakkeessa mainittu kirjanen, joka 
antaa yleiskatsauksellisen kuvan paleozoologisen tietämyksemme nykyisestä 
tilasta. Osassa »Das Rohmateriab saamme tutustua itse käsitteeseen kivettymä~ 
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kivettymistä ed istäviin tekijöihin, kivettyneissä eliöissä tapahtuviin kemial
lisiin muutoksiin, erilaisiin kivettymätyyppeihin, niiden preparointiin ja re
konstruointiin. Seuraava osa >>Wissenschaftliche Paläontologie>> käs ittelee 
fossiilien määräämistä, n. s. johtokivettymiä, paleobiologiaa sekä muinaisten 
lajien elinaikaa ja maantieteellistä leviämistä. Sitten tekijä antaa lyhyen 
mutta onnistuneen kuvauksen eri geo logisten ajanjaksojen kasvi- ja eläin
maailman luon.teenomai~immista piirteistä (ss. 132- 146) ja kappaleessa 
>>Gesetzmässigkeit der Entwicklung>> (ss. 146-167) lyhyest i ja se lväs ti se lostaa 
mihin kivettymäaineisto kelpaa tieteellisten teoriain tukena. Lopuksi on 
esitys paleontologian historiasta ja pari kronologista taulukkoa. 

Dacquen kirja - samoinkuin sarjan muutkin teokset - on hyvä todistus 
siitä, miten paljon voitetaan jättämällä lyhyet n. s. kansanta juiset es itykse tkin 
kulloinkin kysymyksessä olevan alan täydelleen hallitsevien tutkijoiden kir
joitettavaksi. Siten säästetään lukijakuntaa bölscheläis-francelaismaisen vii
sauden vitsauksilta ja annetaan a·siasta huvitetulle lukijalle, ja se llainenhan on 
aikanaan jokainen tuleva biologlkin, tervetullut punainen lanka jatkuviin 
tutkimuksiin. Suosittelen kirjasta mitä parhaimmin kaikille, jotka haluavat 
saada yleissivistykseen kuuluvan luotettavan katsauksen paleonto logian me
nettelytapoihin, pyrkimyksiin ja sen tuloksien kriitilliseen käyttöön. Huoliteltu-
asuinen kirja on springeriläiseksi erikoisen halpa. P. Kontkanen. 

G ä u m a n n, Ernst: V e r g 1 ei c he n d e M o r p h o 1 o g i e d e r 
P i 1 z e. jena. Fischer. 1926. 626 siv. 398 tekstikuvaa. Hinta sid. 300: - . 
- Opettajansa, bernitäisen professori Eduard Fischerin avustamana on tri 
Gäumann (Oerlikon-Zlirich) julkaissut tämän laajan, varsin tarpeellisen teok
sen sienten morfologiasta, pitäen koko ajan vertailevan morfologian tehtävänä 
>>den zytologischen Entwicklunggang der Lebewesen zu verfolgen und die Ent• 
wicklungsformen des Vegetationskörpers und der Fruktifikationso rgane in den 
beiden Kernphasen (Haplo- und Diplophase) vergleichend zu betrachten.>> · Kun 
vertaa teosta edeltäjiinsä, lähinnä F. v. Ta v e l'in teokseen >>Ve rgteichende 
Morphologie der Pilze>> (1892) ja L o t s y n >> Vorträge i.iber botanische Stammes
geschichte>> I:een osaan ( 1 907), voi helposti panna merkille, miten tällä erikois
alalla on suursodan jälkeenkin ehditty paljon uutta saada selville. 

