




SEURA 

SOCIETAS SCI ENTIARUM 
F 10 





SOCIETAS 

VANAMO 
SEURA 

LUONNON YSTÄVÄ 
ELAIN:: JA KASVITIETEELLINEN 

AIKA K A U S LEI-f T I 

33:s VUOSIKERTA 

1929 

TO I M I TUS 

UUNIO SAALAS JA K. LINKOLA 

HELSINKI 1929 



Painettu 1929 
Raittiuskansan Kirjapaino Osakeyhtiö 



33:n vuosikerran sisällys.1 

Kirjoituksia. 

Eläi nti eteelli si ä. 

Krolm, Väinö: Stilpnotia sa licis L. 
haavan tuhoojana Etelä- Karja-
1 a n ui kosaa ris tossa . . . . . . . . . . . . 23 

*Suomalainen, Paavo: Mehiläis
pesän talvisesta lämmönsääte
lystä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

*Saalas, Uunio: Hyönteisten keräi-
lyä lentokonee lla . . . . . . . . . . . . 53 

Hiilivirta, Eino: Ruumiinontelon 
avaus ((laparotomi) kanalla . . . . 54 

*Pesola, Viiilo A.: Banaanikärpä
nen (Drosophila melanogaster) 
perinnöllisyystieteen palveluk-
sessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 

*Saalas, Uunio: Ye llowstonen kar
huista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 

Jääskeläinen, Viljo: Eräitä havain-
toja lintujemme ravinnosta ja 
suolen pituussuhteista . . . . . . . . 97 

Saalas, Uunio: Hava intoja ja· vai
kutelmia entomologises ta työstä 
Pohjois-Amerikan Yhdysva llois-
sa .. .... . ... . .... .. ... .. 130, 168 

*Luoto La, V. L.: Preparatorio Itä
Hämeen sydänmaalla . . . . . . . . 172 

*l(ontkanen, P. : Elaphrus (Eia
phroterus) jakovlevi Sem., Fenno
ska ndialle uusi itäin en silmämaa-
kiitäjä (Co!., Carab.) .. ..... . .. 21 1 

Kasvilieteelli si ä. 
Kyyl1kynen, 0.: Piirteitä erään poh

jois-Savon syrjäseudun kasvis-
tosta .... .. ........ . .. .. . 26, 61 

*Paasio, Ilmari: Angiospermien fy
lo genee ttinen johto . . . . . . . . . . 41 

Nyber~, Carl: Bakteerien hengityk-
sesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 

Pulkkinen, Asko: Suomenkielisiä 
kasvitietee llisiä sanoja . . . . . . . . 66 

Hiili , A.: Ascochyta syringre 
(Westw.) Bres. tavattu Suomessa 104 

*Hintikka, T. ). : Huhtakurj enpol-
ven (Geranium bohemicum L.) 
ekologiasta ja levinneisyydestä 1 15 

Linkola, K.: Mitä jokainen kasvien
keräilijä voi tehdä kan sa llisher
bariomme kartuttamiseksi . : . . 126 

*Linkola, K.: Yleisimmistä virheis
tä putkilokasv ien kokoelmiin tal-
lettamisessa ... ... . .. . .... .... 137 

* Jamalainen, E. A.: Peronospora 
vicire tuhoamassa hajuhern evilje-
Iyksiä . . .... ... ...... ... .. .. 140 

*Kärki , E. : Kotimaista kahvia .. 176 
Linkola, K.: Lapin tulokaskasvis

tosta kesä ll ä 1925 . . . . . . . . . . . . 199 

Elämäkerrallisi a. 

* Kontkanen, P. : C. R. Sahlberg 
1779- 1860. Suomen ensimmäi-
nen suuri entomologi .... .... . . 

Liakka, Niilo: Aukusti Juhana Me-
Jan opettajakauden a lkuvaiheista 86 

*Kotilainen, Mauno).: Viktor Fer
dinand Brotheru s 28. 10. 1849-
9.2. 1929 ... .. ... ..... ..... .. 11 3 

*Linkola, K.: Edvard August Vai-
nio t ...... .... . .... . .... .... 153 

Hintikka, T. J. : Anton Rolandsson 
Martin. Erään linneläisen luon
nontutkijan 200-vuotismuistoksi 193 

Yleisailleisia. 

Väänänen, Kalle: Luonnonhistorian 
opetuksesta oppikouluissamme. 
Tyyppikasvit ja -e läimet opetuk-
sen pohjaksi . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

* Metsävainio, K.: Luonnonhisto
riallinen museo syntymässä Ou-
luun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 

*Kärki, E.: Hytermän rauhoitus-
alue . . .. .. .. ............... . 215 

*Suomalainen, Paavo: Vanamon 
retki Ellilään 29. IX. 1929 217 

Pieniä tietoja. 

Eläintieteelli siä. 

Pyöriäisiä (Phocaena phocaena) 
Kristiinan ulapalla, A. /.Olander 31 

Kristiinan ja sen ympäristön lin
nustosta, A. 1. Olander . . . . . . . . 31 

Havaintoja muuttolintujen saapu- . 
misesta Pieksämäe IIe v. 1928, 
Jussi Seppä . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

Uiva vaskikäärme (Anguilla fragilis) 
(L.), A. 1. Olander . . . . . . . . . . . . 33 

1 Tähdellä merkityt kirjoitukset ovat kuvallisia. 



Kan san käyttämi ä lintuj en 111m1a, 
Alpi Pynnönen . . . . . . . . . . . . . . 105 

Stilpnotia sa licis L. tuholaisena 
Kotkan seudulla, Arvi Ulvinen 106 

Kevätlintuja Porvoon seudulla, 
Viljo Hornborg . . . . . . .. .. . .. . 143 

*Pikku-käpylinnun pesä helmikuun 
pakkase lla, Viljo Hornbor[!, .. . . 143 

Pyralis farinalis L.-nimisen kaisa
perhosen harvinain en joukko
es iintymin en Helsin gissä, Väinö 
Heikin/1eimo ..... . ... . . . . . .. 144 

Havaintoja Ga lerueella sagittariea'n 
ravin tokasveista, P. Kontkanen 144 

Lintutietoja Kajaa nin seudulta, 
Arno V. V. Mikkola . ....... . . 177 

Punarinta paa rmalintu (Muscicapa 
p. parva) Pieksämäe llä, }. Seppä 177 

Viiriäinen (Coturni x c. coturni x) 
Pieksämäe ll ä, }. Seppä . .... . . . 178 

Mustaras tas (Tu rdus merula) Hel
sin gissä, Kaarlo Hilden . . . . . . . . 178 

Kuhankeit täjä (Oriolus ga lbula) 
Hausjärve ll ä, Kaarlo Hilden .. 178 

Sampi (Acipenser sturio) saa tu Poh
janlahdesta, A. A. Parvela . ... 178 

Pähkin ähakkin en (Nucifraga ca
ryocatactes L.) Kajaa nin lähei
syydessä, E. Riillialw . . . . . . . . 2 19 

Sinitiainen (Parus coeruleus) pes i-
nyt J yväskylän seminaa rilla, 
l(auko Mikkola . . . . .... .. . .. . 219 

Nokkavarpu sia (Coccothraustes c. 
coccothraustes L.) Helsin gissä 
kevä ttalve lla 1928, 0 . Hytönen, 
0. Lehtonen, A. Lönnfors, V. 
Toivonen . . .. .... . .. .. . ... ... 219 

Hava intoja muuttolintujen saapu
mises ta ja lähd ös tä Heinolassa v. 
1928, V. L. Luotola . . . .. .. ... 220 

K asviti eteelli si ä. 

Kää rm ekuu si, N iilo Valo m n 33 
Suomyrt ti (Myrica gale) Pohjois

Karjalassa, Arvo Koskimies . . . . 33 
Bromus inermis Leys . Ves ilahdella, 

Niilo Söyrinki . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
Acorus calamus L. Huittisissa, Yrjö 

}. Söyrinki . .... . . . ...... . .. . 106 
Kanada lain en ves irutto (Helodea 

canadcnsis) Pielisen reitin ves isszi, 
T. j. H(intikka) . . . . . . . . . . . . . . 145 

Hordeum jubatum L. Bromarvissa, 
Olavi Leivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 

Eupatorium ca nna binum L. Bro
marvissa, Olavi Leivo . . . . . . . . 145 

Thalictrum aquilegifolium löydetty 
Kurkijoella, Veli Räsänen .... 179 

Cynosurus eristatus Kurkij oe lla, 
Veli Räsänen . . . . . . . . . . . . . . . . 179 

Huh ta kurj enpolven (Geranium bo
hemicum L.) Jevenn eisyydestä 
vieläkin , A. }. l(opperi . . .. . ... 180 

*Pi cea excelsa 1. brevifolia Cripps, 
R. Tuomin en ....... . . . . .. . . . 18 1 

Vesirutto (Helodea canadensis) Ori
vedessä, Arvo Koskimies . . . . . . 220 

*Tuulenpesä männ yn la tvassa, An-
tero Hällström .. . .. . .. . ... .. .. 22 1 

Uu si happomarjapensaan lu onn on
varain en löytö Laa tokan Karj a-
las ta, Veli Räsänen . . ........ 22 1 

Tulokaskasveja Rova niemen kaup
palassa v. 1925, K. Linkola . . . . 222 

Kemij ärven Kirkonkylän ja Vuost i
monkylän antropo korikasveja ke
sä ll ä 1925, K. Linkola . . . . . . . . 223 

Kirjallisuutta. 

Berlepsclz, Hans von: Yleinen lin tu
suoj elu, suomentanut Eino Kär-
ki, A. Päiviö Kuusisto . . . . . . . . 34 

Strasburger, Noll, Sclzenck, Schim-
per: Lehrbu ch der Bo tanik, !( . 
L(inkola) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

Suomen kartas ton uu si pain os, 
Osmo H. Porkka . . . . . . . . . . . . . . 106 

* Merikallio, Einari: Äyräpäänj ärvi, 
Suomen linturikka in järvi, Heikki 
Väänänen . ... .. .... . . . .... . . . 145 

Vainio, Edv. A. : Lichenographia 
Fenni ca J- JJJ, Veli Räsänen .. 18 1 

Nordenskiöld, Erik: Biologian his
to ria 1- 111, Ilmari Välikangas 183 

Salonen, Frans: Puutarhakirja, U. _ 
Saalas ....... . ... . ... . ..... . 185 

Collander, Runar: Kasvifys iologisia 
kokeita, Osmo H. Porkka ... . .. 186 

Brauer, L.: Das kl ein e pflanzenph y
siologische Praktikum, Osmo H. 
Porkka . .. . ..... .. ........... 187 

Moli sc/1, Hans: Die Lebensdauer 
der Pflanze, Osmo H. Porkka .. 188 

Lieberkind, Ingvald: Vaarallisia vie-
raita, P. Kontkanell . . . .... . . . 224 · 

Renvall, Thorsten: Suomen retkeil y
fauna, toin en pain os, U. Saalas 224 

N aumann, Einar: Grundlinien der 
experimentellen Planktonfor-
schung, H. Järnefelt . . . . .... .. 225 

Tullgren, Alb.: Kulturväx terna och 
djurvä rlden, U. Saalas . ... ... . 22n 

Magnusson, A. H.: Flora över 
Skandinav iens busk- och blad-
lava r, 1(. L(inkola) . ..... . . . ... 227 

Kokousselostuksia, seurojen toimin taa. 

Suomala isen Eläin- ja Kasvitieteel
lisen Seuran Vanamon kokous-
se los tuksia . ... . .. . 35, 110, 147, 227 



Vanamolaisten illanvietto . . . . . . 38 
Kertomus Suomalaisen Eläin- ja 

Kasvitieteellisen Seuran Vana
mon toiminnasta v. 1928, Uunio 
Saalas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 

Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteel
lisen Seuran Vanamon tiliasema 
31. 12. 1928, Osmo H. Porkka . . 112 

Tiedonantoja Turun Eläin- ja Kas
vitieteellisen Seuran kokouksista 
v:lta 1928 .................. 189 

Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen 
Seuran vuosikokous 27. 1 I. 29 ja 
vuosikertomu s . . . . . . . . . . . . . . . . 190 

Ti lastoa Suomalaisen Eläin- ja Kas-
vitieteellisen Seuran Vanamon 
jäsenmäärästä vv. 1920-1928 .. 191 

Selostettuja esitelmiä ja tiedonantoja 
kokousreferaatelssa. 

Suomalai sen Eläin- ja Kasvitieteelli sen 
Seuran Vanamon kokouksissa. 

Vanamo-seuran Argen tinan-retkes-
tä, Väinö Lunnasvaara . . . . . . . . 35 

Vanamon Argentinan-retkikunnan 
ampumista linnuista, E. ). Valo-
virta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

Valkoinen osmankäämi, Typha la
tifolia L. var candida, ). /. Liro 37 

Rantaneula (Cobitis taenia) ja ran
tatörö (Gobio fluviatilis) Itä
Suomen vesissä, R. Kanervo . . . . 37 

Suurilehtisiä Petasites officinalis
yksilö itä, V. Heikinheimo . . . . . . 37 

Coleosporium petasitidis, ruostesieni 
Petasites officinalikse ll a, V. Hei
Jdnlzeimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

Ascochyta syringae, tuhosieni siree-
nissä, A. Hiili . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

Luperus longicornis, kova kuoriai-
nen Itä-Suomessa, P. l(ontkanen 37 

Valkeita kyykäärmeitä, /. Vainio-· 38 
Runsas kyykäärmclöytö, N. Salo.. 38 
Laatokan Karjalan kasviston bo-

reaalisista lehtisammalelemen-
teistä, Mauno ). Kotilainen . . . . 110 

Hyponomeuta cognatcllus Helsingin 
yliopiston kasvitiet. puutarhassa , 
Paavo Suomalainen .......... 110 

Arctia festiva ja A. quense li Enon
tekiön Lapista, Esko Suomalainen 111 

Banaanikärpäses tä ( rosophila mc
lanogaster), Vilho A. Pesola . . 111 

Kyykäärmeen keuhko ja hengity3-
fysiologia, Paavo Suomalainen .. 147 

Actinomycetes-ryhmän morfologi
sista ja fysiologisista perusomi
naisuuksista, Väinö Krohn .... 148 

Suomelle uusi kielosekas il<iö Poly
gonum multiflorum x otficin ale, 
Ilmari Hider1 . . . . . . . . . . . . . . . . 148 

Mekaanises ti vioittuneiden puna
ap ilaan (Trif lium pratense) sie
menten mahdollisuudesta itää, 
K. G. Olsoni ...... .. ........ 148 

Roudasta ja sen merkityksestä, P : 
Kokkonen ...... . ........ .. ... 149 

Anarta-lajien levenemises tä ja elin
tavoista, Esko Suomalainen . . . . 150 

Kuusen tuulen pesi ~ .~i, Ilmari Hi-
den, S. Toivonen . . . . . . . . . . . . . . 150 

Männyn käpysikerm ä, Ilmari Hiden 150 
Valkovuokko, jossa oli 7 suoju s

lehteä, Ilmari Vainio . . . . . . . . 150 
Kasvien hiilihappolannoituksesta, 

Osmo H. Porkka .............. 227 
Kolmivarpaisen Jokin 1. pikkukaja-

van (Rissa tridactyla) es iintymi
sestä Suomessa, /. Viilikan[!.a .. 228 

Elaphrus j akovlev i Sem. Suomelle 
uusi kovakuoriainen Metsäp ir-
tistä, P. Kontkanm .......... 229 

Cryptocephalus sericcus L.-1ajiryh-
män es iintymises tä Suomessa, P. 
Kantkanen ......... . ....... . 229 

Glischrochilus (Librodor) quadri
guttatus F., Suomelle uusi kova
kuoriain en Pasi lasta, U. Saalas 229 

Kvan ti ta tiivisen Iintutu tkimisen 
metoodeista, A. Päiviö Kuusisto 229 

Mu starastaasta (Turdus m. merula 
L.), Olavi Hytönen ... ... . .. . ... 229 

Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran 
kokouksissa. 

Ruissa lon tammialueiden kasvilli-
suudes ta, Lea jalmsson ..... . .. 189 

jäkälälöydöistä Sortava lan Koti
luodolla, E. A. Vainio . . . . . . . . 189 

Putkilokasveista Sortavalan Koti
Iuodolla, 0. Hulkkonen . . . . . . . . 190 

Eräistä harvinaisista jäkä list ä, E . 
A. Vainio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 

Harmaalokki (Laru s argenta tu s) 
Mellil äss~i, E. Nyman-Lälldekivi 190 

Punakuovi (Limosa lapponica) Pan
siossa, T. Vaaramäki . . . . . . . . 1 90 

Lukiden ja valeskorpionien esiinty
mises tä Lounais-Suomessa , Sievä 
Roifo .. .... ... .. .. .... . ... ... 190 

Potentilla Egedii, P. pulchella ja 
entiana s rrata PetsR mosta, 1(. 

). Valle .................... t 90 
Psithyrt ts norvegicus, Suomelle uu si 

loiskimalainen, E. Kanervo .... 190 
Vaalea rusa kkoj änis, V. Pekkola .. t 90 
Hordeum jubatum Turtt sa , Anna

Liisa jakobs on, Lea jal111sson .. 190 



jäkälien sekavarren kefalodio- (pa
rathallus-)muodostuksista, E. A. 
Vainio ...................... 190 

Lukijoilta. 

Sisävesitutkimusaseman paikasta 
(Vastinetta toht. H. Järnefeltille), 
K. j. Valle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

Uutisia. 

Virkanimityksiä .... 40, 112, 152, 192 
Virkoja haettavana ...... 40, 152, 192 

Tilausilmoituksia . . . . . . . . . . . . 40, 232 
Tvärminnen eläintieteellinen asema 72 
Väitöstilaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
Helsingin Kasvinvaihtoyhdistyksen 

viimeaikaises ta toiminnasta, M. 
Puolanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 

Kuvia kotimaisesta kasvillisuudesta 152 
Kotimaisten kasvien siemeniä . . . . 151 
Tilastoa biologisten aineiden opis-

kelijoista Helsingin yliopistossa 230 
Hyönteisopintokokoelmalaatikoiden 

>>pohjakkeita >>, U. Saalas ...... 230 
Toimitukselle lähetettyä kirjalli-

suutta ...................... 231 







LUONNON YSTÄVÄ 
ELAIN:: JA KASVITIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTT 
N:o t 33:s VUOSIKERTA 

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

. C. R. Sahlberg 
1779-1860. 

'Suomen ensimmäinen suuri entomologi. 

P. Kontkanen. 

1929 

Tammikuun 22 p:nä 1779 - siis 150 vuotta sitten - syntyi sil
loiselle Porin rykmentin vänrikille lsak Reinhold Sahlbergille ja 
hänen puolisolleen Lovisa Katharinalle poika, joka sai nimen CarJ.' 
Reinhold. Hänen lapsuusaikansa lienee kulunut Euran pitäjässä 
sijaitsevassa synnyinkodissa. Turun yliopistoon kirjoittautui hän 
kevätlukukaudella 1795. 

Sahlbergin tullessa yliopistoon oli luonnonhistorian ja talous-· 
tieteen professorina Carl Nicol. Hellenius, mies, joka koetti uudelleen 
elvyttää luonnontieteellisiä harrastuksia maassamme. Hänen joh
dollaan Sahlberg ryhtyi menestyksellä luonnonhistoriallisiin opin
noihin kiinnittäen huomionsa aluksi etupäässä kasvitieteeseen .. 
Gradukirjoitelmanaan maamme ensimmäinen jäkäliä kosketteleva 
tieteellinen tutkielma >>An Lichenes detrimento sint arboribus?>> hän 
tuli maisteriksi 1802 ollen vuoden maisterinvihkiäisissä ensimmäisellä 
kunniasijalla. Luonnonhistorian dosentiksi pääsi hän 1804 teoksella 
>;De progressu cognitionis plantarttm cryptogamicarum>>. Kasvitiede 
oli siis vieläkin etualalla. Mutta jo hieman aikaisemmin hän oli 
alkanut ahkerasti kerätä hyönteisiä · ja syventyä tutkimaan niitä ,. 
erikoisesti kovakuoriaisia. Opettajiensa välityksellä hän pääsi yh
teyteen monen huomattavan ruotsalaisen tiedemiehen kanssa. jo· 
1803 pyysi hän päästä ·kasvien ja hyönteisten vaihtoon l..;innen 
oppilaan ja seuraajan, kuulun C. V. Thunbergin kanssa ja tarjoutui. 
olemaan T:n kirjeenvaihtajana Suomessa. Thunberg suostuikin tar
joukseen, vieläpä lupasi ottaa tarkastaakseen kaikki Sahlbergin 
kokoelmien määräämättömät hyönteiset.. Vuosien vieriessä joutui: 
hän kosketuksiin yhä useampien ulkolaisten, keskieurooppalaisten-
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kin, tiedemiesten kanssa, ja hyönteisvaihto lisäsi suuresti hänen 
kokoelmiensa arvoa. jatkettuaan opintojaan ajan tavan mukaan 
lääketieteellisessä tiedekunnassa hän tuli 1810 lääketieteentohtoriksi 
ja nimitettiin samana vuonna yliopistoon lääketieteen aputaiseksi ja 
kasvitieteen demonstraattoriksi. 

Haminan rauhan 1809 aiheuttama läheinen yhteys Venäjään 
antoi Sahlbergille mahdollisuuden suunnitella tutkimusmatkaa 
Etelä-Venäjän silloin vielä hyvin vähän tutkittuihin seutuihin. 
Varoja oli määrä saada lainaksi ·yliopistolta ja menojen pienentämi
seksi piti retkeläisten harjoittaa - kulkukauppaa. Napoleonin Venä
jän retken aiheuttaman sekasorron takia jäi suunnitelma kumminkin 
toteuttamatta. Korvaukseksi sai luonnonhistorian aputaiseksi ja 
museon ylivalvojaksi nimitetty Sahlberg keväällä 1813 yliopiston 
kasvitieteellisen museon ja puutarhan asioissa matkustaa Pietariin. 
Siellä tuli .hän tuntemaan monta venäläistä luonnontutkijaa, joiden 
tuttavuudesta hänelle myöhemmin oli paljon hyötyä. Myöskin tuli 
hän siellä tekemisiin yliopiston kanslerin, K. M. Armfeltin kanssa, 
joka eräässä kirjeessään lausuu tiedemiehestämme: >>Hän on innokas 
ja ahkera mies, joka tulee olemaan akatemialle sekä kunniaksi että 
hyödyksi.>> Lopuksi Armfelt lausuu sen - valitettavasti toteutu
matta jääneen - toivomuksen, että Sahlbergille voitaisiin suoda 
tilaisuus opiskeluun ulkomailla. 

Entisessä emämaassa Ruotsissa, jossa Linnen ajoista lähtien oli 
.innokkaasti tehty tutkimustyötä luonnonhistorian eri aloilla, oli 
1800-luvun alkupuolella alkanut ilmetä erikoista harrastusta hyön .. 
teistieteeseen. Paitsi tunnettuja tiedemiehiä, kuten esim. C. Fr. 
Fallen (1764- 1830), j. V. Zetterstedt (1785 - 1874) y.m., oli myös -
useita hyönteistieteestä huvitettuja valtiollisen ja taloudeiJisen elä
män miehiä, kuten Linnen oppilas majuri L. Gyllenhal (1752-1840), 
kamariherra G. v. Paykull (1757 - 1826), kauppaneuvos C. j. Schön
herr (1772- 1848) y.m., joiden teoksilla on pysyvä merkitys Ruotsin 
faunan selvittelyssä. Olivatpa nämä systemaattisessakin suhteessa 
aikansa parhaita. 

C. R. Sahlberg joutui jo aikaisin kirjeellisesti näiden hyönteis
tieteeseen innostuneiden tiedemiesten ja harrastelijoiden muodosta
man piirin yhteyteen. Läheinen ja luottava suhde näihin miehiin, 
joiden ~arrastukset saivat vastaka:kua nuoressa suomalaisessa luon
nontutkijassa, varmaankin voimakkaasti vahvisti sitä lämmintä 
mielenkiinfoa, jota Sahlberg kautta koko elämänsä tunsi ja osoitti 
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hyönteisiä ja hyönteistiedettä 
kohtaan. Ennenl tutkimatto
mana tarjosi Suomemmekin 
ahkeroivalle tiedemiehelle pal
jon uutta. Harrastuksiensa 
mukaisesti ja varsinkin Gyllen
halin >> Insecta Svecica>> teoksen 
( 1808- 1827) innostamana otti 
Sahlberg tehtäväkseen maamme 
kovakuoriaiseläimistön selvit
telyn. Marraskuun 15 p:nä 1817 
esitettiin >:Carolo johanne Boji 
respondente>> tarkastettavaksi 
ensimmäinen vihko hänen pää
teostaan, väitöskirjojen muo
ctossa julkaistua tutkimusta 
>> Dissertatio Entomologica In
sectå Fennica enumerans>>, josta 
vuosien 1817- 1839 aikana ilmes
tyi kaikkiaan 40 vihkoa, 846 
sivua. Teostaan, joka vaikutti 
herättävästi hyönteistieteellisiin 
harrastuksiin maassarinne ja sai 
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J. Lindhin maalaaman öljytaulun mukaan 
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huomiota osakseen ulkomaillakin, ei Sahlbergill a kuitenkaan ollut 
tilaisuutta saattaa lopulliseen päätökseen. 

· Vuonna 1816 erosi 70-vuotias Hellenius professorin virastaan ja 
1818 nimitettiin Sahlberg hänen tilalleen luonnonhistorian ja talous
tieteen oppituolin haltijaksi. Hänen väitöskirjansa >>Observationes 
quasdam de Hordei in borealibus terris culti cito maturescendi 
habitu et in re nostra rustica usu sistens>> selvitteli Yläneellä suori
tettuihin yksivuotisiin vertaileviin kokeiluihin nojautuen - tietysti 
aikansa käsityksien mukaisesti - maamme pohjois- ja e.teläosassa 
viljeltävän ohran kasvuajan pituuden erilaisuuden syitä. 

Tultuaan täten luonnonhistoriallisen tutkimuksemme johto
mieheksi Sahlberg ryhtyi tarmokkaasti työskentelemään edusta
mansa alan hyväksi. Huomaten eril{oistumisen välttämättömäksi 
kohdisti hän koko toimintansa luonnonhistorian ja siinäkin erikoi
sesti hyönteistieteen piiriin. Pian kokoontui hänen ympärilleen 
joukko nuoria, innostuneita oppilaita, jotka hänen seurassaan ret-
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keilivät syksyin keväin kaikkialla Turun ympäristön hyönteisrik
kailla seuduilla. Kesät keräili Sahlberg hyönteisiä Yläneellä olevan 
maatilansa Uudenkartanon ympäristössä saaden sieltä monta sangen 
mielenkiintoista lisää maamme hyönteisfaunaan. Kirjallinen toi
mintakin jatkui. >> lnsecta Fennican>> vihko toisensa perästä tul.i 
julkisuuteen, ja 1819 ilmestyi >>Observationes quasdam historiam 
Notonect:dum, inprimis Fennicarum illustrantes>>, joka käsitteli 
Suomen vesinivelkärsäisiä (Corixa y.m. sukuja). Museon kokoelmien 
kartuttamiseksi alettiin 1819 tehdä retkiä maamme eri osiin. Ke
väällä 1821 tehtiin kaksi lyhyehköä yhteisretkeä Turusta käsin, toi
nen Sahlbergin maatilalle Yläneelle ja toinen Paraisiin. Näillä yhtei
sillä retkillä syntyi, suurehkon samaa harrastavien joukon ollessa 
koolla ja toivorikkaan mielialan vallitessa, ajatus maamme luonnon
tutkimuksesta kiinnostettujen piirien yhteistyöstä. Tämä ajatus 
kypsyi isänmaallisen hengen innoittamaksi teoksi 1 p:nä marras
kuuta 1821. Silloin perustettiin prof. Sahlbergin kotona ja ·hänen 
johdollaan >>Sällskap för Finsk Zoologi och Botanik>>. Tämän vuo
desta 1829 >>Societas pro fauna et flora fennica>>-nimisen, nyt jo yli 
satavuotiaan seuran turvissa on maamme eläimistön ja kasviston 
kaikinpuolinen selvittely jatkunut keskeytymättä ja tuloksellisesti 
nina meidän päiviimme saakka. 

Vuonna 1822 teki Sahlberg matkan Ruotsiin. Siellä tuli hän nyt 
henkilökohtaisesti tutuksi edellämainittujen ja useiden muidenkin 
hyönteistieteilijöiden kanssa. Myöskin oli hänellä tilaisuus tarkastaa 
Lundin ja Upsalan yliopistojen kokoelmat. Sanomattakin on selvä 
n~atkan innostava vaikutus Sahlbergin hyönteistieteelliseen toimin
taan. Työhön tartuttiin uudella innolla. jo 1823 ilmestyi tutkimus 
>> Periculum entomographicum, species insectorum nondum descriptas 
proponens 1- V>>, jossa Sahlberg selitti 56 etupäässä Schönherriltä 
saamaansa tieteelle uutta kovakuoriaislajia. Tutkimusmatka-har
rastuksetkin heräsivät uudelleen eloon. jo 1820 seuduilla oJi suunni
teltu suurta keräysretkeä Brasiliaan, mutta maan levottomien olojen 
vuoksi tämänkin aikeen toteuttaminen raukesi. Sensijaan lähetettiin 
1824 herrat A. V. Dammert ja C. S. M. Tams keräysmatkalle Etelä
Venäjälle. Siellä heidän avustajanaan toimi tunnettu kansalaisemme 
Chr. Steven, jonka kehoituksesta retki tehtiinkin. Vasta 1826 palasi
vat matkailijat takaisin. Heidän runsaat kokoelmansa sai haltuunsa 
yliopiston luonnontieteellinen museo. Sahlbergin oli syytä olla tyy
tyväinen. Kaikki viittasi tulosrikkaaseen nousuvaiheeseen maamme 
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luonnontutkimuksen historiassa. Lupaavista oppilaista mainitta
koon C. 0. Mannerheim, A. v. Nordmann ja E. j. Bonsdorff, joista 
tuli myöhemmin kuuluja tiedemiehiä, ja P. Ph. Lindfors, A. L. Ahl
stedt ja F. Wasastjerna, jotka ovat olleet oman maamme faunan sel
vittelyssä suurena apuna. Erikoisen innokas ja maininnan ansait
seva hyönteistieteilijä oli myös, nuoruudestaan huolimatta, Sahlber
gin oma poika Reinhold Ferdinand, joka oli syntynyt 23. XI 1. 1811, 
Sofia Björkforssin, turkulaisen kauppiaan tyttären kanssa 1807 sol
mitusta avioliitosta. 

'. Syyskuussa 1827 paloi Turku. Yliopiston kaikki kokoelmat 
joutuivat tulen saaliiksi. Vaivoin saatiin Sahlbergin oma, arvokas 
kokoelma pelastetuksi. Onnettomuus lamautti mielet. >>Katkera 
suru, joka aiheutui siitä, että ensimmäinen yritys toimia hyö
dyllisenä tieteen harrastajana ja Suomen kansalaisena, oli päättynyt 
onnettomasti, sai aikaan kamalan toimettomuuden>>, sanoo Sahlberg 
itse tapauksen vaikutuksesta. 

Yliopiston siirryttyä Helsinkiin täytyi rohkeasti alottaa kaikki 
alusta. Sahlbergin työksi tuli luonnontieteellisten kokoelmien ja lai
toksien luominen Helsingin yliopistolle. Ensimmäiseksi joutuivat 
hänen omat hyönteis- ja kasvikokoelmansa oston kautta yliopiston 
haltuun. Kauppahinnan (7000 ruplaa) lahjoitti hän luonnontieteelli
seksi rahastoksi, jonka korkovaroja käytettäisiin avustuksiksi ulko
eurooppalaisiin maihin tehtäviin luonnontieteellisiin matkoihin. 
Pietarista ostettiin 1832 huomattava Henningin kokoelma, ja senkin 
kauppahinnan (12,000 ruplaa) sai Sahlberg myyjän lahjoittamaan 
luonnontieteellistä tutkimusta edistäväksi rahastoksi. Suurella 
työllä ja vaivalla saatiin uusi kasvitieteellinen puutarha ja museo. 
Niihinkin tuli aineistoa sekä ostojen (esim. Achariuksen jäkälä
kokoelma) että lahjoituksien kautta. >>lnsecta Fennican>> julkaise
mistakin jatkettiin. Tieteellinen seura herätettiin - kuten jo mai
nittiin - 1829 >>Societes pro fauna et flora fennica >>- nimisenä eloon ja 
sai osakseen suurta huomiota pääkaupungin sivistyneistön piireissä. 
Sen kokoelmatkin kasvoivat hiljalleen. Suhteita ulkomaalaisiin 
tiedemiehiin pidettiin jatkuvasti yllä. Eräät Lapissa toimivat hyön
teiskeräi lyä harrastavat papit lähettivät sieltä harvinaisia pohjoisia 
hyönteisiä, joilla vaihdossa saatiin ulkomailta komeita perhosia ja 
kovakuoriaisia kokoelmien kaunistukseksi. Vuonna 1830 retkeili 
neljä nuorta luonnontutkijaa Lapissa. Keräilyretkiä opiskelijoiden 
kanssa pääkaupungin lähimpään ympäristöön tehtiin entiseen ta-
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Valasannan hiekkarantaa Pyhäjärven ete läpäässä lähe llä Huvitus~a. 

paan. Vuodesta 1833 saivat niihin ottaa osaa kaikki Fauna-seuran 
jäsenet. Vuosina 1834 ja 1835 järjestettiin seuran jäsenille v:n 1821 
malliin pitkähkö retki Sahlbergin johdolla. Hyönteistieteellä oli 
Helsingissäkin nuorten joukossa useita harrastajia. R. F. Sahlbergin 
lisäksi mainittakoon: A. Pippingsköld, j. E. Wirzen, F. J. Rabbe, 
j. F. Blank ja G. Asp. Innostus ei kuitenkaan enää lopulla ollut 
sama kuin Turussa. >)Vanha Sahlberg ei enää akateemisen toimin
tansa viimeisenä vuosikymmenenä voinut herättää nuorisossa sitä 
mielenkiintoa, jonka hän ennen oli saanut vireille, vaan eli siitä eris
tyneenä ja sille vieraana>>, sanoo itse mukana ollut 0. E. A. Hjelt. 
Rasittava työ ja vähitellen peruuttamattomasti saapunut vanhuus 
vaativat osansa. Täysin palvelleena erosi Sahlberg 1841 professorin
virasta ja siirtyi asumaan maatilalleen Yläneelle. 

Siellä aikoi hän aluksi jatkaa hyönteistieteellisiä tutkimuksiaan , 
mutta huononeva näkö pakotti hänet pian niistä luopumaan. Sen
sijaan ryhtyi hän jo ennen tehdyn pä~töksen mukaisesti harrasta
maan puutarhanhoitoa, erikoisesti hedelmäpuiden kasvatusta. Kor
ven keskeen loi hän vuosien kuluessa kuulun >) Huvituksensa>). Vai
keuksia sen perustamisessa ei puuttunut. Sen seuraavat hänen omat 
sanansa tod:stanevat: >)Maatilaani kuuluu päätilalta Yläneen Uudelta
kartanalta noin 16. virstan matkan päässä oleva, Pyhäjärven tai n.s. 
Säkylänlammen rannalla · sijaitseva noin 270 tynnyrinalan suurui-
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nen korpimäki, josta sinne 
rakennetun torpan perus
teella olin tullut siihen koke
mukseen, että halla siellä 
hyvin harvoin, tuskin mil
loinkaan, vahingoitti kas
veja. Tänne tahdoin perus
taa puutarhani. - - - Maa
perä näytti minusta sopi
valta . hedelmäpuille, mutta 
maa oli niin kivistä, että olin 
pakoitettu, saadakseni noin 
kaksi tynnyrinalaa niin ki
vettömäksi, että sitä voitai
siin käyttää puutarhaksi, 
yksistään kiveämiseen käyt
tämään yli 5000 miestyöpäi
vää1. Tämän kalLin työn . 
lisäksi täytyi torpassa, saa-
dakseen kivet kuljetetuksi Huvituksen pyykkirantaa. 
pois ja torpan ajot toimite- . 
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tuksi, pitää kymmenen vuoden ajan neljä paria vahvoja härkiä . 
Sen suojan lisäksi, jonka metsän luulin antavan, rakennutin osaksi 
laudoista osaksi hirsistä noin viisi kyynärää korkean aidan' koko 
paikan ympärille. Aina sikäli kun nyt suurempi tai pienempi osa 
suunnitellusta alasta tuli hedelmäpuiden istuttamis~lle sopivaan 
kuntoon, tilasin hampurilaiselta Booth & S hn liikkeeltä 10- 13 
jalostettua omenapuulaatua joka syksy.>> 

Mielenkiinnolla seurasi Sahlberg nyt lopullisesti suuren kartanon 
isännäksi jouduttuaan luonnollisesti maanviljelyksen juuri alkavan 
nousukauden kehitystä maassamme, ottaen m.m. vielä 1850 70-
vuotiaana osaa Turun yleiseen maanviljelyskokoukseen. Ryhtyipä 
hän vanhoilla päivillään, vaikka omasta puolestaan riittävän viljan
saannin vuoksi kannatti kolmijakoviljelystä, eräällä ulkotilallaan 
kokeilemaan uudella tulokkaalla, säänn "IIisellä heinän-viljanvilj e
lyksellä. Sangen ystävällisesti suhtautui hän alustalaisiinsa, joid,en 
lukumä~rä nousi yli viidensadan, m.m. perustaen jo 1840-luvulla 
heitä varten lainakirjaston ja pitäen itse henkilökohtaisesti monen 

1 Vuosina 1839- 49 keskim. 500 päivätyötä joka syksy. P. K. 
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Huvitus. Keskustassa oik. olevat 2 rakennusta C. R. Sahlbergin aikuisia. 

monta vuotta suomenkielistä alkeiskoulua heidän monikymmen
päiselle lapsijoukolleen aikana, jolloin Snellmankin vasta juuri alkoi 
julkisuudessa esiintyä suomenkielen puolesta. Sahlbergin puoliso oli 
kaikessa uskollisesti miehensä rinnalla ja hänen julkisuudessa unoh
dettu osuutensa heidän yhteisessä työssään oli varmaankin huo
mattava. 