Yleissilmäyksellisyyden vuoksi on monin paikoin teoksen es ityksen selvyys 
kärsinyt, eikä sanontatavan nasevuus ole tekijän vahvimpia puolia. Bakteerit 
ja limasienet on jätetty -viimemainitut melko mielivaltaisesti - varsinaisten 
sienten ulkopuolelle. Loisivat limasienet on yhdistetty yhteen Olpidiaceae- ja 
Synchytridiaceae-heimojen kanssa Archimycetes-luokaksi. Leväsienten järjes
telmässä on Gäumanni lla melko omaperäinen kanta. Kotelosienet ·ovat suurin 
piirtein ennallaan, itiökantaiset miltei se llaisenaan. Soluopillinen, varsinkin 
useihin eksoottisiin muotoihin kohdistunut tutkimustyö onkin suuresti selvittä
nyt sienten morfologiaa, mutta monet kysymykset edelleenkin askarruttavat 
erikoistutkijoita. 

l(ursslkirjaksi teos on liian laaja, mutta - samoin kuin· aikanaan Lotsyn 
>>Vorträgeistä•> - orientoituu itiökasvien morfologiaan syven tyjä Gäumannin 
käsikirjan opastuksella yksityiskohtaisesti sienien monimuoto iseen ryhmään. 

T. }. H. 
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Kokousselostuksia. 

Suomalaisen Eläin- ja KasvltleteeJIIsen Seuran Vanamon kokous 12 X. 1928. 
Prof. j . 1. Li r o piti alkajaispuheen, jossa hän kiinnitti er ikoista hu omiota va na
molaisten lu kuisiin retke ilyihin sekä kotimaassa että varsinkin kaukaisissa vie
raissa maissa . Tämä todistaa, sanoi hän, että vanamolaisissa on reippautta, roh
keutta ja palavaa tutkijamieltä, joka kaikk i lopuksi varmaan koituu seuran hy
väksi. 

Yliopp. K. A. Pohja k a 1 1 i o kertoi Vanamon Brasilian-retkikunnan 
matkasta, kuvaten sen vaiheita pääpiirteissään es ittämiensä valokuvien välityk
sellä. Retkellä olivat olleet mukana, paitsi es itelmöitsij ää itseään, hänen ve l
jensä, metsänhoit. A. K. A. Pohjakallio ja yliopp. K. j. Lahtivirta. Meritaipa
letta käs iteltäessä se loste ttiin sääsuhteita: la ivae lämää ja sitä osaa meren elä i
mistöstä, joka säänn öllisesti laivojen läheisyydessä näyttäytyy. Pysähd yspa i
koista oli Kanariansaariin kuuluva Teneriffa mielenkiintoisin. Se n tuliperäinen 
vuoristomaisema ja eurooppalaise lle vieras, monina inen väestö joutuivat ennen 
muita kuvatuiksi. Brasilian luonnonkauniit rantavuoret ja näköalaistaan kuulu 
pääkaupunki Rio de Janeiro olivat retk ikunnan ensimmäisenä tuttavuutena 
uuden maailman puolella, ja näistä alueista kerrott iin se ikkaperäisesti use iden 
valokuvien havainnollistuttaessa kuvauksia. Matka maaseudulle ja oleskelu 
Itatiayssa Serra de Mantiqueiran vuoristossa tarjosi kertojalle tilaisuuden monien 
maisematieteellisten kuvien ja kuvauksien esittämiseen, joissa kuulijat joutuivat 
tutustumaan kumpuilevaan, harvapuiseen campokseen, näiden seutujen sade
alueen aarniometsään ja Brasilian korkeimman vuoriston karuihin näköaloihin . 
Tämän ohessa kerrottiin retkikunnan majoituso loista, kosketuksesta väestön 
kanssa, työstä ja retkeilyistä. - Paluumatkan kuvaus oso itti retkikunnan 
tutustuneen Brasilian tärkeään satamaan Santokseen, ylängö llä sijaitsevaan 
eurooppalaismalliseen Sant Paula-kaupunkiin sekä ennen lähtöään maanosasta 
vielä Argentinan pääkaupunkiin Buenos Airekseen. Laivareitti ve i ennen Eu
roppaan saapumista Kap Verden nieme ll~ Länsi-Afrikkaan, jossa retkeilij~H sa i
vat tilaisuuden tutustua Senegalin kansoihin. 