Täysinpalvelleen silmäteränä pysyi kuitenkin aina hänen >> Huvi
tuksensa>>, jonka perustamiskustannusten suuruutta eivät parhaat 
ystävätkään koskaan saaneet tietää. jo 1852 oli puutarha kerrassaan 
komea nähdä. _ Se jakaantui _ kahteen pääosaan: kotipuutarhaan, 
jossa hedelmäpuiden välissä viljeltiin marjoja, perunoita ja kukkia, 
sekä varsinaiseen hedelmäpuutarhaan, väliseinillä neljään osaan 
jaettuun >>Omenistoom>. Siellä oli pääosa hedelmäpuista, suorissa 
riveissä, 4 - 5 kyynärän etäisyydellä toisistaan. Väleissä kasvoi vil
jaa ja erilaisia puutarhakasveja. Kaikkiaan oli puutarhassa 1227 
omena-, päärynä- ja luumupuuta. Luumupuita oli 19, 14 eri laatua 
ja päärynäpuita 16, kaikki eri laatuja. Loput olivat omenapuita, 
noin J 20 nimeltään erilaista laatua, joista vain noin 40 laatua vasta 
.antoi hedelmiä. Puitten välistä pilkistelivät kautta Turun ympäris
_tön maukkuudestaan kuulut mansikat, ja aitojen pohjoisella vierus
talla kasvoi vadelmia, sekä luonnonvarai?ia että ulkolaisia ja'osteita . 
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Kirsikoilla oli kaksi kirsik
kahuonetta ja erikoinen kir
sikkamäki. Monet koriste
kasvit, joista erikoisesti mai
nittakoon isännän ylpeys, yli 
sata eri laista Dahlia-muun
nosta noin 250 yksilönä, loi
vat kesäisin kirjavan kuk
kaisloiston puutarhaan. Eipä 
siis ihme, että Sahlberg tässä 
vanhuudenpäiviensä Tus
culumissa säilytti mielensä 
nuorteana. Vanhat ystävät 
kävivät mielellään täysin
palvellutta katsomassa, ja sil
loin varmaan elettiin hymyi-
levässä >>H uvituksessa>> uudet- Huvituksen omenainsäilytyshuone, 
leen monet menneiden aiko- C. R. Sahlbergin rakennuttama. 

jen muistor:kkaat päivät. . 
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Muistosanoissaan prof. C. R. Sahlbergista sanoi tri Fr. G. San
mark m.m.: >>Hän otti minut, jolla monta kertaa oli ilo käydä pois
menneen luona, aina vastaan tässä >> Huvituksessaam>, kuten hän sitä 
nimitti, paikassa, joka suuresti ki.innitti mieltäni. Laitos on var
maankin suurenmoisin laatuaan Suomessa. Siellä tapasi hänet aina 
iloisena ja leikkisänä kuten ennenmuinoin, aina puuhassa lemmik
kiensä hedelmäpuiden parissa, kiittäen Kaitselmusta, joka hänell e 
vanhojen päivien viihdyksi oli suonut tämän viehättävän askartelun. 
Sinä aikana, joka ei mennyt puutarhan hoitoon, kalastelt in Pyhä
järvestä. Kun minä viime syksynä kuusi viikkoa ennen kuoleman 
saapumista kävin hänen luonaan, huomasin kyllä, että vartalo oli 
tavallista kumarampi, mutta vaikeiden hapsien ympäröimillä uur
teisilla kasvoilla leikki kuitenkin vielä hymy. >> - Kuolo korjasi van
huksen t 8 p:nä lokakuuta 1860. 

C. R. Sahlbergin oli suotu tulosrikkaan elämänsä miehuusvuo
sina antaa maamme hyönteistieteelliselle tutkimukselle tukeva pe
rustus, johtaa onnistuneesti sen ensimmäisiä vaiheita. Hänen työ
hönsä ovat hänen poikansa, pojanpoikansa ja pojanpojanpoikansa 
lisänneet oman uurastuksensa tulokset ja vuosisataisell a hel littä
mättömällä aherruksella tieteen hyväksi hankkineet suvull e hyön-
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teistutkimuksemme historiassa ainutlaatuisen kunniasijan, 
kunniasijan, jonka erikoinen arvo on siinä, ettei se rakennu yk
silön Iiioitellulle ylistelylle, vaan paljon arvokkaammalle, monien 
sukupolvien sitkeän työn rehelliselle kunnioitukselle. -:- Yli vuosi
sadan kestäneiden keräilyjen tuloksena olleet kokoelmat, kolmen 
sukupolven työn perustan, siirsi lahjoituskirja 15. 1. 1921 Turun 
suomalaisen yliopiston haltuun. Tällä teolla katson työn jatkami
sen uskotun nousevan suomalaisen hyönteistieteilijäpolven käsiin. 
Tulevaisuus osoittaa miten se kykenee täyttämään saamansa luot
tamustehtävän. 

Luonnonhistorian opetuksesta oppikouluissamme. 
Tyyppikasvit ja -eläimet opetuksen pohjaksi. 

Kalle Väänänen. 

Viime aikoina on oppikoulujemme luonnonhistorian opetuksessa 
ollut vallalla kaksi suuntaa siihen nähden, että toiset opettajat aloit
tavat eläinopin opetuksen esittämällä pääkohdin ihmisruumiin ra
kenteen ja elintoiminnan, sen yhteydessä perehdyttäen oppilaat tär
keimpiin eläinten rakenneopillisiin ·nimityksiin, jonka jälkeen käy
dään heti eläinjärjestelmään käsiksi; toiset taasen aivan lyhyen kat
sauksen jälkeen ihmisen rakenteeseen ja elintoimintaan ottavat ope
tuksen pohjaksi joukon tyypillisiä edustajia selkärankaisten eri luo
kista ja lahkoista, vieläpä selkärangattomistakin, ja sen jälkeen 
vasta ryhtyvät eläinjärjestelmään. Samoin kasviopissa toiset opet
tavat muoto-opin pääkohdat paloittelemalla kasvin eri elimiinsä, sen 
jälkeen tulee Linnen järjestelmä ja sitten luonnollinen järjestelmä. 
Toiset ottavat jälleen useampia tyyppikasveja niinhyvin siemen
kuin itiökasvien joukosta niiden avulla opettaen muoto-opilliset sei
kat, minkä jälkeen opetus jatkuu samoinkuin edellisilläkin. 

Kumpiko näistä opetustavoista on pedagogisesti oikeampi ja 
psykologisesti paremmin perusteltu? 

Tätä kysymystä käsiteltiin jonkun verran kesällä 1927 Kuo
piossa pidetyssä luonnonhistorian opettajien kokouksessa. Allekir
joittanut oli lähtenyt kokoukseen saadakseen valaistusta kysymyk
seen ja saadakseen vahvistusta käsitykselleen tyyppiopetuksen 
oikeutuksesta. Mutta kun niinhyvin alustaja kuin kaikki asiassa 
puheenvuoroja käyttäneet läsnäolijat olivat toise11a kannalla, kun 
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· ~i kukaan arvovaltaisempi pedagogi asettunut puolustamaan tyyppi
opetusta, katsoi allekirjoittanut parhaaksi jättää esittämättä ne aja
tukset, mitä mielessä liikkui kysymyksen yhteydessä. Tämä vaike
neminen ei tapahtunut oikeastaan pelosta tulla leimatuksi >>keretti
läiseksi>>, vaan siksi, etten ollut erikoisesti varustautunut puolusta
maan tyyppiopetusta mahdollisia hyökkäyksiä vastaan, koska kuten 
sanottu olin saapunut enemmän valistusta saamaan kuin sitä jaka
maan. Sitäpaitsi heräsi mielessä ajatus kannan tarkistamis.en tar
peellisuudesta. Tämä kannan tarkistaminen on saanut allekirjoitta
neen yhä enemmän vakuutetuksi tyyppiopetuksen paremmuudesta. 
Seuraavilla sivuilla on tarkoituksena esittää eräitä ajatuksia tämän 
käsityksen tueksi. 

Mutta sitä ennen on syytä koettaa etsiä vastausta kysymykseen, 
mistä tämä kahtia jakautuminen opetustavassa johtuu. Tämä sel
vinnee parhaiten, kun katselemme nykyistä ajankohtaa opetussuun
tineen renkaanå pitkässä kehitysketjussa, joka on alkanut kauan 
ennen meitä ja tulee taas jatkumaan jälkeemme, joskaan emme 
tiedä, minkälaisissa muodoissa. joka tapauksessa ymmärrämme 
nykyhetken parhaiten tarkastellessamme sitä historiallista taustaa 
. vasten. Tässä mielessä esitämme seuraavassa lyhyen historiallisen 
. katsauksen kysymyksen vaiheisiin. 

Me voimme lähteä L i n n e n ajoista, sillä ennen häntä ei voi 
pu.hua juuri mistään tieteellisyydestä luonnonhistorian opetuksessa. 
Esitettiin vain kasveista ja eläimistä kaikellaisia kummallisuuksia, 
pääasiassa turhanpäiväistä, joskin silloin tällöin tässä sekavuudessa 
saattoi olla palanen oikeatakin asiaa. Linnen ansio on, kuten tun- , 
nettua, järjestelmän luominen ja eläin- ja kasvilajien nimittäminen 
tieteellisillä nimillä. Mutta oli välttämätöntä myöskin määritellä ja 
kuvailla kukin laji, ja kun tämä oli tehtävä mahdollisimman lyhyesti, 
jäi luonnonhistoria pelkäksi kuivaksi järjestelmän ruotimiseksi ja 
lajituntomerkkien luettelemiseksi. J ä r j e s t e 1 m ä o 1 i o p e -
t u k se s s a k a i k k i k a i k e s s a. >>Kuta useampia lajeja kasvi
tieteilijä tuntee, sitä etevämpi hän on>>, on Linne lausunut. 

Tällaisena hengettömänä ja kuivana ja lisäksi vailla kaikkea 
psykologiselle pohjalle nojautuvaa menettelytapaa säilyi opetus 
vuosisadan ajan vielä Linnen jälkeenkin. 

Vasta 1830-luvulla esiintyy saksalainen L ii b en huomattavine 
uudistuspyrintöineen luonnonhistorian opetuksen alalla. Hän esittää 
joukon perusajatuJ<sia, joita luonnonhistorian opetuksessa olisi nou-
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datettava. Tekee rriieli tähän lainata niistä eräitä, osaksi osoittaak
semme, kuinka paljon Li.iben oli edellä ajastaan opetuksen metodii
kassa, osaksi siksi, että ne kelpaavat ohjeeksi vielä nykyaikaisellekin 
opettajalle. 

>> A 1 o i t a o p e t t a m a 1 1 a k o t i m a a n 1 u o n t o o n 
k u u 1 u v i a s e i k k o j a ja liitä näihin sitten sellaiset, mitkä kuu
luvat kaukaisiin maihin. - Aloita sellaisilla luonnonesineillä, joita 
lapsi helpoimmin käsittää. - A 1 o i t a t a r kas t e 1 e m a 1 1 a 
y k s i t y i s i ä 1 u o n n o n e s i n e i t ä ja tee niitten avulla ha
vaittavaksi se, mikä on yleistä. - 0 p a s t a 1 a p s e t i t s e n ä i
s e s t i t u t k i m a a n 1 u o n n o n e s i n e i t ä ja tekemään niistä 
havaintoja.>> 

Nämä ja muut näihin verrattavat ohjeet jäivät kuitenkin Li.ibe
nillä teoreettisiksi, ja hänen oma oppik:rjansa oli suuressa määrin 
aikaisempien kaltainen, kuivaa systemaattista lajien kuvailua. 
Ltiben oli aikansa lapsi eikä voinut tieteen silloisella asteella ammen
taa siitä itselleen enemmän, mutta joka tapauksessa hänellä oli pyr
kimystä parempaan, niinkuin hänen >>perusajatuksensa>> osoittavat. 
Hän ei pitänyt järjestelmän oppimista opetuksen päämääränä, vaan 
sitä, että o 1 i o p i t ta v a t u n te maan 1 u on t o s u u r en a 
k o k o n a i s u u t e n a ja opittava tajuamaan elämää, niitä voimia 
ja sitä yhtenäisyyttä, mikä luonnossa ilmenee. Mutta Liibenin mie
lestä tämä yhtenäisyys tulee näkyviin juuri järjestelmässä, ja siksi 
hänenkin oppikirjassaan järjestelmällä oli niin tärkeä sija. 

Erikoisesti on syytä tässä yhteydessä mainita Lubenin ansiona 
se seikka, että hän noudattaen induktiivista menetelmää lähti yksi
tyisistä luonnonesineistä niistä johtaen yleiset lait. Hänen ensim
mäinen vuosikurssinsa kasviopissa käsitti eräitä yksityisiä tyypillisiä 
laj .ja, jonka jälkeen näistä ja samankaltaisista lajeista toisella vuosi
kurssilla luotiin suku-käsite, suvuista taas seuraavalla kurssilla hei
mot. Neljännellä vuosikurssilla päästiin lopulta järjestelmään koko
naisuudessaan. Tämä Lilbenin menetelmä po:kkesi kokonaan siihen 
asti vallinneesta tavasta. Yleensä alettiin nimittäm opetus lähte
mällä käsitteestä luonto, joka jaettiin kolmeen kuntaan ja nämä 
taas alempiin ryhmiin. 
· Sillä tiellä, jonka Linne oli viitoittanut, pysyttiin aina viime · 
vuosisadan loppukymmenille saakka. järjestelmä, jonka oikeastaan 
olisi pitänyt olla vain välikappaleena helpottamassa yleiskatsauksen 
saamista luonnon eliöistä, tuli itse päämääräksi, ja opetuksessa pan-



Luonnonhistorian opetuksesta oppikouluissamme. 13 

tiin pääpaino siihen, että oppilaat oppisivat itse määräämään kasvi
ja eläinlajeja. 

joskin oli eräitä teräviäkin pedagogeja, jotka esittivät uudistus
vaatimuksia, kuten Ross mä s s 1 e r, Herman M i1 J J e r, W a i t z 
y.m., niin eivät heidän ajatuksensa herättäneet suurempaa vasta
kaikua. 

Vasta 1880-luvulla ja aivan vuosisadan lopussa esiintyy kaksi 
miestä, joiden nimet on muita tärkeämpinä mainittava puhuttaessa 
luonnonhistorian opetuksen uudistamisesta. Nämä miehet ovat 
F r i e d r i c h j u n g e ja 0 t t o S c h m e i 1. 

Teoksissaan >>Der Dorfteich als Lebensgemeinschaft» (1885), 
>>Kulturwesen der deutschen Heimab> ( 1891) ja >>Beiträge zur Metho
dik des naturgeschichtlichen Unterrichts>> (1898) j u n g e luonnehti 
uuden luonnonhistorian opetustavan ja osoitti aikaisemmin va11in
neessa olevat heikkoudet. 0 p e t u k s e n t ä r k e i m p ä n ä 
tehtävänä on antaa oppilaille selvä käsitys 
1 u o n n o s t a e 1 i m e 1 1 i s e n ä k o k o n a i s u u t e n a. Tätä 
ei voida aikaansaada panemalla pääpaino opetuksessa systeemille, 
sil1ä s y s t e e m i h a j o i t t a a n e e 1 i ö t, j o t k a 1 u o n
n o s s a o v a t y h t e y d e s s ä k e s k e n ä ä n. Opetuksen poh
jaksi on pantava n.k. elämänyhdyskunnat. . jokin lammikko, metsä 
tai niitty esim. soveltuu tällaiseksi elämänyhdyskunnaksi muodos
taen eläimineen ja kasveineen pienoismaailman. ja kun oppilas 
ensin oppii näkemään, miten eliöt ·tällaisessa pienoismaailmassa vai
kuttavat toisiinsa ja riippuvat toisistaan, on hänen helppo myöhem
min laajentaa näköpiiriänsä saadakseen selvän käsityksen kok 
luonnossa vallitsevasta yht~näisyydestä ja lakiperäisyydestä. Paitsi 
biologista katsantotapaa oli jungen mielestä juuri tämä lakiperäisyys 
p~dettävä opetu~sessa tärkeänä. ja hän esittikin opastukseksi opet
tajalle useita tällaisia lakeja: tarkoituksenmukaisuuden laki (elin
tapa, ympäristö ja rakenne vastaavat toisiaan), elime11isen sopu
soinnun .laki (kukin eliö suhtautuu ympäristöönsä kuin jäsen elimis
töönsä), työjaon laki, säästäväisyyden laki j.n.e. Nämä ,lait pitää 
opetuksen painaa niin oppilaan tajuntaan, että ne myöhemmin voi
vat olla hänelle opastuksena hänen tehdessään omakohtaisia havain
toja luonnosta. 

junge oli uranuurtaja. Hänen innokkaimmaksi seuraajakseen 
tuli 0 t t o S c h m e i 1. Se syventävä, biologinen, luonnossa vallit
sevaa kausaliteettia teroittava suunta, jonka junge tahtoi asettaa 
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entisen systematisoivan tilalle, sai Schmeilistä innokkaan asianaj a
jan. Mutta samalla Schmeil arvostelee jungen esittämiä Iuonnonla..: 
keja pitäen niitä sopim(;lttomina opetuksessa syystä, että useimmat 
niistä eivät ole ehdottomasti paikkaansapitäviä. Schmeil osoittaakin 
useita tapauksia, joihin nähden eräät jungen esittämät lait eivät 
pidä paikkaansa. Myöskin välttää Schmeil nimitystä elämänyhdys: 
kunnat pitäen sitä liian mahtipontisena. Sen sijaan hän puhuu 
>>luonnollisista ryhmistä>>: metsän eläimistä ja kasveista, niityn eläi-= 
mistä ja kasveista j.n.e. Tärkeimpänä pitää Schmeil yksityisten 
eläintyyppien esittämistä ja niissä tarkoituksenmukaisuuden osoit
tamista. Siksi on rakenne ja toiminta aina esitettävä toistensa yh
teydessä. Samalla on kiinnitettävä huomiota eri lajien väliseen vuoro
vaikutukseen. jungen luonnonlakien tilalle tahtoo Schmeil asettaa 
joukon yksinkertaisia biologisia sääntöjä, koska on kuitenkin tärkeätä 
koettaa opastaa oppilaat näkemään se, mikä on yhtenäistä ja sään- . 
nönmukaista luonnonilmiöissä ja tajuamaan luonto elävänä· koko
naisuutena. 

Tässä muutamia näitä biologisia sääntöjä: >>Tuulensuosijoilla ei 
ole kaunisväristä teriötä, ei tuoksua eikä hunajaa>>, >>Useilla aavikoit
ten eläimillä on ympär'stönvärinen puku oivallisena suojana vihol
lista vastaan>>, >>eläimillä, jotka ovat alttiina useille vaaroille, on taval~ 
1 isesti runsaasti jälkeläisiä>>, >>eläimet, jotka elävät alati pimeässä, 
ovat enimmäkseen värittömiä ja · useimmiten vailla silmiä>>' j".n.e. 
Tällaisia yleisiä sääntöjä voi biologiasta löytää tavattoman run
saasti ja oppilaita on opastettava itse niitä löytämään. Tässä tar: 
joaa luonnonhistorian opetus tilaisuuden kehittää oppilaissa kykyä 
tehdä vertailuja yksityiste·n ilmiöitten välillä ja niistä yleistä laatua 
olevia johtopäätöksiä. 

Huolimatta siitä, että Schmeil biologisella ajatustavallaan ja 
osoittamalla eliöiden rakenteen ja ympäristön välisen riippuvaisuus
suhteen on puhaltanut elävän hengen aikaisemmin kuivaan syste
mati'soivaan opetustapaan, on hänenkin oppikirjoissaan .järjestel
mällä hallitseva asema sikäli, että eläinopin opetuksessa heti 'ihmis
ruumiin lyhyen esityksen jälkeen käydään jo ensi luokalla suoraan 
järjestelmään, ja opetus aloitetaan apinoilla. Eri ryhmien alussa 
sitten otetaan puheeksi yksityiskohtaisesti jokin sopiva tyyppieläin.. 
Samoin on asian laita kasviopissa. 

junge oli, kuten sanottu, uuden biologisen opetustavan uran
_aukaisija, mutta Schmeilin nimi on varmaankin tullut paljoa tunne-
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tummaksi. Tämä on luettava hänen oppikirjojensa ansioksi, jotka 
ovat ilmestyneet monina kymmeninä painoksina ja joita on kään
netty vieraille kielille. Kuten tunnettua, ovat ne meilläkin Kivirikon 
suomeksi mukailemina yleisessä käytännössä. 

Näin olemmekin joutuneet jo omaan aikaamme. Mutta ennen
kuin ryhdymme lähemmin tarkastelemaan nykyisin käytännössä 
.olevia oppikirjoja ja vallalla olevia opetussuuntia, lienee mielenkiin
toista - ja tyyppiopetuksen kannalta suorastaan välttämätön
täkin - luoda lyhyt silmäys meillä opetuksessa aikaisemmin käy
tettyihin kirjoihin. 

Luonnonhistoria on ollut oppiaineena kouluissamme 1850-
luvulta saakka. On merkillepantavaa, että meillä jo alkuajoista 
saakka on ollut olemassa kasviopin oppikirja, joka perustui tyyppi-
opetukseen. Se oli ruotsinmaalaisen pedagogin N. j. Andersson i n 
>>lnlednin g tili botanikem>, ilmestynyt 1852. Tässä kirjassa aloitettiin! 
opetus parillakymmenellä tavallisella tyyppikasvi11a. Senjälkeen 
selvitettiin muoto-opilliset seikat, järjestelmä, rakenne ja elintoi
minta. Nämä tyypit eivät luonnollisesti olleet biologisia -r se11aista-· 
han ei sinä aikana voinut odottaakaan - vaan morfologisia, mutta 
periaate opetusmenetelmässä oli joka tapauksessa induktivinen .. 
Tämä oppikirja samoinkuin saman tekijän laveampi, kolmiosainen 
>> Lärobok i botaniken>> (ilmestynyt vv. 1849- 55) poikkesi tässä suh
teessa siihen asti noudatetusta Linnen viitoiHamasta menettely
tavasta. 

V. 1877 ilmestynyt A. j. Me 1 a n >>Lyhykäinen kasvioppi ja kasvio · 
kouluja vartem> poikkesi Anderssonin noudattamasta menettely
tavasta aloittaen oppikurssin yksityiskohtaise11a muoto-opi11a, jota 
ei opetettu kokonaiskasvien avulla, vaan paloittelemalla kasvi eri 
osiinsa ja elimiinsä. jo se, että kasvio oli liitetty oppikirjaan, osoitti 
tarkoituksena olevan oppilaiden ~ouluttamisen kasvienkeräilijöiksi .. 
Sama päämäärä oli Melan myöhemmilläkin oppikirjoi11a, joista kas
vio oli poistettu. Se käy .selville alkulauseen ensimmäisistä sanoista: 
>>Opettajan ensimmäinen tehtävä, kiinnittääkseen · oppilaan mieltä 
kasvioppiin, on antaa hänelle semmoiset aseet käteen, että hän voi 
kasviota käyttää omin voimin kesäluvalla>>. . 

Useimmilla nykypolven opettajilla lienee muistissa säilynyt se 
kuiva ja hengetön kukkakaavojen pänttääminen, jollaiseksi opetus . 
tämän· oppikirjan mukaan kai useimmiten muodostui ja joka oli 
-omiaan tappamaan ·virkeänkin harrastuksen kasviopi11isi.in ?Sioihit;l, . . 
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Ainoa, mitä silloin opittiin, oli kasvien tutkiminen; ja oppilas
herbariot varmaankin olivat yleensä melkoista suuremmat kuin 
nykyään. 

Mielenkiintoista on, että meillä sensijaan on ollut useitakin 
ruotsinkielisiä oppikirjoja, jotka ovat perustuneet tyyppiopetukseen. 
Sellaisia olivat K. B. J. Forsselin >> Inledning tili botaniken>> (1 888), 
Allan Caloniuksen >>Lärobok i botanik>> (1 904), Robert Boldtin >>Läro
bok i botanik>> (1 921 ). Näistä Caloniuksen oppikirjassa on aluksi 
esitys siemenestä ja itämisestä, minkä jälkeen käsitellään 25 tyyppi
kasvia ja sitten muoto-oppi, pölyytys, hedelmöittyminen, hedelmä 
ja siementen leveneminen, sekä kasvien rakenne suppeasti. Toinen 
osasto sisältää kasvijärjestelmän ja lavearuman esityksen raken
teesta ja elintoiminnasta. 

Boldtin kirjast~ ennätti ilmestyä vain 1 osa, joka on edelli
sen tapainen sisältäen 21 tyyppikasvia, muoto-op;n ja siitinjär
jestelmän. 

Melan oppikirjan syrjäytti vähitellen 1907 ilmestynyt Kivirikan 
toimittama mukaelma Schmeilin kasviopista. Tämä alkaa samoin
kuin Melankin kasvioppi paloittellen annetulla muoto-opilla ja 
Linnen järjestelmällä, jonka jälkeen tulee Schmeilin tapaan esitetty 
Juonnollinen järjestelmä tyyppeineen. 

ja lopuksi muutamia vuosia sitten (1924) ilmestyi Krogerus
Nordströmin »Kasvioppi oppikouluja varten>>, jonka ensimmäinen 
<>sa sisältää 29 tyyppikasvia (24 siemen- ja 5 it:ökasvia) ja niistä joh
detun muoto-opin, toinen osa luonnollisen järjestelmän sekä kasvien 
rakenne- ja elintoimintaopin. 

· Eläinopin oppikirjat olivat alkuaikoina meillä niinkuin muual
·lakin vanhan, systematiikkaa teroiftavan suunnan mukaisia. En
simmäinen suomenkielinen oppikirja lienee - ainakin sen käsityksen 
·saa kirjan alkulauseesta - j. V. Murmanin ja P. Aschanin >>Eläin
tiede>> (1866). Siinä esitetään ensiksi . ihminen ja sitten eläinjärjes
telmä alkaen imettäväisistä. Ennen systeemiin siirtymistä on kui
tenkin luku: >>Eläinkunnan järjestysperusteet.>> >>Se kuuluu ihmis
sielun yhteiseen edistymälakiin, että huomauksiensa yhdistelemällä 
tehdä itselleen yleisempiä käsityksiä - - >> .näin aloittaa kirjan te
kijä tätnän luvun ryhtyen sitten selostamaan systeemin eri käsitteitä 
ja eri pääjaksojen eroavaisuuksia. 

Nykypolven opettajista lienevät vanhemmat lukeneet koulussa 
.ollessaan Salosen >>Zoologian alkeita>> (ilmestynyt 1881 ), joka on ra-
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kenteeltaan samantapainen, mutta laveampi kuin edellinen1. Sitä 
seurannut Melan >>Koulun eläinoppi>>, vaikkakin se edelleen oli suu
rimmalta osaltaan erittäin tarkkaa luokittelua ja tuntomerkkien 
luetteloa, oli kuitenkin oppikirjana melkoista parempi ja havainnolti-. 
sempi runsaitten kuviensa vuoksi. Tässä yhteydessä tahdomme vain 
kiinnittää huomiota siihen, että ihmisruumiin rakenteen jälkeen oli 
parikymmentä tyyppieläintä, joita ei tosin voi esitystapaan nähden 
verrata Schmeilin tyyppeihin, mutta joiden avulla kuitenkin annet
tiin oppilaille jonkinlainen yhteinen pohja järjestelmän esitykselle. 

Samoinkuin Melan kasviopin samoin syrjäytti hänen eläinoppin
sakin Schmeil - Kivirikon oppikirja, josta edellä jo on mainittu. 
V. 1916 ilmestynyt Schulman- Krogerus - Nordströmin >>E iäinoppi 
oppikouluja varten>> poikkeaa, kuten kasvioppikin, edellisistä siinä 
suhteessa, että opetus aloitetaan, suppean ihmisruumiin esityksen 
jälkeen, tyyppieläimillä, joita on 25 ja jotka edustavat selkärankais
ten eri luokkia ja tärkeimpiä selkärangattomien ryhmiä. 

Tämä lyhytkin katsaus osoittaa meille, kuinka oppikirjat eri 
aikoina ovat vaihdelleet koettaen aina kulloinkin kuvastaa tieteen 
silloista tasoa ja pedagogisia katsantotapoja. Tuskin milloinkaan 
lienee kuitenkaan ollut oppikirjoja, jotka olisivat voineet saavuttaa 
aikansa opettajien yksimielisen kannatuksen ja hyväksymisen. 

Nykyään käytännössä olevista kirjoista tahtoisi tämän kirjoit
taja pitää viimeksimainittuja tyyppiopetukseen nojautuvia oppikir
joja sellaisina, jotka parhaiten vastaavat sekä luonnontiete:tten ny
kyistä biologista ajatustapaa että myöskin pedagogikan vaatimuksia 
ollen menettelytavaltaan induktiivisia. 

Ku:tenkin lienevät maamme useimmissa kouluissa nykyään käy
tännössä sekä eläin- että kasviopin opetuksessa Kivirikon oppikirjat 
ja harvemmissa Schulman- Krogerus - Nordströmin eläinoppi ja 
Krogerus- Nordströmin kasvioppi. Tarkkaa tilastoa ei allekirjoit
taneella asiasta ole. Ruotsalaisissa oppikouluissa käytettänee suh
teellisesti enemmän tyyppiopetukseen nojautuvia kirjoja. 

Tämän voi selittää seuraukseksi pelkästään jatkuvaisuudesta. 
Kun vuosisadan alussa Schmeilin oivalliset oppikirjat Kivirikon mu
kailemina ilmestyivät suomeksi, oli luonnollista, että ne pian omak
suttiin käytäntöön ja ovat pysyneet edelleen senkin jälkeen, kun oli 

1 Salosen oppikirjan edeltäJää Unoniuksen eläinoppia ei tämän kirjoittaja 
ote saanut ){äsiinsä, mutta todenn ~ köisesti se oretusmenetelmään nähden on 
ollut systemaattinen niinl<uin muutkin sen aikuh;et. 



18 Luonnonhistorian opetuksesta oppi/couluissamme. 

jo tarjona edellämanittu tyyppiopetukseen nojautuva oppikirja. · 
Monessa tapauksessa tämä on kai johtunut siitä käytännöllisestä 
syystä, että koulun kirjastoon on tullut hankituksi Kivirikon kirjoja 
ja ne siellä olisivat jääneet arvottomiksi; toisissa tapauksissa kai 
:Siitä, ettei opettaja ole tullut erikoisesti määränneeksi kantaansa 
tässä kysymyksessä ja on vain ottanut käytäntöön sen kirjan · jota 
muutkin käyttävät; ehkä myöskin muutamissa tapauksissa on syynä 
·ollut se, että opettaja todellakin asiaa harkittuaan on ~settanut Kivi
rikan oppikirjat Schulman - Nordströmin edelle. Ruotsalaisissa kou
luissa taasen oli jo ennakolta, ennenkuin Schmeilin kirjat tulivat 
ruotsinnetuiksi, käytännössä tyyppiopetukseen perustuvia kirjoja, 
ja· siellä jatkuvaisuudesta seurattiin edelleen samaa suuntaa. 

On kuitenkin mielestämme syytä ottaa nämä eri suuntia edusta
vat kirjat lähemmin vertailtaviksi. 

Kivirikkolaiset menettelevät siis niin, että, senjälkeen kuin ihmi
nen pääpiirtein on luettu, a 1 o i t e t a a n e 1 ä i n j ä r j e s t e 1 m ä 
a p i n o i 1 1 a. Oppikirjassa tulevat vastaan heti ensi sivulla sanat: 
p ä ä j a k s o selkärankaiset, 1 u o k k a imettäväiset, 1 a h k o kä
delliset. Kun oppilaat ovat useimmiten kansakoulun neljänneltä, 
joskus kolmannettakin luokalta tai valmistavasta koulusta tulleita, 
ei heillä voi olla minkäänlaista ennakkokäsitystä eläinjärjestelmästä. 
K ä s i t t e e t p ä ä j a k s o, 1 u o k k a j a 1 a h k o j ä ä v ä t 
h e i II e m i e 1 e s t ä m m e s a n g e n 1 h ä m ä r i k s i, sillä ei ole 
olemassa heidän tietopiirissään minkäänlaista pohjaa, jolleka voi 
näitä käsitteitä perustaa. järjestelmä jää hämäränä ilmaan häily
mään selviten vasta vähitellen vuosien kuluessa. Tosinhan oppilailla 
jo ennen kouluun tuloaan on joitakin tietoja eläinmaailmasta. Ovat
han he nähneet luonnossa erilaisia eläimiä. Mutta nämä tiedot ovat 
hyvin epätasaiset, yksi tietää yhtä toinen toista. Mitään yhteistä 
pohjaa ei ole. Tässä suhteessa olivat yksinpä edellämainitut Mur
marmin ja Salosen oppikirjat parempia tarjotessaan edes jonkinlai
sen, joskin vajavaisen, niin kuitenkin yhteisen pohjan, jolle systee
miä voitiin ryhtyä rakentamaan. 

Edelleen rikotaan Kivirikan oppikirjassa sitä sääntöä, jonka jo 
Liiben v. 1832 esitti, nim. että on a 1 et ta v a kotimaan· 
e 1 ä i m i 1 1 ä ja myöhemmin niihin liitettävä vieraitten maitten tun
temattomat eläimet . 

. Niille, jotka aloittavat opetuksen tyyppieläirnillä, on järjestel-
mään tulo helpompi. K u n o n o p i t t u t u n t e m a a n 
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j o u kk o i me t t ä v ä i s i ä, 1 i n t u j a j a v a i h t o 1 ä m-· 
p o 1 .s 1 a s e 1 k ä r a n k a i s. i a s e k ä 1 i s ä k s i j o u k k o 
se 1 k ä r a n g a t t o m i a e 1 ä i m i ä j a n ä i t ä o n .v e r- ! 
t a i 1 t u t o i s i i n s a, s e 1 v i ä ä o p p i 1 a i 1 1 e i t s e s t ä ä n 
käsi t teet: p ä ä j a k .s o selkärankaiset ja 1 u o k k a imettä
väiset, vieläpä muutkin selkärankaisten luokat yhdellä kertaa. Sa
moin vertailemalla tyyppeinä opittuja eri imettäväisiä toisiinsa luo
daan . p.ohja tämän luokan lahkojaol le. Nimitykset: petoeläimet, 
jyrsijät, sorkkaeläimet voidaan ottaa puheeksi, ja ensimmäinen 
lahko kädelliset on niinikään heti alunpitäen tehty selväksi suurem
mitta vaikeuksitta. 

Sitä paitsi on mielestämme oppi laista sillä asteella, ensi luokalla, 
varmasti mielenkiintoisempaa tutustua aivan yksityiskohtaisesti 
tuttujen eläinten, kissan, oravan, naudan ynnä muitten rakenteeseen 
ja elämään kuin päällisinpuolin etäisten ja tuntemattomien tropiik- · 
kien apinoihin, leijoniin ja leopardeihin, jotka nekin ensimmäisinä 
viikkoina tulevat puheeksi. Eikä tällöin ole mahdollista v e d o ta 
o p p i.I a i t t e n o m i i n h a v a i n t o i h i n, joten opetus jää 
kokonaan sen varaan, mitä opettaja oppikirjan suppeitten tietojen 
lisäksi viitsii itse kertoa, ja saatu tieto niinmuodoin on ulkoa opittua 
eikä havaintoihin perustuvaa. Kun taas tyyppieläimiä opetettaessa 
käsite.IIään eläimiä, joista oppilaat useimmissa tapauksissa ovat voi
neet tehdä havaintoja, he aivan palavat halusta kertoa näkemäänsä 
ja kokemaansa, ja kun heidän omat vähäiset tietonsa tulevat tällä 
tavoin · hyödylliseen käytäntöön heti alusta alkaen ja karttuvat 
opettajan ja oppikirjan avul la, on tämä omiaan lisäämään heissä 
innoshista ja harrastusta kysymyksessä olevaan aineeseen. 

Vielä eräs seikka, joka puhuu tyyppiopetuksen puolesta. Kun 
aloitetaan eläinjärjestelmä heti ensi luokalla, päästään vasta viiden
nellä selkärangattomiin. T ä 11 öin koko se hyönteisten, toukkien, · 
matojen, simpukoitten ynnä muitten se 1 k ä r a n g a t t o m i e n 
m a a i 1 m a, josta oppilaat jo varmaankin ovat tehneet joitakin 
havaintoja ja huomioita, o 11 v u o d e s ta t o i se e n h e i 1 1 e 
s e 1 1 a i n e n t e r r a i n c o g n i t a, j o s t a k o u 1 u e i v i r k a 
m i t ä ä 11 j u u r i n i i n ä v u o s i n a, j o 1 1 o i n h a r r a s t u · 
o 1 i s i s a a t a v a h e r e i 1 1 e. Seurauksena on, että harrastus 
sammuu, kun ei sitä mitenkään viritetä palamaan. 

Tästä kysymyksestä keskusteltaessa väitti muuan opettaja~ että 
oppilaitten .olisi ensi ja toisen luokan asteella vaikea ymmärtää selkä-
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rangattomien rakennetta. Mutta emme käsitä, miksikä kastemadon· 
yksinkertainen ruumiinrakenne olisi vaikeampitajuinen kuin ihmisen 
paljoa monimutkaisempi. 

jos otamme puheeksi kasviopin opetuksen, niin siinä samoin 
kuin eläinopissakin tahtoisimme asettaa tyyppiopetuksen etusijalle. 
Krogerus - Nordströmin oppikirjan mukaan tutustutaan järjestel
män eri ryhmiä edustaviin tyyppeihin ja niitten avulla jälleen 'Voi
daan tehdä selväksi käsitteet: siemenkasvi ja itiökasvi, yksi-, ·kaksi
ja monisirkkaiset kasvit, ja siten luoda luja pohja järjestelmälle 
aivan niinkuin eläinopissakin. 

Kivirikkolaiset paloittelevat kasvin 
m u o t o- o p i n o p e t u k s e s s a opettamalla erikseen sen· eri 
elimet. juuri otetaan puheeksi yhdellä kertaa, varsi toisella, lehdet, 
silmut, kukat aina erillisinä asioina. Onhan paljon luonnollisempaa 
ottaa kasvi kokonaisuutena omassa ympäristqssään, niinkuin 
tyyppiopetukseen perustuvissa kirjoissa on menetelty. Siinä voi
daan valikoimaHa sopivia kasveja tehdä selväksi muoto-opin tär
keimmät seikat ja lopuksi tehtävässä yhteenvedossa voidaan täy
dentää se, mikä on jäänyt puutteelliseksi, esim. lehti- ja teriömuotoi
hin nähden j.n.e. 

On varmaa, että kasvi otettuna elävänä olentona omassa ympä
ristössään kaikkine elinilmiöineen herättää oppilaissa suurempaa 
mielenkiintoa kuin yksityiset kasvinosat erikseen otettuina. Emme
hän eläinopissakaan paloittele eläintä eri osiinsa vaan otamme kun
kin eläimen kaikkine elimineen puheeksi. Tyyppien avulla voidaan 
lisäksi ottaa puheeksi monia biologisia seikkoja (eroitus kuivan ja· 
kostean paikan kasvien välillä, hyönteissuosijat ja tuulensuosijat, sie
menten leviäminen ja itäminen y.m.), jotka siten jo ensi luokalla 
tulevat oppilaille eläväksi tiedoksi ja seuraaviHa luokilla uusittuina · 
painuvat kiinteästi heidän tajuntaansa. 