Yliopp. P. K o n t k a n e n kertoi biolog i ~ ia havaintojaa n cerambycid isUi 
Acant!wcinus aedilis L., jolla es ittäjä on havaintoalu ee llaan Pohjois- Karjalassa 
todennut kaksivuotisen Sukupolviajan yleisesti otaksutun yksivuotisen (Kemner 
1922) asemesta. Toukka-aika kestää 3-4 kuukauden sijasta 14- 15 kuukautta. 
Imagot tulevat es ille elokuussa ja talvehtivat. Esityksen yhteydessä näyte ttiin 
tiettävästi ensimmäisenä varmana - kasvattamalla saatun a - Acanthocinuk
sen toisena ichneumonidi Epl7ialtes tuberculatus Fourc. 

Prof. j . 1. Li r o näytti Smicronyx jungermanniae Reich. nimisen kärsäkkään 
aiheuttamia äkämiä Cuscuta europaea'ssa, joita hän oli elokuussa tavannut 
Liljendalin Esk ilomissa . Kun toisissa äkämissä vielä oli toukkia, niin voidaan 
löydöstä päät tää, että laj i meil lä koteloituu 15 ja 25 päivien vä lisenä aikana. 
Kärsäkäs on ennen tavattu hyvin harv inaisena Uudellamaa lla ja Ete lä- Karja
lassa, mutta äkämä on ollut meillä tähän saakka tuntematon. - Edelleen prof. 
Liro näytti Espoon Orankullasta viime hein äkuun puolivä lissä keräämiään päh
kinäpensaan puhkeamatta jääneitä silmuja. Silmut, jotka muodostivat viheriäi
siä pallomaisia silmuäkämiä, olivat erään Suomelle uuden äkäm;ipu nkin , Erio-



Kokousselostuksia. 229 

phyes avellanae Nai., aiheuttamia. Samanlaisia si lmu äkämiä punkkelneen oli joh
taja T. j. Hintikka viime kesänä kerännyt Pyhäjärveltä (U. 1.). Täten on Suo
mesta löydetty kaikki äkämäpunkkilajit, jotka elävät pähkinäpensaalla. 

Prof. K. Linko 1 a selosti Strasburgerin tunnetun oppikirjan >>Lehrbuch 
der Botanik)> äsken ilmestynyttä 17. painosta, jossa on luovuttu edellisessä pai
noksessa omaksutusta sero-diagnostisesta sukupuusta. 

Maist. Ilmari H i d en näytti Helsingissä tänä syksynä löytämänsä Fes
tuca gigantea-kasvin, joka kasvaa eräässä vanhassa, varjoisessa pihassa vaahte
roiden juurella n. 1 00-kunta yks ilöä. Kasvin mainitsee ensi kerran Helsingistä 
jo 1852 W. Nylander, jonka mukaan sitä kasvoi Kaisaniemen luona. Sitten ei 
kasvia enää tavattu moneen vuosikymmeneen (kts. Hjelt: Conspectus Florae 
Fennicae), kunnes 1894 A. 0. Kairamo (Kihlman) löysi sen Eläintarhasta, missä 
sitä kasvoi rantalepikossa Mäntymäen luona. Samalla vuosikymmenellä sekä 
vielä seuraavankin alussa löysivät sitä muutkin kasvitietei lijät Eläintarhasta, 
tosin eri paikoista; niinpä on toht. Harald Lindberg tavannut sitä Alppilan lähei
syydessä olevan lammen ympäristöstä. Tämän jälkeen ei 25 vuoteen ole min
käänlaista tietoa kasvin esi intymisestä Helsingissä tai sen ympäristössä, kunnes 
esittäjä sen nyt jälleen keksi. Minään satunnaiskasvina ei sitä kuitenkaan voi
tane täällä pitää, vaan lienee se täällä lehtorelikti, tosin aivan irrallinen, koska 
sen lähimmät löytöpaikat sijaitsevat Suomessa vasta Karjalan Kannaksella. 
Suomenlahden eteläpuolella sitä sensijaan tavataan lähempänä, nim. jo Virossa. 
Ruotsissa sitä kasvaa maan eteläosissa sekä Ölannin ja Gotlannin saarilla, kaik
kialla vain lehtokasvina. 