Allekirjoittanut on opettanut aikaisemmin Kivirikan oppikirjaa 
käyttäen ja viime vuosina Krogerus - Nordströmin mukaan ja voi
nut havaita oppilaissa suuremman harrastuksen jälkimmäisessä 
tapauksessa. Tätä käsitystäni ovat vahvistaneet vielä oppilaitten 
omat selitykset tiedustellessani heiltä asiaa. Ne, jotka ovat ~loitta
neet kasviopin Kivirikan mukaan, mutta eläinopin Schulman 
Krogerus - Nordströmin oppikirjaa käyttäen, pitävät yleensä eläin
oppia >>hauskempana>> . Niistä, jotka ovat kummassakin aineessa 
alusta alkaen saaneet tyyppiopetusta, on hyvin monesta kasvioppi 
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hauskempaa tai ei ainakaan ikävämpää kuin eläinoppikaan. ja onpa 
sattunut niin Ot:Jnellisesti, että oppilaitten joukossa on ollut useita 
sellaisia, jotka siirtyneinä toisesta koulusta toiseen ovat saaneet 
nauttia kummankin suunnan mukaista alkeisopetusta, ja nämä 
säännöllisesti vakuuttavat tyyppien avulla annetun muoto-opin· 
opetuksen mielenkiintoisemmaksi kuin paloittain annetun. 

Schmeilin kasviopissa ei alkuaan olekaan sitä muoto-opillista 
osaa, jolla Kivirikan oppikirja alkaa. Eläinoppi on suomeksi toimi
tettu samallaisena kuin alkuperäinen saksalainen oppikirja, mutta 
kasvioppiin on tämä muoto-oppi periytynyt nähtävästi Melan aikai
semmasta oppikirjasta. ja onhan muoto-opin opettaminen välttä
mätöntä, kun tarkoituksena on valmistaa oppilaista kasvien keräili
jöitä ja opastaa heitä kasvion käyttöön ja kasvien tutkimiseen. 
Mutta tämä päämäärä ei mielestämme saa muodostua niin tärkeäksi , 
että sen vuoksi tehdään väkivaltaa kasville elävänä olentona, etenkin 
kun sama päämäärä voidaan saavuttaa tyyppiopetuksenkin avulla . 

Tietysti pidämme puolestamme tärkeänä sitä, että oppilaat 
oppivat määräämään kasveja ja tuntemaan jonkun määrän niitä. 
Lisäähän se heissä, ainakin joissakin tapauksissa, harrastusta ympä
röivään luontoon ja sen elämään antaen heille sitäpaitsi sopivaa puu
hailua loma-aikana. Mutta emme maita kuitenkaan olla siteeraa
maHa Rousseaun tätä kysymystä koskevaa lausetta: ·>>Voi olla hy
vinkin suuri kasvitieteilijä tuntematta yhtään kasvia nimeltä.>> 

Asiasta keskusteltaessa väitti eräs pedagogi, että tyyppiopetus 
on vanhentunut ja aikansa elänyt suunta. Mutta ne psykologiset ja 
pedagogiset perusteet, joita edellä on koetettu esittää ja jotka näh
däksemme soveltuvat juuri tyyppiopetukselle paremmin pohjaksi 
kuin järjestelmään nojautuvalle opetukselle, eivät vanhene eivätkä 
mielestämme voi pitkiin aikoihin vanheta. Pikemminkin järjestel
mää teroittava suunta, joka - kuten edellä esitetty historiallinen kat
saus osoittaa - jo iältäänkin on vanhempi, on vähitellen merkityk
seltäänkin vanhentunut ja saanut viime vuosikymmeninä yhä enem
män antaa myöten nykyiselle biologiselle opetussuunnalle. 

· Ehkä olisi jostakin ollut suotavaa esittää tässä vertailuja muit
ten maitten oloihin. Mutta tämä olisi edellyttänyt ei ainoastaan 
nykyisin käytännössä olevien oppikirjojen ja opetusmenetelmien 
esittämistä, vaan myöskin sen seikan tutkimista, minkälaisen kehi
tyksen tuloksena kussakin maassa nykyinen suunta on. Niin la
veaan tutkielmaan ei allekirjoittaneella ole kuitenkaan tässä yhtey-
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dessä ollut tarkoitus ryhtyä .- Sen verran mainittakoon kuitenkin, 
ettei schmeililäisyyskään suinkaan ole kaikkialla yksinvaltiaana ope- : 
tuksessa. Niinpä mainitsee Budden kertomuksessaan Itävaltaan 
tekemäitään matkalta Wienissä tutustuneensa useihin pedagogeihin,: 
jotka luonnonhistorian opetuksen aloittivat tyyppejä esittämällä, ja 
luettelee Wienin kouluissa käytettyjä useita oppikirjoja, jotka olivat ' 
tämän opetussuunnan mukaisia. 

Lopuksi tahtoisimme esittää lyhyen yhteenvedon . n i i s t ä· 
s y i s t ä, j o t k a mielestämme p u h u v a t . t y y p p i o p e
t u k s e.n p u o l e s ta. 

1) · j ä r j e ste 1 m ä n o p e t ta m i n e n t u 1 e e h eI-
P o m m a k s i . j a k ä s i t t e e t a 1 u s t a a 1 k a e n o p p i-
1. a a 1 1 e s e 1 v e m m i k s i. 

2) 0 p e t u s v o i d a a n a l o i t t a a o p p i l a a 1 1 e t u
t uilla k as v e i11a ja eläimillä ja vedota siinä 
p a 1 j o n h ä n e n o m i i n h a v a i n t o i h i n s a. 

3) 0 p e t u s v o i d a a n t e h d ä m i e 1 e n k i i n t o i s e m
m aksi e s i m. kasviopi s s ·a : esittämä II ä kasvi · 
k o k.o n a i s u u te n a, e 1 ä v ä n ä o 1 e n t o n a, j a t u t u s
t u t t a a j o a 1 k u a s t e e 1 1 a o p p i 1 a s m o n i i n b i o 1 o
g. i s i i n se i k koi h i n j a i 1 m i ö i h i n. 

4) 0 p p i 1 a s t u t u s t u u j o a 1 k u a s t e e 1 1 a s e.l k ä-. 
r a n g a t t o m i e n k i n e l ä i n t e n e d u s t a j i i n, m i k ä· 
o n o m i a a n 1 i s ä ä m ä ä n h ä n e s s ä h a r r .a s t u s t a 
j u u r i n i i n ä v u o s i n a, j o i n a h a r r a s t u s o n h e 1- · 
p o i m m i n h e r ä t e t t ä v i s s ä. 

K ä y te t t y ä k i r j a 11 i s u u t t a: 

Z. C(leve) : Om undervisningen i botanik, Tidskrift utgifven af Pedagogiska 
Förenin gen i Finland 1868 . ..:__ E. j. Budden: Havaintoja Luonnonhistorian ope-~ 
tuksen alalta. Sama kuin ed. 1901. - Einar Fieandt: ). j. Rousseau uudessa 
valaistuksessa. Sama kuin ed. 1922. - Einar Fieandt: Friedrich junge ja nyky
aikainen luonnonhistoriallinen opetusmenetelmä,. Lii te Viipurin Uuden Yhteis
koulun vuosikertomukseen vv. 1913- 1914. - R. Krogeru s: Biologins ställnin[4 
i våra lärdomskolor, Ensimmäisen yleisen tutkij ainkokouksen pöytäkirjat -
Albert Lilius: Naturhistoriens didaktik 1, Tavas tehus. 1906. - Albert Lilius: Om 
undervisningen i naturkunnighet i landets högrel äroverk, Suomen I(asvatusopit'
lisen Yhdistyksen a ikakauskirja 1901. - 0 . Schmeil: Reformbestrebungen auf 
dem Gebiete des naturgeschicl7tlichen Unterrichts, Leipzig 1913. 

j oukko kirjoituksessa mainittuja _ ja mainitsernattomi4 oppikirjoja . 
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Stilpnotia salicis L. haavan tuhoojana Etelä:: -
Karjalan ulkosaaristossa. 

· Väinö Krohn. 

Stilpnotia salicis-niminen kehrääjäperhonen on levinnyt kautta 
koko . maan eläen Populus- ja Salix-lajeilla. Yleensä sen tuottama 
tuho on vähäinen herättäen siis harvoin huomiota .. . Ulkomailla tu
levat kuitenkin . toisinaan pitkät poppelikujat vallan lehdettömiksi 
·syödyiksi, ja hävityksen mahdollisesti uusiutuessa useampana peräk
käisvuonna puut lopulta kuolevat. Meillä ei kuitenkaan Stilpnotia 
.salicis tietääkseni ole yleisempää tuhoa tuottanut muuta kuin kerran 
Evon kruununpuistossa (1914), jolloin vioittuneet haavat hakattiin 
paperipuiksi, eikä tuho enää seuraavana sateisena ja koleana vuo
tena levinnyt. 

Viime kesänä on kuitenkin Stilpnotia salicis Etelä-Karjalan 
.ulkosaaristossa tehnyt laajalti puhdasta jälkeä ollen tuho täydel
Jinen järvenkarista lähtien Kilpsaaressa, Itäkareilla, Äljyssä, 
Mäntykarilla, Pihlajakarilla, Suntholmilla, jumpreiskerillä, Lam
massaarella, Haapakarilla, Rääntiössä, Koivuluodossa, Kären
rnaassa y. m. aina Ulko-Tammioon saakka, jossa kuitenkin yksi
tyiset erilliset haavat ovat säilyneet. Noin 16 km leveälle ja 25 km 
pitkälle tuhoalueelle saaristossa on kuvaavaa sen äkkijyrkkä rajoit
tuminen lännessä, jossa esim. itse Haapsaari ja Virluodot ovat täy
.sin säästyneet jääden myös vallitsevan kesätuulen suuntaan näh
den syrjään; pohjoisessa taas on määräävänä luontainen maantie
teellinen raja, laaja meren selkä, jonka tuho vain sen kapeimmalla 
kohdalla vallitsevan tuulen alla koillisessa hieman ylittää, esiintyen 
vielä heikkona Lanskerilla ja sen Iähisaarilla. 

Yleensä on tuho täydellinen, niin että haavat ovat puhtaiksi 
·syödyt, joten vain paljaat Iehtiruodit oksissa törröttävät, antaen 
sopivan tuen koteloituvien toukkien verkkomuodostukselle. Näitä 
kotelopesäkkeitä olivat etenkin puitten ylemmät osat vallan täynnä; 
eikä niitä ollut vain haavoissa, vaan myös muissakin muuten val
lan koskemattomissa puissa kuten männyssä (runsaasti) ja raidassa. 
Suurin osa, noin °/J0 toukista, oli kuitenkin kuollut ennen koteloitu
mistaan. Perhosten esiintyminen oli kerännyt paljastuneihin haa
vikkoihin tavattoman runsaasti lintuja, etenkin rastaita ja tiaisia. 
Myös käellä oli huomattava sijansa. Maan pinta olikin metsiköissä 
.melkein valkeanaan perhossiivistä, ja kun viime kesä vielä lisäksi oli 
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harvinaisen kylmä ja sateinen, voinee toivoa tuhon Jaavan raJOI-· 
tetuksi ja tälläkin alueella puitten vielä toipuvan, mihin osittain 
myös viittasi syksympänä puhjenneet hajalliset lehdet siellä täällä 
nuoremmissa vesoissa. 

Stilpnotia saliciks~n viime vuotiseen runsaaseen esiintymiseen 
on epäilemättä syynä edellisen kesän vallan tavaton kuivuus. Yhtä
mittainen pouta vallitsi toukokuun alusta elokuun loppupuolelle 
saakka, joka antoi perhosille hyvän kehittymis- ja levenemistilai
suuden, etenkin vallitsevan tuulen suunnassa suhteellisen lännessä 
olleesta alkupisteestä (Järvenkarin seutu) lähtien, missä myös tä
män kesän tuho on täydellisin, eikä edes syyskesän jälkikasvua haa
voissa ole havaittavissa. 

Mehiläispesän talvisesta lämmönsäätelystä. 
Paavo Suomalainen. 

Vaihtolämpöiset eläimet, niin selkärankaiset kuin selkärangat-
tomat, eroavat tasalämpöisistä eläimistä suhteellisesti heikomman 
aineenvaihtonsa kautta. Kuta suurempi on aineenvaihto, sitä enem
män siitä myös syntyy lämpöä. Tasalämpöiset eläimet kykenevät 
erikoisten säännöstelytoimenpiteiden avulla pidättämään tämän 
lämmön ruumiissaan ja pysyttämään ruumiinlämpönsä kutakuinkin 
tasaisena. Vaihtolämpöisiltä tällaiset keinot samassa määrässä puut
tuvat. Sen tähden onkin niiden ruumiinlämpö ainakin levossa jok
seenkin sama kuin ympäristön. 

jos ruumiinliikkeet voimistuvat, kiihtyy hapettumisilmiö ja 
energiaa vapautuu runsaammin lämpönä. Tällöin saattaa vaihto
lämpöisen eläimen ruumiinlämpö nousta melkoisesti ympäristönsä 
lämpöä korkeammaksi. 

Kaikkein tarmokkain liike eläinkunnassa on hyönteisten lento_ 
B a c h me t j e w mittasi laboratoriossa lentelevän suuren riikin
kukkokehrääjä- (Saturnia pyri Schiff.) koiraksen ruumiinlämmön ja 
huomasi sen kohoavan jopa 7, t o yli laboratorioilman lämpötilan, joka 
kokeen aika.na oli 18°. Perhosen lentäessä täydellä voimallaan luon
nossa saattaa ero varmasti muodostua vielä suuremmaksi. L ~ c o q 
ilmoittaa erään lentävän kiitäjäperhosen ruumiinlämmöksi 37ot siis 
ihmisen ruumiinlämmön. Kohonnut ruumiinlämpö tekee vaihtoläm
pöisen eläimen kaikki elintoiminnat vilkkaammiksi. Tässä ei ole 
kyseessä kuitenkaan mikään todellinen lämmönsäätely, vaan puh-
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taasti fysikokemiallinen ilmiö, koska lämpö ei ole ärsyke, joka panee 
·eläimen liikkeelle. 

Toistaiseksi on tiedossamme vain yksi tapaus vaihtolämpöisen 
·eläimen kyvystä käyttää lihasliikunnon aiheuttamaa lämpöä todelli
seen lämmönsäätelyyn. Tämä koskee tavallista mehiläistä (Apis 
mellifica L.). 

jo kauan on ollut tunnettua, että mehiläispesäin lämpötila ankari.:. 
nakin talvina on noin + 10- 24° C. Näyttää siltä kuin tämä saataisiin 
aikaan yhteiskunnan monilukuisten jäsenten lihasliikuntojen avulla. 
Tietomme tästä ilmiöstä perustuvat mehiläishoitaja Fr. Lammer- · 
t i n tarkkoihin havaintoi
hin. Hän mittasi 18. 1. - 16. 
11. 1896 kautta vuorokau- 26 

<ien joka puolitunti kahden 
mehiläispesän lämpötilan. 
Samanlaisia mittauksia hän 14 ,__ _____ __:::::-::=-~---

·suoritti myös kesällä 1895. 
Vuonna 1923 julkaisi L. 
A r m b u s t e r (Der Wär
mehaushalt im Bienenvolk. 
Berlin 1923.) hänen unhoon 
joutuneet havaintonsa. 
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Mehiläispesän lämpövaihteluita osoittava 
käyrä. Abskissa na aika tunneissa, 

ordinaattana lämpötilä °C:ssa. 

Kuvamme esittää L a m m e r t i n havaintoja hieman kaava
maistutettuina. Pesän lämpötila nousee pisteestä, joka on jokseenkin 
tarkoin l3°:n k~hdalla, jyrkästi saavuttaen noin tunnissa 25°ta. 
Tästä maksimikohdasta alkaa lämpötila hitaasti laskea saavuttaen 
24 tunnin kuluessa + 13°. Siitä lähtien toistuu sama ilmiö uudelleen. 

Niinpiankuin lämpötila pesässä saavuttaa kriitillisen pisteen 
J 3o C, tulevat mehiläiset levottomiksi. Eläimet alkavat voimak
kaasti liikkua ja ottavat varastoistaan ravintoa. Seurauksena suu
ren yhteiskunnan monien jäsenten liikkeistä nousee lämpötila no
peasti maksimipisteeseensä. Ärsyke ( + 13°:11 temperatuuri}, joka 
pani eläimet liikkeelle, on poistunut ja eläimet asettuvat lepoon. 
Lämmönsäteilyn ·vaikutuksesta alkaa pesän lämpötila tasaisesti las
kea. Mehiläiset työntyvät yhä tiheämmäksi rykelmäksi. Uloimmat 
mehiläiset muodostavat kuorikerroksen, jonka yksilöt ovat asettu
neet säteettäisesti pää kohti rykelmän keskustaa. Kun lämpötila 
yhäti laskee, tunkeutuvat kuorikerroksen mehiläiset rykelmän !kes
kelle työntäen uusia yksilöitä pin takerrokseksi. Lämpötilan saavut-
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taessa + 13° C alkaa sama ilmiö uudestaan. Mehiläiset eivät siis·. 
nuku talviunta, vaan ovat koko talven toiminnassa pysyttääksensä. 
pesän lämpötilan määrätyissä rajoissa. 

Kyseessä oleva tapaus on ainoa tie ossamme oleva vaihtoläm
pöisten eläinten kemiallista lämmönsäätelyä osoittava ilmiö. 

Piirteitä erään pohjois=:Savon · syrjäseudun 
kasvistosta. 

0. Kyyhkynen. 

Alue, jonka kasvistosta tämän kirjoittajaa on pyydetty kerta
maan, on vallan pieni. Se käsittää Rautalammin reittiin kuuluvan 
isohkon Nilakkajärven itäpuoliset seudut P i e 1 a v e d en p i t ä
j ä n k a o k k: o i s o s a s s a ja ulottuu N - S-suunnassa Säviän 
virralta lähelle Äyskoskea (15- 20 km matka) ja itäänpäin n.- 5-10 
km mainitun järven rannasta. 

P i n n a n m u o d o 1 t a a n on alue verrattain tasaista ja pierii
mäkistä. Korkeimmat paikat ovat Heinikan- ja Ohemäki alueen 
keskipaikkeilla. Itäpuolella n.s. Savonselällä on kyllä korkeita mäkiä 
enemmänkin, mutta ne ovat jo kuvattavan piirin ulkopuolella. Useat 
vieläpä verrattain laajat suot lisäävät myös osaltaan laakeuden tun
tua. Alueella on joitakin pienehköjä järviä, jotka samoin kuin äsken 
mainitut suot näyttävät erinäisistä sekä pinnanmuodollisista että 
kasvistollisista seikoista päättäen ainakin osittain olleen entisen 
»Suur-Nilakam> lahdekkeita. 

Alueen v u o r i p e r ä on tämän kirjoittajalle tuntematon, . kurt 
sitä koskevaa karttalehteä ei liene vielä julkaistu. Mutta mitään eri
koisempia, kasvistoon tuntuvarumin vaikuttavia vuorilajeja :täällä. 
tuskin on, ainakaan laajemmalti, joskin erinäisten paikkojen ver
rattain vaateliaat kasvilajit panisivatkin sellaisten löytymistä oletta-
maan. Kallioperä esiintyy paljaana paitsi molemmilla mainituilla. 
korkeammilla mäillä myös jokijärven Paljakalla ja Kumpumäellä 
sekä paikoin Nilakan rantamilla ja vilahdukselta muuallakin. -
l r t o n a i s i s t a m a a 1 a j e i s t a on yleisin ja suorastaan val
litseva karkea sora, joka vaikuttaa, että pellot ja osittain niitytkin 
ovat erittäin kivisiä ja epätasaisia. Isoja siirtolohkareitakin tapaa. 
tuhkatiheään, mutta n.s. luolakivikkoja, joista näytteitä luulen ha~ 

vainneeni Viitasaarella, en ole täällä tavannut. Myöskään hienosorai:.. 
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sempia, jonottaisia, milloin mitenkin kapeita ja korkeita sekä haa
raisia ja kuoppaisia horjumuodostumia ympäröivine kangasmaineen 
en tunne alueelta ainoaakaan. Mutta kankaanluontoisia, kivikkoisia, 
vieläpä verrattain tasaisiakin maisemia on kyllä siellä täällä. Savi
koitakin on >>kotitarpeiksi>>, mutta tuskin missään enemmälti ja laa
jemmalti. 