Luettiin toht. K. j. V a 1 1 e n lähettämä kertomus seuran avustuksella 
suor itctu ista eräiden pohja- ja syvänveden eläinten ekologiaa koskevista tutki
muksista Kaakkois-Suomessa kesällä 1927. 

Seura päätti suorittaa tekijäpalkkiona leht. j. E. Aro-vainajan kirjasta 
)>Suomen päiväkorennoiseb> hänen leskelle en Smk. 1,500: -. 

Seuran jäseniksi valittiin fil. kand. Olli Viljo Anton V u ori ne n sekä yli
oppilaat Irja Inkeri A h 1 g r en, Karl Ewa ld Ed e 1m a n, Kerttu Ester H i e
t a ne n, Torsten Osvald L u n d s t r ö m ja Arvi Johannes T o i v a ne n. -
Kirjeenvaihtajajäseniksi valittiin prof. toht. Aug. T h i en e m a n n KielisUl ja 
dos. toht. Einar N a u m a n n Luodista. 

Kokous 2. XI. 1928. Puheenjoht. prof. j. 1. L i r o piti lyhyen puheen, jossa 
hän m. m. mainitsi, että hallitus oli myöntänyt seuralle opetusministeriön esityk
sestä 45,000 mk. käytettäväksi etupäässä stipendeihin nuorille eläin- ja kasvi
tieteen harjoittajille tutkimus- ja keräysmatkoja varten Suomessa ja ullwmailla. 

Prof. Uunio Saa 1 a s piti esite lmän Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen luon
nonsuojelualueista. Nykyään on Yhdysvalloissa 19 kansallispuistoa, joiden 
yhteenlaskettu pinta-ala on 30,606 km2 vastaten suuruudeltaan Uudenmaan ja 
Hämeen lääniä yhteen luettuina. Useimmat sijaitsevat kaukaise~sa lännessä, 
jossa siihen aikaan kuin luonnonsuoje luaate heräsi, oli vielä laajoja koskematto
mia aloja, missä luonto muutenkin oli suuremmoisempaa kuin muualla Ameri
kassa. Paitsi mainittuja kansallispuistoja on Yhdysvalloissa 56 n. s. >>kansa llis
monumenttiM, jotka ovat rauhoitetut historiallisten tai esihistoriallisten muisto
merkkien, erikoisen mielenkiintoisten luonnonesineiden y. m. s. suojelemiseksi. 
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Esitelmöitsijä oli tehnyt pikaretkiä viiteen eri kansallispuistoon. Grand Canyo
nin kansallispuistossa hän oli tutustunut maailman mahtavimpaan rotkolaak
soon, jQnka pituus on verrattavissa matkaan Helsingistä Kuopioon, jonka syvyys 
on yli 1 1/2 kilometriä ja jonka pystysuorissa seinämissä näkyy erinomaisen kau
niita läpileikkauksia seudun vaakasuorista vuorikerrostumista. - Sequoia-puis
tossa on nähtävänä maailman vanhin ja mahtavin metsä, jossa kasvaa m. m. noin 
1 milj. mammutpetäjää (Sequoia gigantea), niiden joukossa n. 5,000 puuta, jotka 
läpimitattuna tyvestä ovat 10 jalan(= 3,05 m.) vahvuiset. Suurin niistä, >>Gene
ral Shermam, on arviolta 4,000-5,000 vuoden ikäinen, 90 m. pituinen ja tyvestä 