1 1 m a s t o s s a lienee my,ös, ehken suoperäisten maiden Ju.: 
kuisuudesta riippuen, jonkin verran raakuuden vikaa, koskapa , 
kuten tuonnempana lähemmin selostetaan, monien verrattain vaati
mattomienkin · kasvilajien lukumäärään ja yleisyyteen nähden on 
huomattavissa tuntuvaa eroa kyseenalaisen seudun ja muutamien 
Savonselän takaisten lähimpäin naapuripitäjien välillä. Niinikään 
on täällä sangen selvästi havaittavissa epätasaisuutta useiden edellä 
mainittujen kasvilajien esiintymisrunsaudessa ja hedelmöimisessä 
eri vuosina. Soilla, korvissa ja vesissäkin (Sparg. affine monin pai
koin ja Pinquicula . vulgaris) on myös tavattavissa useita sellaisia 
lajeja, jotka vasta pohjois-Suomessa ovat yleisempiä. Mitään erikoi
sempaa hallanarkuutta, paitsi marjalajien ja tuomen kukinnassa, en 
kuitenkaan seudulla ole havainnut. 

Näistä seikoista riippuen kantaa alueen kasvillisuus ja kasvista 
yleensä sangen .- tuntuvaa karuuden ja yksitoikkoisuuden leim~a. 

Yksitotista se on ja koleaa sekä sangen niukasti >>hymyilevää>>. -
M e t s ä t, mikäli niitä enää viimeaikaisten suurten hakkausten 
vuoksi on jälellä, ovat kauttaaltaan bavupuuvoittoisia, joko korven 
tai kankaanluontoisia. Oloni alkuaikoina (1923 - 24) tapasin niistä 
vielä pieniä jätteitä niiltä verrattain läheisiltä ajoilta, jolloin >>kouko>>, 
( = karhu) asuskeli vielä täkäläisissä >>Viidoissa>> karjanhakijain kau
huna ja -omistajain vitsauksena, mutta nykyään tuntuvat ne monin 
paikoin, ainakin yksityisten mailla mitä arveluttavimmin Iäpikäy
dyiltä. Kaskeamista on harjoitettu viime aikoihin asti (ja harjoite
taan kai nimeksi vieläkin, joskin vain jo aikaisemmin kasketuilla 
aloilla), koskapa lepikoita, joita nämä maat näyttävät olevan erittäin 
>>attaloita>> ( = hanakoi ta) ottamaan, ja paikoin pieniä koivikoitakin 
on milt'ei kiusoittavan tiheässä. - Le h t o m a i s i a kasvupaik
koja on kyllä tilkku siellä toinen täällä, mutta oikeita lehtoja tuskin 
nimeksikään - enää. Muutaman pienialaisen, karjan jalkoihin jäte
tyn raivion voisi sentään mainita. - L u o n n o n n i i t t y j ä, vie
läpä verrattain laajoja, tapaa tuon ht9stakin, mutta kaikki ne ovat 
·ylen karuja ja huonoheinäisiä sekä liian kosteuden ja suorastaan 
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intohimoisen -pajunkasvun vaivaamia. Alavammilla selänrantanii
tyillä sekä erinäisillä joki- ja purovarsilla haittaa kevättulva (hulas
vesi) heinänkasvua. Parissa paikassa on myös aika laajoja j ä r v e n-
1 a s k u n i i t t y j ä, joilla sarat ovat valtakasveina; mutta niitäkin 
vaivaa vesi varsinkin sateisina kesinä, niinkuin viime vuonna (1928); 
siinä määrin, että ne osittain jäävät tekemättä. Niittyihin lienevät 
luettavat myös n.s. p e r k k i o t, joita suureksi osaksi pidetään kau
ran kasvussa. - S o i t a, korpia, rämeitä ja nevoja, on seudulla 
kuten edellä on jo tullut mainituksi, sangen runsaasti johtuen kai 
osaksi maan yleisestä tasaisuudesta ja vähäisestä viettävyydestä 
Nilakkaa kohti sekä osaksi kai myös seudun vedenjakajaluonteesta. 
Ne nevat, joilla olen liikkunut, ovat suurimmalta osalta verrattain 
hedelmällisiä eli n.s. mutasoita ja kasvustonsa puolesta hyvin saman
luontoisia kuin lännempänä tai oikeammin luoteessa (Pihtiputaalla, 
Kinnulassa ja sieltä eteenp.1

) useine miellyttävine lajeineen, joista 
muutamat esiintyvät huomattavan runsainakin. - V e s i. e n kas
villisuus sen sijaan on yleensä köyhää ja varsinkin päävesistön, Nila
kan, rannat (lahdekkeetkin) karuja. Sisämaassa on sentään pari 
parempipohjaistakin järveä. 

Alueen k a s v i s t o n y 1 e i s 1 u o n n e selviää jo edellä sano
tusta. Se poikkeaa, kuten edellä jo vihjattiin, tuntuvasti maakunnan 
(Sb) keskeisempien osien esim. Kuopion pitäjän, Maaningan ja 
Siilinjärven kasvistosta. Alumpana mainittu Savonselkä ( = Kalla
veden ja Rautalammin reittien vedenjakaja) näyttää nimittäin tällä 
kohdalla muodostavan varsin omituisen, selvästi eriluontoisten mai
semien rajan. Sen itäpuolisissa seuduissa (äskenmainituissa pitä
jissä) on esim. soita paljon vähemmän, rannat ainakin sisäjärvissä ja 
selkävesien lahdekkeissa sekä virtojen tienoilla hedelmällisiä ja 
reheväkasvustoisia, peiJot milt'ei kivettömiä ja tasaisia ja maaperä 
monin paikoin savikkoa. Kuvattavana oleva Pielaveden seutu muo
dostaakio selvän siirtymäalueen (välimuodon) näiden itäisten ja 
läntisempieri, Suomenselkään vastautuvien seutujen välille, muis
tuttaen yleispiirteiltään milt'ei enemmän jälkimäisiä. Seinäkartoissa 
onkin se maakuntajaossa pyyhkäisty Hämeen puolelle, teko, jonka 
oikeutusta luonnonsuhteiden ohella näyttää puolustavan myös se 
asutushistoriallinen seikka, että .muutamat lännempänä verrattain 
tavalliset sukunimet ovat täällä saavuttaneet itärajansa. Lääninraja 

1 H. R 0 i Vain c n: Kasvistollisia havainnoita Pohjois-Hämeen pohjois~ 
osissa (L. V. 1920, s. 5- 14.) 
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sen sijaan, kai liikennesuhteista riippuen, kulkee pitkin Pielaveden 
Nilakan ja Viitasaaren reitin (Keiteleen) välistä vedenjakajaa. 

Seuraavassa esitetään alueen kasvistosta joukko yksityisluon
toisempia piirteitä. 

Vaateliaammista p u u 1 a j e i s ta lienee etusijalla mainittava 
tervaleppä (Alnus glutinosa), joka kasvaa täällä melko tavallisena 
sekä suurempien että pienempien vesien varsilla ja soidenkin reuna
milla. Näinpä on sitä muutamassa paikassa aika runsaasti ja ver
rattain laajalti rämeelläkin erään suorantaisen joen varrella. Puut 
olivat siellä pensasmaisia tai muuten pienikasvuisia. Muutamin pai
koin rantojen läheisyydessä olen myös havainnut pieniä kasvustoja, 
jotka näyttävät sekamuodolta (A. glutinosa x incana). Lehmusta
kin (Tilia) sanotaan kasvavan yhden yksilön Ohemäen rinteellä. 
Ehkenpä olisi sille ilmennyt muitakin löytöpaikkoja, kun olisi tullut 
kysellyksi, mutta harvinainen se joka tapauksessa on. Tuomea 
(Prunus padus) olen myös tavannut verrattain vähän. Kukinta
aikanaankin pysyy se varsin huomaamattomana. Parina kesänä 
ovat kartanoiden lähettyvillä kasvavat tuomet herättäneet huo
miota kukkimalla lehdettömin oksin. - Muut puut ovat yleisiä. 

Vaateliaampia p en sai ta on alueella hyvin niukasti. Yleisin 
on ehken heisi ( Viburnum),· päättäen siitä, että sitä näkee tuon tuosta
kin istutettuna ikkunain alle. Harvoin sitä kuitenkin luonnossa ta
paa. Näsiää (Daplme) on tietääkseni vain parissa paikassa, samoin 
kuusamaa (Lonicera xylosteum). Toisessa niistä, kuivalla törmällä, 
on sievoinen pehko, joka hedelmöi runsaasti joka syksy. Ribes-lajit 
ovat myös sangen harvinaisia. Kumpaakaan en ole tavannut oma
kohtaisesti luonnonvaraisena, mutta toisesta (R. nigrum) olen eräässä 
paikassa nähnyt niityltä pihaan tuotuja pikkupensaita; toista (R. 
>>rubrum>>) sen sijaan ei kansakaan tunne villinä kasvavana. Samoin 
näyttää myös puuttuvan karjalanruusu (Rosa acicularis), joka idem
pänä ei ole mikään harvinaisuus. Paatsamaa (Rhamnus) olen sen 
sijaan tavannut monin paikoin. 

Seudun r u o h o k a s v e i s t a on etusijalla mainittava eräs 
eteläinen härkylälaji (Aspidium aculeatum), jolla tääl ä oli ainoa 
tunnettu kasvupaikkansa Suomessa1

. Sanon o 1 i, sillä valitetta
vasti kasvi kuuluu nyt jo >>historiaan>>. Talvivihreät, nahkeat lehdet 
olivat si lle kasvukauden keväällä alkaessa tärkeämmät kuin osattiin 

1 0. Kyyhkyn en: Silmällä pidettävä saniain en, Aspidiurn a culea tum 
(L.) Ooell. (L. Y. 1924, s. 38- 42). 
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arvata. ja kun nämä, vaikkakin harkinnan perästä, kahtena syk
synä otettiin talteen, rupesi kasvi kärsimään ja pari kesää kiduttuaan 
kuoli. Muita huomattavampia lajeja ovat Sparganium hyperboreum, 
juncus supinus ja Utricularia ochroleuca, joita ei ole tavattu aikai
semmin pohjois-Savosta. Ensinmainittu on pohjoinen laji, joka lie
nee täällä etelärajoillaan. Sitä kasvoi eräässä pasissa ( = lätäkössä) 
kylmän korven keskellä. Talven yli säilyneet pähkyläpallerot ilmai
sivat sen tämän kirjoittajalle. Seuraavaa kasvoi erään Nilakan lah
den matalalla, kivikkoisella rannalla osittain maalla (/. pygmaeus) 
osittain vedessä (/. fluitans) ja Utricularia'a erään suon laidalla n. 
0,25 ha suuruisella alalla. Kukkivat yksilöt olivat järjestään kaikki 
vennommilla lätäkköpaikoilla. Alalla, jossa tätä kasvoi, ei ollut 
muita vesihernelajeja, mutta heti sen ulkopuolella alkoi U. inter
media'n laaja kasvualue. Raja oli kuin sopimuksesta tehty. 

Puhtaita lehtolajeja on seudulla hyvin vähän. Maininnan an
sainnevat vain Viola mirabilis ja Actaea spicata, joita kumpaakin olen 
tavannut vain 1 paikas~a . Muita ainoastaan yhden (tunnetun) pai
kan lajeja ovat: 

·notrychium Lanceolatum (niuk.) 
Cystopteris fragilis (hyvin niuk.) 
Calamagrostis lapponica (hyvin 

niuk.) 
Scirpus silvaticus (niuk). 
Carex heleonastes (runs.) 
C. elongata (niuk.) 
C. caespitosa (niukanp.) 
.Epipogon ap/1yllus (niuk., pieni-

kuki<.) 

Alchemilla pubescens (niukanp.) 
Ranunculus flammula ja sen 
f. radicans (molempia runs.) 
R. auricomus v. fallax (kohtal.) 
Batrachium septentrionale (niuk.) 
Myosotis palustris (runs.) 
Petasites frigidus (kohta!.) 
Bidens tripartitus (niukanp.) 
Filago montana (eri kes. eri lailla; 

yleensä niuk.) 

sekä vesikasvit Potamogetom obtusifolius ja P. praelongus, joita on 
kasvanut milloin mitenkin runsaasti (eri lailla eri kesinä). 

(Jatk .) 

• 
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Pyöriäisiä (Piwcaena plwcaena) Kristiinan ulapalla. Syksyllä 1928 kertoi 
muuan Skatan kalas taja tavatun pyöriäisiä (>>s pringare>>) >>S illoin tällöin >> kalas
tajamootto reiden vanavedessä use in 3:kin yks ilöä yht'aikaisesti, jolloin niitä 
joskus on ammuttukin. Sellainen ammuttu pyöriäinen lienee sekin yksi lö, jonka 
1. X. 1928 tapas in raatona ulkoluodolla (Saltgrund'in ääres tä). Se oli n. 140 cn1 
pitkä, sa ngen runneltu, aa llokon ylettyvillä. Vielä 12. I. 1929 sen siellä näin 
ja olivat korpit nokkineet sitä, kuten edellise lläk in kerralla havaitsin tapah
tu neen. Aikomukseni on saada luuranko preparoiduksi, jolloin kouluni saanee 
siitä mielenkiintoisen opetusvälineen. A. 1. Olander. 

Kri~tiinan ja sen ympäristön linnustosta mainitscn lähivuosina tekemien i 
-muistiinpanojen nojalla seuraavat erikoistiedot. Muistiinpanojani täydentävHt 
eräät ilmoitukset, jotka olen oppilailtani saanut Kristiinan keskikoulu sa )ohta 
mani luonnontieteellisen seuran >>Ostrobotnia austra lis>> kokousselostuksista. 1 

Sturnus vulgaris (L.). ~-kottara i s ia olen nähnyt kaupungin pohjoispäässä 
:8. II I. 1926, parvi ~- ja ~-lintuj a 23. II 1. 1926; viimeisiä poismuuttavia lintuja 
·näin 3 ja 4. XI. 1926. Vuonna 1927 oli kaupunkiin jäänyt 2 kottaraista niin 
myöhäiseksi ajaksi kuin 14. l. , 22. I, 15 ja 16. II, joina päivinä niitä tarkkasin . 
V. 1928 oli 2 yks ilöä saapun11t 25. Ill: suurempana parvena (noin 50- 60 yksilöä) 
·näin linnun 25. IV. 

Corvus frugilegus (L.). Näin 2 yks ilöä 9. IV. 1926 hevosen lat:ttaa tiellä tutk i
massa (>> ltäpuistom kohdalla), joukossa lukuisasti variksia niitä uteliaina lä 
hestyen; samoin 5 yksilöä 14 ja 15. IV. 1926. 

Colaeus monedula (L.). 10. IV. 1928 näin 4 yksilöä, joista 2 tunsin naaraiksi, 
sataman jäällä ja lautata rhassa . 

Picus canus (Gm). 28. I. 1927 näin linnun kaupungin >> Itäpuistom koivuss<t 
ja läheisen rakennuksen se inärakoja tutkimassa (sää suojainen ja kolean su
muinen). Toinen harmaatikka lensi viil<koa myöhemmin n. 10 m I<Orkeudella 
sumuise lla säällä saman puisto n suuntaan. (Vrt. uutisia >>harmaapäisestä>> 
tikasta Raumalta, 1. Vaahtoranta. L. Y. 1926, s. 120 ja Teuv·alta, J. Seppä, 
L. V. 1922, s. 11 8.) . 

Dryobates minor (L.) tutki 25. II 1. pelottomana haavanrunko ja. Monesti olen 
sen nähnyt oppi la iden seurassa sa moilla metsäniityillä, vaan päivämäärät puut
tuvat. 

Eritlzacus rubecula (L.) lenteli vilkkaana pihamaiden koivuissa ja syrecni-
pcnsaissa 5. IV. 1926; pää in helposti 3 metrin lähettyville. · 

Pyrrlzula pyrrlwla (L.) . Punatulkkuja lähestyimme 25. 111. 1926 oppilaiden 
kanssa keväthankien aikana hiihtäen n. 6- 7 m:n päähän nähdäksem rne, miten 
ne ahkeraan poimiva t han ge lle varisseita lepän pähkylöitä. Usealla hiihtoma t
ka!la olen lumisina talvina nähnyt punatulkkujen erityisellä mielihaJulla syövän 
k tajanmarjoja. Syystalvella on niitä pihlajissa yleisimmin. 

Retkeläisillä oli 25. 111. 1926 tilaisuus myöskin läheltä tarkastaa tilhiä 
Bombycilla garrulus (L.) , 20-30 lukuisena parvena syömässä katajanmarjoja. 
Pihlajanmarjoja ei siihen a ikaan ollut tarjolla. 

1 Seura perustettu 26. I J. 1926. 
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Fringilla coelebs (L.). d' -peipposia oli ratasillan penkereellä saviheinän 
(Chenopodium album) siemeniä syömässä 6. IV. 1926 - 5° C pakkasessa . Ed. 
vuonna (1 925) oli peipposia (3-4 d') vielä tammik. 9 p. kaupungin puistossa. 

Aegithalos caudatus (L.). Huhtik. alussa 1927 tapasin hiihtomatkalla n. 15 
yks ilöä Kristiinasta pohjoiseen sijaitsevaan Storsjön-järveen rajoittuvissa lehti
mets issä, koivuissa. 

Olaucidium passerinum (L.). Lokakuulla 1925 näin linnun Itäpuistossa klo 
5 i.p. pihlajassa, jossa se istui 10 min. ajan Iäheisyydestäni huolimatta ja 
hyökkäsi sitten viereiseen tiheään kuusikkoon vieden kynsissään )>yöpuulleen 
asettuneista)> varpusista yhden. Varpuse t hylkäs ivät senjälkeen tämän niille 
ainakin kahtena vuonna rakkaan )>makuupaikam. 

Lagopus lagopus (L.). Riekkoja näkee usein kaupunkiin rajoittuvilla pen
sasalueillakin sekä yleisesti n. 1 ja 2 km pohjoisessa si jaitsevilla niittyaukea
milla. Niinpä pääsin 28. 1 II. 1927 12 oppilaan kanssa lähestymään 5 yksilöä 
n. 10 m päähän, joten heilläkin oli hyvä tilaisuus tarkata niitä niiden nouk 
kiessa silmuja pajupensaista. 

Cygnus cygnus (L.). j outsenia mainitsevat ka las tajat kauttakulkevina joskus 
nähneensä lennossa . Oppilas Tauno Korpilahti (V 1.) tiesi niiden matkoillaan las
keutuvan Tönisjärvelle (Iso joki). Oppilas j. Pouru oli nähnyt Kodesjärvellä 
marraskuulla 1926 2 yksilöä ja jään sularuisa ikoina sa mana vuonna 2-3 yksilöä. 
Metsästyslaki ei herätä kunnioitusta maalaisissa, koskapa joutsenia näin muut
to matkomaan ilmoitetaan ammutuiksi j alasjärvellä, jurvassa ja Iso joella. 

A. / . Olander. 

Havaintoja muuttolintujen saapumisesta Pieksämäelle v. 1928. 