·keskiläp,imitaltaan 10,7 m. Sen >>piirittämiseem tarvittaisiin 18-20 pitkää 
miestä. - Yosemite-puisto on tunnettu erikoisesta luonnonihanuudestaan, 
pystysuorista kallionseinämistään ja korkeista vesiputouksistaan. Korkein 
viimemainituista on Yosemite-putous, joka kolmiosastoisena syöksyy alas 873 
m. korkuisesta seinämästä ollen n. 12 kertaa niin korkea kuin Helsingin Johan
neksen kirkko torneineen päivineen. - Crater Lake-kansallispuistossa on maail
m(\n suurin n. s. kraaterijärvi, sammuneen tulivuoren vanhaan kraatteriaukkoon 
syntynyt järvi, jonka läpimitta on n. 10 kilometriä ja jonka kauniinsininen vesi 
on syvempi kuin minkään muun Pohjois-Amerikan järven. - Yellowstonen 
puistossa, jonka pinta-ala on lähes Uudenmaan läänin kokoinen, on niin paljon 
.luonnon ihmeitä ja luonnon ihanuutta, että tuskin missään muualla sellaista on 
.löydettävissä: noin 60 geysiriä eli kuohulähdettä, jotka mitkä lyhyemmin, mitkä 
pitemmin väliajoin purkavat vetensä korkeuteen, n. 4,000 kuumaa lähdettä, 
mielenkiintoisia mutavulkaaneja, kivettyneitä metsiä, komeita canyon-laaksoja, 
korkeita vesipu touksia, ihania järviä, Jumipeitteisiä alppeja, rikas kasvillisuus 
sekä lintu- ja nisäkäsmaailma, joka on vertaistaan vailla, ainakin kutakuinkin 
helposti saavutettavissa olevissa seuduissa. Päähuomion kiinnittikin esitelmöit
sijä tähän puiston eläimistöön: suuriin piissonilaumoihin, useihin hirvieläimiin, 
puolikesyihin karhuihin, majaviin y. m. jyrsijöihin j. n. e. - Lopuksi esitettiin 
joukko kauniita varjokuvia puistoista ja niiden eläimistöstä. 

Toht. Väinö Krohn kertoi Stilpnotia salicis perhosen aiheuttamista tu
hois.ta Haminan seudun haapametsissä. - Ylioppilas Paavo S u o m a 1 a i n e n 
näytti Suomen faunalle uuden kirvan: Macrosiphoniella millefolii De Oeer 1773. 
Kirva näyttää ainakin Etelä-Suomessa olevan hyvin yleinen kesän loppupuolis
kolla Achillea millefolium'in mykeröhuiskilon perillä ja lehtiruodeilla. Lajin on 
esittäjä tallettanut Porvoon pitäjästä useista eri paikoista kesinä 1926-27, heinä
ja elokuussa. Macrosiphoniella-suvun lajeja ei ole aikaisemmin Suomesta ilmoi
tettu. Se eroaa läheisestä Macrosiphum-suvusta takaruumiin paksujen selkä
putkien, siphunculi, puolesta, jotka ovat lyhyemmät kuin Macrosiplzum-lajeilla. 
Edelleen näytti yliopp.Suomalainen elävän vaskikäärmeen, joka saatiin yliopiston 
eläintieteelliselle laitokselle 2. XI. 28. Eläin oli edellisenä päivänä synnyttänyt 8 
poikasta. Lopuksi kertoi hän parista myöhäisestä kyykäärmepoikueesta, joiden 
myöhäisen syntymisen hän arveli johtuneen poikkeuksellisen kylmästä kesästä. 
- Maist. I. V a i n i o mainitsi tämän yhteydessä, että hänen viime kesänä teke
miensä tarkkojen havaintojen mukaan eivät kylmät säät yleensä olleet vaiktttta
neet haitallisesti kyykäärmeiden sikiöiden kehitykseen. - Prof. U. Saa 1 a s 
näytti äsken valmistuneen leht. j. E. Aro-vainajan kirjan >>Suomen Päiväkoren
noiset», joka on ilmestynyt Otavan hyönteiskirjasarjassa ja kuuluu n:o 27:nä 
tVanamon kirjoihin.)) 