Ampelis garrulus, tilhi 3. II. 
Carduelis carduelis, tikli (näyttäytyi) 4. II. 
Sturnus v. vulgaris, kottarainen 20. 111. 
Corvus frugilegus, peltovaris 8. IV. 
Fringilla montifringilla, härkäpeipponen 22. IV. 
Alauda a. arvensis, leivonen 4. IV. 
Fringilla c. coelebs, peipponen, naaras 17. IV. 

koiras 8. IV. 
Chloris chloris, vihreäpeipponeo 7. IV. 
Cygnus musicus, joutsen 4. IV. 
Turdus pilaris, räkättirastas 17. IV. 
Turdus musicus, punasiipirastas 18. IV. 
Turdus ph. philomelos, laulurastas 18. IV. 
Erithacus r. rubecula, punarintasatakieli 20. IV. 
Colymbus arcticus, kuikka 23. IV . 
Anas p. platyrhyncha, sinisorsa, talvehti. 
Bucephala c. clangu la, telkkä 25. IV. 
Phoenicurus ph. phoenicurus, leppälintu 25. IV. 
Anas c. crecca, tavi 27. IV. 
Phylloscopus collybita abiet ina, tynnyrilintu 27. IV . 
Emberiza s. schoeniclus, kaislas irkku 28. IV. 
Grus cinerea, kurki 20. IV. 



Pieniä tietoja. 
- ------------- --- --- ---- --

Motacilla a. alba, västä räkki 
Anthus t. trivialis, metsäkirvinen 
S::1xicola oe. oenanthe, kivitasku 
Numenius a. arcuata, isokuovi 
Anthus pratensis, niittykirvinen 
Capella g. gallinago, iso taivaa nvuohi 
Scolopax r. rusticola, lehtokurppa 
Sterna h. hirundo, kalatiira 
Cuculus canorus, käki 
Hirundo r. rustica, haarapääskynen 
Muscicapa a. atricapilla, mustankirjava paarmalintu 
Emberiza hortulana, peltosirkku 
Tringa hypoleucos, rantasipi 
Sylvia c. communis, harmaakerUu 
Phylloscopus t. trochilus, uunilintu 
Charadrius apricarius, tunturikurmitsa 
Sylvia c. curruca, hernekerUu 
Emberiza rustica, pohjansirkku 
lynx t. torquilla, käenpiika 
Phylloscopus s. sibilator, vihreäkerttu 
Saxicola r. rubetra, pensastasku 
Hippolais icterina, kultarinta 
Vanellus vanellus, töyhtöhyyppä 

18. IV. 
25. IV. 
29. IV. 
19. IV. 
24. IV. 
20. IV. 
20. IV. 

5. V. 
7. V. 

10. V. 
8. V. 

11. V. 
14. V. 
14. V. 
12. V. 
6. V. 

15. V. 
16. V. 
17. V. 
17. V. 
16. V. 

6. VI. 
3. VI. 

Jussi Seppä. 
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Uiva vaskikäärme (Anguilla jragilis) (L). Kalastusretkelläni sa in Espoon 
Nouxjärvestä 12. VIII. 1928 haavilla on n. 10 m:n päässä rannasta uivan vaski 
käärmeen. Elä in ui tuuheametsäisestä (sekametsä) jyrkäs tä rannasta järven 
selälle päin n. 1 /s ruumiista (eturuumis ja pää) vedenpinnan yläpuolella ·pysty
asennossa kiemurrellen ruumistaan kuin kää rme. Paikkakuntalaisten ilmoitusten 
mukaan ovat vaskikäärmeet Nouxissa verraten yleisiä. 1 Paikat, missä niitä 
sanottiin yleisimmin tavattavan, kasvavat pähkinäpensasta. - Näillä pähkin ä
pensasalueilla tapaa yleisenä Erinaceus europaeus'ta. Pa itsi Noux'issa on siili 
yleinen Kirkkonummen Haapajärveen, Särkjärveen ja Tampajajärveen rajo it
tuvilla lehti- ja havupuita kasvavilla alueilla, puutarhoissa ja pellonvars illa. 

A. 1. Olander. 

Käärmekuusi kasvaa Punkalaitumella Halkivahan kylän Härmän metsässä 
mäen pohjoise lla rintee llä. Maanlaa tu kivikkoinen multa . Korkeus n. 10 m , 
paksuus rinnankorkeudelta n. 12." Runko haaraantuu n. 5 m:n korkeudessa 
useaan haaraan. Niilo Valonen, lyseo lainen. 

Suomyrtti (Myrica ga le) Pohjois- Karjalassa. Tehdessäni viime kesänä l<as
vistollisia tutkimuksia Pohjois-Karjalassa näin suomyrttiä eri paikoissa suuren 
Pyhäjärven rantam illa. Kesä lahden kirkolta Totkunniemeen kulkevan ranta -

1 Vrt. prof. G. Ekmanm kirjoitukseen )) Vaskikä~irmeen (An gu is fragilis 
1758 L.) es iintymises tä Suomessa,•> jonka mukaan se Espoossa on yle inen. -
L. Y. l 924. s. 53. 
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tien ja järven välillä oli kasvia yhtämittaisena, sankkana pensastona 5 km mat
kalla. Kiteellä Myrica'a kasvoi runsaasti Ätäskönjärven, erään Pyhäjärven lah
den, kahdella vastakkaisella rannalla. Uukuniemen kirkonkylän ete läpuo lisen 
Suojärven rämerannat ovat myös suomyrtin kasvusijoina. Kasvi viihtyy hyvin 
ja kilpailee komeudessaan merenrannoilla kasvavien sisartensa kanssa. 

Arvo Koskimies. 

Kirjallisuutta. 

B e r 1 e p s c h, H a n s v on: Y 1 ei ne n 1 i n t u suo j e 1 u. Alkuteok
sen 10. painoksesta Suomen oloihin sovittaen suomentanut Eino Kärki. Valo
kuvia ja piirroksia 179. Liitteitä 2. 196 siv. W. S. O.Y. 1928.- Vapaaherra 
v. Berlepschin teos se lvittää ensinnä lintusuojelun periaatteellista puolta. Mutta 
pääpaino on kohdistettu tehoisan lintusuojelun tehtävien käytännöllisen rat
kaisun se lvittelemiseen. Kirjasta tulee näin · ollen opas, jonka avu lla linnuille 
voidaan luoda sopivia elinehtoja a) järjestämällä pesäpaikkoja, b) talviruokin 
nalla, c) suojaamaHa lintuja niitten vihollisilta. - Mainittuja kolmea tehlävää 
selvitellään mitä perinpohjaisimmin. Yksityiskohtiin mennen neuvotaan, mi
ten keinotekoisesti, mutta luontoa taitavasti jäljittelemällä laaditaan linnuille 
peslmismahdollisuuksia - tämä kaikki lukuisten luonnossa tehtyjen havainto
jen ja niitä seuranneitten pitkäaikaisten kokeilujen perusteella. - Kirjan alussa 
esitetyn väitteen: lintusuojelutyöllä ei ole ainoastaan ihanteellinen, vaan myös
kin kansantaloudellinen merkitys, todistaa loistavasti oikeaksi teoksen viimei-· 
nen luku. -Sen mukaan on tekijän suorittamalla lintusuoje lutyöllä ollut paitsi 
suoranaisia tuloksia (lintulukumäärä on noussut uskomattomasti) myös välil 7 

lisiä tuloksia: lisääntynyt lintumäärä on ollut todistetusti tuholaisten hävit
täjänä. 

Suomentaja on onnellisesti ratkaissut tehtävänsä sovittaessaan kirjan eri
ko isesti maamme oloihin. Lisäksi on hän liittänyt loppuun luvun: lintusuojelu 
työstä Suomessa - omaa käsialaansa. 

Alkuteoksen painosluku kertoo jotain: lintusuoje lun arvo on huomattu 
kirjan kotimaassa. Tulevaisuus on näyttävä, voimmeko me seurata annettua 
esimerkkiä. A. Päiviö Kuusisto. 

S t r a s b u r g e r, No II, S c he n c k, S c h i m per s Le h r b u c h 
d e r Bo ta n i k. 17. umgearbeitete Auflage. jena 1928. 651 sivua; hinta 
200 Smk. 

Tästä meillä Suomessakin paljon käytetystä yliopistollisesta oppikirjasta on 
jälleen, viiden vuoden väliajan jälkeen, ilmestynyt uusi painos, tällä kertaa 17:s. 
Teoksen perustajista · ei enään yksikään ole ollu t uusinta painosta laatimassa, 
vaan ovat er i osat nuorempien, osittain a ivan uusien toimittajien huolehtimia. 
Morfoiogisen osan toimittaja on prof. F i t t i n g, fysiologisen prof. S i e r p , 
kryptogamisystematiikan kirjoittaja prof. H a r d e r, kukkakasvien systema
tiikan laatija prof. K a r s te n. Kuten aina ennenkin on oppikirjan teksti uutta 
painosta varten huolellisesti läpikäyty. Varsinkin lyhennyksiä, mutta myös täy
dennyksiä on tehty, kuitenkin niin että teksti on pääasiassa säilynyt en na llaan. 
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Niinpä ovat teoksen pääviat, ulko- · ja sisämorfologian sekaannusta aiheuttava 
yhteisesitys ja kukkakasvien lahkoja ja heimoja koskevien systemaattisten tie- · 
tojen liikanainen suppeus tai täydellinen puuttuminen, tässäkin painoksessa ole
massa . Mutta teoksen monet mainiot puo let ovat nekin jäljellä, jopa osittain 
entistään ehompina. Fysiologinen osa, joka jo kauan on ollut erinomaisen valai
seva, on saanut useita tervetulleita lisiä: osmoosista on entistä tarkempi selitys, 
tärkeää happamuuskysymystä valaistaan nyt ensi kerran, vedenkulusta kasviss<t 
annetaan uusia tietoja, perinnöllisyyttä koskevaa osaa on niinikään uusittu j. n. e. 
Kryptogaamien systematiikassa herättää huomiota entistä suurempi fyloge
neettisten suhteiden huomioonotto ja kaikille opiskelijoille varmasti tervetulleet 
lyhyet yleiskatsaukset ja erinomaisen selventävät kaavakuvat Basidiomycetien 
järjestelmää on aika tavalla muutettu. Kukkakasvien systematiikassa on sero
diagnostinen perusta hyljätty, koska useat uusimmat tarkistustutkimukset ovat 
osoittaneet, ettei serodiagnostien tuloksiin ote aina tuottamista. Luotettavilta 
tuntuvissa kohdissa niitä kuitenkin käytetään hyväksi. 

Strasburgerin oppikirjan vahvoihin puoliin on aina kuulunut pyrkimys 
pysyttää tiedot tieteen uusimpien ·varmoilta tuntuvien saavutusten tasalla. 
Uusi painos on tässä suhteessa erikoisen ansiokas. Täydellä syyllä sitä voi suosi
tella m. m. kaikille, jotka tuntevat kasvitieteellisten tietojensa vanhentuneen ja 
haluavat uusia niitä modernille kannalle. K. L. 

Kokousselostuksia. 

Kokous 23. XI. 1928. Yliopp. Väinö L u n n a s vaara piti varjokuvin 
valaistun es itelmän Vanamo-seuran Argentinaan järjestämästä luonnontietee lli 
ses tä retkestä, johon ottivat osaa, paitsi esitelmöitsijää itseään, ylioppilaat Erkki 
Kivirikko ja E. j. Valovirta. Viime helmikuun 7 p. retkeläiset lähtivät Han
gosta pitkälle matka lleen höyrylaiva Navigatorilla. Danzigista käsin kävivät he 
Berlinissä, tutustuen m. m. kaupungin suurenmoiseen akvaarioon ja eläintar
haan. Tämän jälkeen jatkui matka Kielin ja Kanarian saarten kautta Rio dc 
janeiroon, missä pysähdyttiin viikoksi, ja edelleen Santokseen. 2 kk. ja 1 vrk. 
matkan jälkeen saavuttiin perille Buenos Airekseen. Pituudestaan huolimatta ei 
merimatka ollut retkeläisistä hetkeäkään tuntunut yksitoikkoiselta. Puhumat
takaan monista pysähdyspaikoista tarjosi myös valtameri aina uutta, kiintoisaa 
nähtävää ja laivalla pidettiin retkikunnan viihtyisyydestä aivan erikoista huolta. 
- Buenos Aireksessa otettiin retkeläiset mitä ystävällisimmin vastaan joht. ja 
rva Heinosen vieraanvaraisessa ja viihtyisässä kodissa, missä heillä olikin ilo 
viettää koko pääkaupungissa oleskelunsa aika. Tällöin tutustuttiin tuohon ete
läisen pallonpuoliskon mahtavimpaan kaupunkiin ja tehtiin retkiä sen ympäris
töön. M. m. käytiin läheisessä La Platan kaupungissa, jonka yliopiston museon 
ainutlaatuisiin paleontologisiin kokoelmiin retkeläiset sa ivat itse prof. Lehman
Nitschen opastuksella tutustua. - Pitkän sisämaamatkansa varrella varsinai
se lle työskentelyalueelleen Gobcion de Misioneksessa, Argentinan, Brasilian ja 
Paraguayn rajamailla, saivat retkeläise t perinpohjin tutustua silmänkantamatto
miin pampa- ja campos-tasankoihin valtavine karja laumoineen ja Pohjois-Argen
tinan aarniometsäseutuun. 
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Colonia Finlandesa, suomalaiss iirtola, jonne retkikunta ase ttui maanmie
hemme, ent. kansakoulunopettaja K. Vesterlundin ta loon, on vanhimpia Misio
neksessa. J o 22 vuotta sitten saa puivat Thesleffin opastamina ensimmäiset suo
malaiset siirto laiset koloniaan, pystyttivät palmumajansa, raivasivat kaskensa 
aarniometsään ja istuttivat maiss insa, maniokansa, bataattinsa, sokeriruokonsa, 
banaani- ja appelsiinipuunsa sekä tupakkansa. Pian seuras i kuitenkin yleinen 
taantumus. Tupakka, johon su urin huomio oli ki innitetty, a leni hinnassa ja 
samalla kävi sen vil jelem inen kannattamattomaksi. Välinpitämättömyys va l
tasi mielet. Kasket alkoivat uudestaan metsittyä, rakennukset jäivä t kesken
eräisiksi ja palstat valtio lta lunasta matta, joutuen sittemmin osaksi vieraiden 
käsiin. - Uusia tulokkaita on tästä huolimatta tuon tuostakin saa punut. Toivo 
on nyt kohdistettu Yerba-mateen (Ilex paraguayensis), jonkinlaisen etelä-ame
rikkalaisen kansallisteen viljelyyn. Koska yerba alkaa tuottaa vasta n. 5 vuoden 
ikäisenä, eletään siirtolassa tätä nykyä odotuksen merkeissä. Yerba-vilje lyn 
kannattava isuudes ta tuleek in suurelta osalta riippumaan siirtolan vastainen kehi 
tys juuri Colonia Finlandesana. - Olojen kehitykseen on epäsuotuisast i vaikut
tanut osaltaan myös ilmasto ja kolonian syrjäinen asema sekä huonot liikenneo lot. 
Nyt on kuitenkin valmistumassa suurenmoinen turistitie, joka halkaisee kolonian. 
- Maanvi ljelyn ohella harjoittavat siirtolaiset karjanhqitoa. aivan vähäisessä 
määrässä. - Mitä vaat imattomimmissa oloissa elää Misionesin suomalaismet
sissä nykyään neljättäkymmentä perhettä. Kolonian henkisistä riennoista mai
nittakoon >>Suoma lainen seura>>. Mainittavampaa kirjastoa ei ole, sanomalehtiä 
lähettää siirtolaan konsulimme. Alkeisopetuksensa saavat lapse t argentinalai
sessa koulussa, jossa m. m. oppivat heil le välttämättömän espanjankielen. Min
käänlaista sie lunpaimen ta, paremmin kuin lääkäriä y. m. s.· virkamiehiä ei kolo
niassa ole. - Puolueriidat enempää kuin kieliasia eivät häiritse suomalaisten 
rauhaisaa >>vapa utta>> s iellä syrjäisten aarn iometsäin keskellä. 

Erittäin kiintoisa oli retkikunnan matka alu ksi laivalla ylös Aito Parana
virtaa, sitten ratsastaen läpi Etelä-Brasilian rehevien aarniometsien lguazun 
putouksille, jotka ovat maa ilman suurimpia ja es itelmöitsijän arvelun mukaan 
kiistämättömästi kauneimmat. Noin 3 km pitkänä, puolikaaren muotoisena 
vyönä syöksyvät va ltavat vesimäärät 30- 80 m korkuisina, va lkovaahtoisina 
putouksina syvyyteen, koskemattoman tropiikin luonnon kehystäminä. - San 
lganaciossa Aito Paranan varrella sa ivat retkeläiset ihailla esp . jesu iittain intiaa
neilla yli 300 v. sitten rakennuttamien temppelien ja Juostareiden raunioita. -
Paraguayn tasava llan puolella kävivät retkeläiset m. m. Villa Encarnacionin 
kaupungissa, joka v. 1926 raivonneen hirmumyrskyn jälj iltä oli vielä osaksi sora
läjänä. Olot tasava llassa näkyivät olevan kaikinpuolin hirveästi takapajulla, ja 
laiskuus, välinp itämättömyys ja likaisuus kansallisia luonteenp iirteitä. 

Paluumatkalla poikettaessa ottamaan hiiliä Afrikan länsirannikolla sijaitse
vasta Dakarin kaupungista tarjoutui retkikuntalaisille oiva ti laisuus tutustua 
tuohon Senegalin pääkaupunkiin troopillisessa värikkyydessään. Niinikään poi
kettiin Hollannissa sekä Danzigissa, josta lähdettyä retkikunta saapui Helsinkiin 
melkein päivälleen 7 kk. kestäneeltä va iherikkaalta matka ltaan. 

Yliopp. E. J. V a 1 ovi r ta teki se lkoa Vanamon Argentinan-retkikunnan 
ampumista linnuista esittäen niiden elämää koskevia havaintojaan ja näyttäen 
niiden ta lteen ottamiaan nahkoja. Kaikkiaan olivat retkeläiset tu oneet Argen-
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tinasta n. 50 lintu lajia, jotka olivat määrätyt Reichenowin teoksen mukaan sekä 
suurimmaksi osaksi tarkistetut ins. A. Collinin laa jan lintutietee llisen kirjaston 
.;1vulla. Kaikki linnut olivat kerätyt aarniometsärajan sisäpuolelta. Huolimatta 
jokien ja purojen runsaudesta oli vesilintuja ylen vähän, kahlaajia muutamia, 
mutta sensijaan enemmän istujia, kiipijöitä, peto- ja kanalintuja sekä papukai
joja. 

Prof. j. I. Li r o näytti valkoisen osmankäämen, jolle hän oli antanut ni 
men Typlla latifolia L. var. candida Liro. Kasvi, joka kesänä 1 14 oli tava ttu 
Vanhassakaupungissa, eroaa puhtaan va lkoisilla käämillään päälajista, joiden 
käämet ovat tumman tai mu stan ruskeat. Esitetyllä muunnokse lla on pidemmät 
kukkaperän karvat . kuin millään muulla tähän asti tunnetulla Typ/za-lajilla tai 
.muodolla, ja kun karvat ovat pidemmät kuin luotit, tulevat niiden hohtavan val
koiset kärjet muodostamaan käämen pinnan; pää lajilla muodo stava t mu stanrus
kea t lu otit käämen pinnan. Muunnoksesta olisi, sikäli kuin sitä muualtakin tava
taan, lähetettävä näyttei tä prof. Lirolle . 