Uutisia. 231' 

Seura myönsi metsänhoit. A. K. A. Pohjakalliolle sekä ylioppilaille E. Kivi
rikolle, K. J. Lahtivirralle, V. Lunnasvaaralle, K. A. Pohjakalliolie ja E. J. Valo
virralle kullekin 3,000 mk. avustusta tekemästään Amerikan matkasta eli siis 
yhteensä 18,000 mk. 

Seura päätti valita ensimmäiseksi kunniajäsenekseen senaattori Alfted 
Oswald Kairamon osoittaakseen suurta kiitollisuuttaan ja tunnustustaan 
kaikesta siitä arvokkaasta työstä, jota hän on tehnyt suomalaisen tieteen ja seu
ran aatteiden hyväksi. · 

Seuran jäseniksi valittiin ylioppilaat Barbara Vilhclmina Eva F a b r i t i u s, 
Erkki OlaviHti 1 k kone n, Erkki Kauko Kane r v o,Kyllikki S t å h 1 b e r g, 
Osmo Juhana Suo 1 a h t i ja Esko Suoma 1 a i ne n. 

Uutisia. 

Kasvimaantieteellinen opintoretkeily Viroon. Viime heinä!<. 19- 28 p:nä teki 
30 Helsingin yliopiston oppilasta prof. K. Linkolan johdolla kasvimaantieteelli
sen retken Viroon. Matkareitti oli seuraava: Helsinki- Tallinna- Haapsalu
Saarenmaa (retkiä Kuresaaren ympäristöön, Abron saare lle, Kaalijärvelle ja 
Vilsandiin) -Tallinna-Tartto-Helsinki. Retkikunta sai kaikkialla osakseen 
~uurta ystävällisyyttä; paikallisina avustajina toimivat toht. Th. Lippmaan toi
mesta virolaiset ylioppilaat. Retkikustannukset osanottajaa kohti olivat 834 m~. 
Helsingin yliopi~to avusti kutakin osanottajaa 300 mk:n matkC~rahalla. 

Väitöstilalsuus. Marrask. 24 p:nä tarkasteltiin Helsingin yliopistossa fil. 
maist. L. Arvi P. P o i järven vä itöskirja )) Ober die BasenpermeabiliUtt 
pflanzlicher Zellem (1 02 siv.). Virallisena vastaväittäjänä oli dos. Runar Coll~n
der. 

Virkanimityksiä. Helsingin toisen suoma l. lyseon luonnonhist. ja maan
tid. vanh. lehtoriksi on nimitetty fil. toht. Kaarle Elias H o 11 o. - Turun 
tyttökoulun luonnonhist. ja maantiet. nuor. lehtoriksi (opetusvelvollisuus myös
kin voimistelussa, urheilussa ja terveysopissa) on nimitetty fil. 'maist. Ida Maria 
Per 6 n. - Porin lyseon luonnonhist. ja maantiet. vanh: lehtoriksi on ·mää
rätty kahdeksi koevuodeksi fi l. maist. Frans Fredrik La u r i s i 1 ta. · 

Virkoja haettavana. Seuraavat luonnonhist. ja maantieteen lehtorinvirat 
ovat haettavina: s 0 r ta V a 1 a n ja Vaasan 1 y se 0 i d en sekä V i i"p \1 -

r i n tyttö 1 y se on vanh. leht. virat (hakuaika päättyy JO. I. 1929); s·a·l
min (24. 1.1929) ja Nurmeksen (4. 11.1929) keskikoulujen nuor. 
leht. virat; V i i p u r i n suo m a 1. tyttö k o u 1 u n nuor. leht. virka, johon 
kuuluu opetusvelvo llisuus piirustuksessa (4. II. 1929). - Kaikkiin näihin vir
koihin on astuttava 1. IX. 1929. 



232 Tilausilmoltus. 

Toimitukselle lähetettyä kirjallisuutta. 

Werner Söderström 0. Y:l t ä: Berlepsch, Hans v.: Yleinen lintu
suojelu. - Hortling, Ivar: Pieni lintukirja. - Ilvessalo, Lauri: Maa ja Metsä. 
IV. Metsätalous. - Sauramo, Matti: Jääkaudesta nykyaikaan. -Seppä, Jussi: 
Luo.nnon löytöjä. 

Kustannusosakeyhtiö Kirja: Pulkkinen, Asko: Eläinopillisia 
kertauskysymyksiä. Kasviapillisia kertauskysymyksiä. Maantieteellisiä ker
tat.Jskysymyksiä. 

Finlands Jakt- & Fisketidskrift 1927, 12; 1928, 1-11. -Maa 1927, 12; 
1928, 1-3, 5, 8-9, 11. - Metsämies 1927, 11 - 12; 1928, 1- 2,4-10. -Nuori 
Voilna 1928, 1- 9, 12, 15- 17, 19-21. -Pienviljelijä 1928, 1__:_g, 10-22. -
Puutarha 1928, 2-4, 6-9, 11. - Pyrkijä 1927, 12; 1928, 1-11. - Raama
tullinen aikakauskirja 1928, näytenumero. - Skrifter utgivna av Södra Sveriges 
Fiskeriförening 1928, 1, 3-4. - Suome11 Kalastuslehti 1927, 11-12; 1928, 1-5, 
8-11. - Suomen Kasvatusopillisen yhdistyksen aikakauskirja 1928, 1-7. -
Trädgårdsodlaren 1928, 1-10. -Virittäjä 1927, 8; 1928, 1-7. 

Tilausilmoitus. 

Luonnon Ystävä ilmestyy v. 1929, kuten tähänkin saakka, kuutena keskim. 
n. 2 painoarkin laajuisena numerona, joista 4 jaetaan kevätlukukaudella, 2 
syyslukukaudella. Vuosikerran tilausmaksu on 25 markkaa. Ensimmäinen 
numero lälutetään molemminpuolisen edun kannalta jälkivaatimuksella kaikille 
entisille tiiaajille, mikäli he eivät ole tilauksesta kieltäytyneet. 

Lehteen aiotut e 1 ä i n tietee II i se t kirjo i t u k se t pyydetään 
lähettämään osoitteella prof. U. Saa 1 a s, Helsinki, Cygnreuksenk. 4 B (puh. 
43030), kasvitieteelliset kirjoitukset osoitteella: prof. K. 
Linko 1 a, Helsinki, Kasvitieteellinen puutarha (puh. 24375). 

Tilaukset tehtäköön osoitteella: 0. V. Valistus, Helsinki, Annankatu 
29 tai yhtiön asiamiesten kautta. Lehteä saa sitäpaitsi tilata kaikista maamme 
postitoimistoista. - Lehden v a n h o j a v u o s i k e r t o j a voidaan tHata 
0. V. Valistukselta. 

Tilausten kerääjät saavat 15% tilaushinnasta siinä 
t a p a u k s e s s a, e t t ä t i l a a j i a o n v ä h i n t ä i n 5. 

Luonnonhistorian opettajia pyydetään joko itse tai oppilaittensa välityk
sellä paikkakunnanaan levittämään Luonnon Ystävää ja keräämään tilaajia. 
Kuta laajemman lukijakunnan lehtemme saa, sitä arvokkaammaksi muodos
tuu sen sisällys. 

Helsingissä 13 p. joulukuuta 1928. 

Uunio Saalas. K. Linkola. 

Tilauslista vuodelle I929 seuraa tätä numeroa. 

fl6lsinki 1928, Raittiuskansan KirJapaino Oy. 





Eräytymispäivä 

; \ 1 

Ar. f 0 
26.-5·· 1 /J~ 

19. 09. 19 8 0 

Kirja on palautettava viimeistään eräytymispäivänä. Jos kir jaa 
ei palauteta määräajan kuluessa, on Iainaajan maksettava ::.nyö
hästymissakkoa 5 markkaa päivältä. 
2782- 49. 
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