Yliopp. R. K a n c r v o näy tti kaksi Itä-Suomen, varsinkin Viipurin vesillä 
yleistä kalalajia, rantaneulan (Cobitis taenia) ja rantatörön (Gobio fluviatilis) sekä 
kertoi näistä. Rantaneula sekä kaksi muuta saman seudun lajia ovat erikoisia 

·siinä, että ne kykenevät, veden tultua happiköyhäksi, hengittämään suoteliansa 
nielemällä ilmaa kiduskansikoneiston avu lla. Edelleen on rantaneula es imerkkinä 
sukupuolidimorfismista kaloilla, koiras kun jo ulkoapäin voidaan tuntea rinta
-e vien ulkopinnassa olevasta epitee limuodostuksesta, n.s. Canestrinin suomusta . 
Erikoisuutena rantaneulalla on vie lä silmänalinen liikkuva piikki, joka uusimpien 
tutkimusten mukaan on sivuseulaluusta syntynyt ja toimii apuelimenä kalan 
tunkeutuessa ahtaissa koloissa pohjakivien y. m. lomitse. - Rantatöröstä, joka 
·on hyvin yleinen varsinkin Ranskassa, kertoja esitti kuvauksia sen elämästä ja 
eri pyyntitavoista. Sie llä sitä hyvänmakuisen lihansa vuoksi tarjotaan suurena 
herkkLina ravintoloissa, jotka ovat syntyneet jokien varsil le juuri paikoille, missä 
näitä kaloja on runsaast i saa tavissa . Rantatörön eri pyyntitavo ista varsinkin 
pyynti 4- 5 1. vetoise lla karahvilla (n . s. naisten kalastus) huvitti kuulijoita. 
Lopuksi luki kertoja kohdan toht. K. Jaakkolan sanomalehdessä olleesta 
se lostuksesta, jossa todetaan Kuopion nimi tämän kalan sukunimestä Gobio 
johtuneeksi, 

Maist. V. Heikinh e imo kertoi tavanneensa Inkoon Fagervikissa Pela
siles oflicinalis-yksilöitä, joiden lehdet olivat 1 m2:n suuruisia, vieläpä suurempia
kin. Edelleen mainitsi hän tavanneensa Fagervikissa ruostesienen Coleosporium 

· petasitis (D. C.) de Bary, jota ei Suomessa aikaisemmin ole tavattu tältä isäntä
. kasvilta. ~ Maat. ja mets. kand. A. H i 1 1 i näytti erään sireenistä tavatun tuho 
sienen, Ascoclzyta syringae (West.) Bres ., vioittumia. Sieni, jota ei ole aika isemmin 
maastamme ilmoitettu, oli tavattu kolmesta pt~utarhasta Vihdin ja Nummen 
pitäjistä, joissa se oli kuihduttanut sireenipensaiden oksien Jatvaos ia. - Yliopp. 
P. K o n t k a n e n näytti harvinaisen kovakuoriaisen, Luperus longicornis Fabr., 
jota tavataan vain maamme itäos issa. Tähän saakka se on löydetty kolmesta 
paikasta: Ruskealasta (G. Stenius 22. VII 1. 1 917), Terijoelta (Th. Grönblom 
1926 ja W. Heilen 1927) sekä Pyhäselästä (esittäjä 1. VI 11. 1 928). Se elää.Jepällä, 
koivulla ja pajulla (V. Hansen) . Lajin omituisen leviämisen vuoksi - Skandina
v iassa tasa isest i ehl<~i a in<1 ilmas torajalleen, Tanskassa ja Keski-Euroopassa ei 
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harvinainen, meillä itä inen, harvinainen - piti es ittäjä lajia hyvänä es imerkkinä 
niistä monista l<ovakuoriaislajeista, jotka ilmeisest i Keski-Euroopasta käs in_ 
leviten eivät ole ehtinee t Itämeren itäpuolella yhtä kauas kuin länsipuolella . 
Es ittäjä mainitsi vielä tässä yhteydessä, että kaikes ta päättäen Petersenin olet
tamus Uralista jääkauden jälkeisenä leviämiskeskuksena ei kovakuoriaisiin näh
den ole niin merkitykse llinen kuin ehkä Petersenin erikoisryhmään, perhoEiiti 
i1ähden. - Maist. 1. V a i n i o kertoi nähneensä H~lt s j'ärve ll ä useita vuosia sit
ten muutamia va lkeita kyykäärmeitä. - Yliopp. N. S a 1 o teki se lkoa Revon
lahdella syysk. 1928 tehdystä harvinaisen runsaas ta kyykäärmelöydöstä. -
Yliopp. P . .K o n t k a n e n ilmoitti julka istavaksi: Zur Biologie von A cantlwcinus 
aedilis L. - Esitettiin seuraavat s{ipendiaattikertomukse t: Maist. Ilmari Hiden: 
Floristisista ja kasvitopografi sista tutkimuksista Vttoksen va rrella 1 928; toht. 
Veli Räsänen: j äkä lien y. m. kasvien tutkimisesta Virossa 1 927; m ist . llmarf 
Vainio: Kyykäärmettä koskevista tutkimuksista 1928. 

Seuran jäseniksi valittiin metsänhoitajat Toini Suoma E k 1 u n d ja Mauno 
Esko K a n gas sekä ylioppilaa t Klaus Olavi H y tön e n, Aili Sa ima Inkeri 
K ii s ki, Ida Maria P o i k e 1 a, Niilo R a s i n m äk i, 'Fann y Mat ilda S a 1-
m e 1 a, Eino Vilhelm T a h v o n e n, Vilho Valtteri V a a r n a ja Aimo V a i
n i o. 

Vanamotaisten illan vietto 7. XII. 1928. - Vanh a'n Ylioppilas talon laulu
saliin kokoontuiva t vanamolaise t 7. X II. yhteiseen illanviettoon. ·v anamon nais-
ten joulu aiheisest i kynttilöin ja kuusin koristamaan saliin oli saapunut 73 vana-
molaista. Vanamolaisista kokoonpannun orkes terin so itet tua alkuso iton lausui 
yliqpp. Paavo Suomalainen läsnäoHjat tervetulleiksi. 

Ensimmäisenä nousee puhumaan prof. j . 1. Liro: Professo ri Liro on valinnut 
esitelmänsä aiheeksi kysymyksen: Voiko ihminen tai eläin tahdollaan va ikuttaa 
ihmiseen tai eläimeen? Katkeamattomana lankana vilahtavat kuulijoiden sil
mien ohitse taitavan kertojan es ittämät historian tietoihin ja es itelmänpitäjän 
omiin kokemuksiin perustuva t kuvaukse t ase ttaen kuulijoiden nauruhermot 
ankaralle koetu kselle. Vas taus ase tettuun kysymy-kseen on myönteinen. Ehty
mätön huu mori ja jänni tystä ylläpitävä elävä es itys sai osakseen myrskyisät 
suosionosoitukset. - Teetä juotaessa kynttiläin valossa luki yliopp. Paavo Suo
malainen tilaisuutta varten ilmestyneen >>Luonnon Ystäväm numeron. - Maist. 
Osmo H. Porkka· es itti tutkimuskaavat, biologise t lajiselityl<set ja latinalaise t 
nimet tärke immistä vanamolaisista. Oivallista es itys tä seurasi Vanamo mielen
kiinnolla. - Karkausvuoden loppurynnistykseksi oli vat Vanamon naiset laati-· 
neet lauluhumoreskin Vanamon vanhoillepojille. Säestäjänä myötä ili yliopp . 
A. Päiviö Kuu sisto vanamolaisten jäädessä jännittynein ä odottelemaan paljon 
puhuvien laulujen va ikutusta. - Lauluihin vastas i prof. UunioSaalas Nortamon 
runolla >> Vanham boja valitus)>. -=- Virallisen ohjelman loppuna oli prof. Gunnar 
Ekmanille, suositulle »rex ranarumille>) omistettu sa mmakkotanssi. d' -sammakon 
pidettyä sammakkosuvun uutteralle tutkijalle ja mainostajalle latinankielisen 
puheen tanssi 4 ~ -sammakkoa hyppien ja kurnuttaen tanss insa edellisen säes
täessä. - Rat to isasti seurustellen kului loppuilta, jonka ohjelmas tå mainitta
koon prof. 0. Ekmanin puhe, nti Hetemäen yksinlaulu j.n .e ., ni yöhään yöfl ön. 
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Lukijoilta. 
Sisävesitutkimusaseman paikasta. 

(Vastinetta toh t. H. Järnefeltille). 
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Toht. J ä r n e f e 1 tin vastaus limnologisen tutkimusaseman paikkaa kos
kevaan kirjoitukseeni ei ole minusta ollut vakuuttava, vaikka hän m.m. monin 
aiheettomin koruJau se in onkin koettanut kasata todistuksia mielipiteitäni vas
taan. Kun eräät hänenkin väärinkäsityksensä sietävät oikomista, niin sa llitta 
nee minun vielä kerran puuttua asiaan. 

Toht. J ä r n e f e 1 t todistelee laajasti pikkuvesien merkitystä kalatalou 
dellisessa suhteessa iso jen vesien rinnalla 1. t. s. asioita, jotka ovat vanhastaan 
tunnettuja, mutta jotka eivät joka suhteessa liene riidattomia, kun ottaa huo
mioon koko sisävesialueemme kalastusolojen käytännöllisen järjestelyn. -
Kaikissa tapauksissa meidän on limnologisessa tutkimuksessamme vähitellen 
kohdistettava pää huomiomme iso ihin sisävesiimme, eikä tätä asiaintilaa kumoa 
se seikka, että jotkut mukavuussyistä ovat ottaneet erikoistutkimuJ<sensa koh 
teeksi pieniä järviä. Samoin on järvitutkimuksemme päätehtäviä tutkia veden
jakajaseutujemme karuja järviä, jotka ovat maallemme erittäin tyypillisiä, ja 
joita ei löydy Uudenmaan savitasangoilta. 

Toht. J ä r ne f e 1 tin asenne tässä paikkakysymyksessä johtuu ilmeisesti 
m.m. siitä, että hän on ottanut sisävesitutkimusaseman tarkoituksen aivan liian 
su ppeasti. Kun tämmöinen asema kerran saadaan pystyyn, niin sen tehtävänä ei 
su inkaan pitäisi ol la pelkästään tuotantobiologisten kysymyksien palveleminen, 
vaan sen tulisi harjoittaa järvitutkimusta kaikilta eri puolilta ja kohdistaa huo 
mionsa paitsi järviin kokonaisuuksina, myös niiden monivivahtei iin eloyhtei
söihin (biocoenose ihin), vieläpä yks ityisiin eliöihinkin (organismeihin). En usko 
lainkaan, että esim. lukuisat ekologiset kysymykset se lviävät talvella jäältä 
käsin tehtyjen tutkimuksien välityksellä; tässä kohden toht. J ä r ne f e.l tin 
.ajatukset taas liikkuvat jossain suppeassa piirissä, mahd. jossain yksityisessä 
·kysymyksessä! 

Otin puolustaakseni Vääksyä tutkimusaseman paikkana siitä syystä, että se 
oli ainoa paikka, joka mainittiin toht. J ä r ne f e 1 tin kirjoituksessa Tuusulan 
järven ohella, ja kun sille tässä suhteessa on ilmeisesti annettava etusija. -
Mahdollisesti on vieläkin parempia paikkoja löydettävissä. - En puolustanut 
Vääksyä sentähden, että sen ympäristö olisi enemmän tai vähemmän karua kuin 
Tuusulanjärven ympäristö, vaan limnologisen tutkimuskohteen monipuolisuu
den vuoksi. Tämä esiintyy kylläkin myös ympäristön Juonnonoloissa, esim. juuri 
viljavuussuhteissa; viittaan vain toht. J ä r ne f e 1 tin mainitseman Linkolan 
teoksen kartassa oleviin alueis iin 1 II, 6, 7 ja 8. Paraiten sitä todistavat kuitenkin 
ympäristön erilaiset vedet, joista toistan ennen jo mainitsemani Päijänteen ja 
Vesijärven, nuo aivan eri luontoiset isot järvet, Evon erittäin karut pikkujärv t 
ja Kymijoen yläjuoksun. Onko Tuusulanjärven ympäristöil lä esitettävänä jotain 
vastaavan laista? - Kysymyksen siitä, onko lammikkovi ljelyksistä etua tuo 
tantobiologisille kokeiluille vai ei, jätän kokonaan toht. J ärnefe ltin ratkaista
vaksi, sillä hän on spesialisti näissä asioissa. Sanon vain lisäksi omana mielipi
teenäni, ette i haitanne tutkia tutkimusasemalta käsin ~ell~vanliotuksen tuotanto-
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biologistakaan vaikutusta, kun siihen aivan kuin kaupanpäälliseksi tarjoutuu 
mainio tilaisuus. - Lopputulokseksi edelläsanotusta saadaan, ettei limnologinenr 
asema täytä monipuolisesti tutkimustehtäväänsä, jos se sijoitetaan Tuusu lanjär
ven rannalle ja muut tutkimukset jäävät joskus mahdollisesti saatavan uivan 
aseman varaan. 

Toht. j ä r n e f e 1 t puolustaa Helsingin läheistä sisävesitutkimusaseman 
paikkaa myös sillä, että sitä voisi mukavasti käyttää yliopistollisessa opetuksessa . 
Tässä tietysti Tuusulanj ärvi on edullisemmassa semasså kuin Vääksy, mutta 
onko tämä este voittamaton, kun ottaa huomioon, ettei matka Vääksyynkääli 
vie mahdottomia aikoja? Onhan Tuusulanjärvi sitäpaitsi paikoillaan tilapäisiä 
retke ilyjä varten. Vaikkeivät aseman kaikki työvoimat olisikaan vakinaisesti 
kiinnitetyt sen palvelukseen, niin voinevat he järjestää tutkimuksensa sekä ke
sällä että talvella siten, että nämä voidaan suorittaa rinnan heidän muiden teh
täviensä kanssa . Pääasia minusta on edelleenkin se, että toistaiseksi ainoan sisä
vesitutkimusasemamme paikka on niin valittu, että tämä laitos voi mahdolli -
simman monipuolisesti palvella sisävesiemme tutkimusta. K. ). Valle. 

Uutisia. 

Virkanimitys. Suomalaisen Normaalilyseon luonnonhist. ja maantieteen 
vanh. lehtoriksi on nimitetty fil. lis. Arvi J. P. P o i j ä r v i, joka on saannu t 
valtakirjan ja astuu virkaansa ensi syysk. 1 p. 

Virkoja haet1avana. He 1 s i n gin t o i se n s uoma 1. tyttö k o u-· 
lu n luonnonhist. ja maantieteen nuoremman lehtorin virka on haettavana vii 
meistään ensi maalisk. 4 p. - N u r m e k sen keski k o u 1 u n nuor. lehto
rinvirka on julistettu uudestaan haettavaksi. Hakuaika päättyy nuhtik. 4 p 
Molempiin virkoihin on astuttava syysk. 1 p. 

Tilausilmoitus. 

Luonnon Ystävä ilmestyy v. 1929 kuutena keskim. 2 painoarkin laajuisena 
numerona. Vuosikerran tilausmaksu on 25 mk. 

Lehteen aijotu t e 1 ä i n t i e tee II i s e t k i r j o i t u k se t pyydetään lä
hettämään osoitteella prof. U. Saa l a s, Helsinki, Cxgnreuksenk. 4 B. (puh . 
43 030), kasvitietee II i ~et kirjoituks et · osoitteella prof. K. Li n-
k o 1 a, Helsinki Kasvitieteellinen puutarha (puh. 24 375). · 

T i 1 a u k se t tehtäköön osoitteella: Oy. V a 1 i s tu s, Annankatu 29 tai 
yhtiön asiamiesten kautta. Lehteä saa sitäpaitsi tilata kaikista maamme postl
toimistoista. 

Helsinki 1929, Raittiuskansan KirJavaiilO Oy. 
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Angiospermien fylogeneettinen johto. 

Ilmari Paasio. 

Kasvisystematiikan kaikkein vaikeimpia ongelmia on ollut ja 
on yhä edelleenkin kysymys Angiospermien fylo geneettisesta johta
misesta. Tärkeytensä ja suuren mielenkiintonsa vuoksi on asiaa 
hyvin paljon tutkittu ja pohdittu, ja kaikki huomattavimmat kasvi
systematikot ovat siitä lausuneet omia mielipiteitään, jotka kum., 
minkin tavallisesti eroavat siinä määrin toisistaan, että kysymystä 
täytyy vielä pitää ratkaisemattomana. 

Siihen aikaan, kun Robert B r o w n i n tutkimusten pohjalla 
Gymnospermit ja Angiospermit ensi kertaa erotettiin toisistaan 
(B r o g n i a r t 1843) samanarvoisiksi ryhmiksi, ei vielä kasvien 
sukulaisuutta nykyisessä, kehitysopillisessa mielessä ymmärretty. 
Vasta sitten, kun H o f m e i s t e r vuosisadan puolivälissä oli se lvi
tellyt sammalten, sanikkaisten ja koppisiemenisien sukupolvenvuo
rotteluaja keskinäisiä homologiasuhteita, ja kun Darwinin >>Lajien 
synnyw> ilmestyminen (1859) oli virittänyt yleisen mielenkiinnon 
kehitysajatusta kohtaan, yri1märrettiin, että systematiikan tehtä
vänä oli pyrkiä selvittämään eri kasviryhmien ja yksityisten muoto
jen kehityshistoriallista yhteyttä, , niiden fylo geniaa. 

Verraten pian päästiin täysin vakuu tetuiksi Gymnospermien 
läheisestä suhteesta sanikkaisiin, si llä voitiinhan esimerkiksi havu
puiden alkiorakon yksityisistä osista käyttää erilaisitiöisen sanikkai
sen naarasalkeisvarsikon terminologiaa. Sen sijaan ei vastaavissa 
suhteissa Angiospermien ja Gymnospermien välillä kyetty havaitse
maan yhtä selviä homologioja, vaan päinvastoin sai yhä enemmän 
vahaa käsitys, että se syvä kuilu, joka aikaisemmin oli sijainnut 
putkilokryptogamien ja fanerogamien välillä ja joka nyt oli voitu 

. ylittää, oli siirtynyt havupuiden ja varsinaisten kukkakasvien eli 
tarkemmin sanottuna Gymnospermien ja Angiospermien väliin. 
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Tähän suuntaan viittasivat sitten monien vuosien aikana sekä 
lisääntymissuhteita koskevat että kasvipaleontologiset tutkimukset. 
Löydettiin esimerkiksi runsaasti fossiileja, jotka liittivät Gymnos
permit yhä Iäheisemmin sanikkaisiin, kun taas vanhimmat tossiiliset 
Angiospermit näyttivät olevan hyvin läheisiä nykyisille Angi
ospermi-suvuille. 

Asiain näin ollen olettivat eräät tutkijat (S a p o r ta ja Marion 
1885), että nykyiset yksi- ja kaksisirkkaiset olisivat kehittyneet 
muinoin eläneestä, aivan hypoteettisesta kasviryhmästä (>>Proangio
spermib). Mutta myöskin viitattiin jo tällöin Gnetaceae-heimon 
muutamiin yhtäläisyyksiin Angiospermien kanssa. Kumminkin tuli 
esimerkiksi L o t s y (1899) embryologisten tutkimustensa perustalla 
siihen tulokseen, että vaikkakin mainittu heimo lienee hyvin ·vanhaa 
alkuperää, se tuskin kumminkaan on ollut lähtökohtana millekään 
Angiospermi-ryhmälle, vaan pikemminkin haarautunut, muista 
Gymnospermeista riippumatta, suoraan erilaisitiöisistä sanikkaisista. 
L i g n i e r (1903), joka tutki erikoisesti Gnetacein kukan morfologiaa 
ja kukinnon rakennetta, ei myöskään voinut pitää heimoa välimuo
tona paljassiemenisten ja koppisiemenisten välillä. Sitävastoin 
otaksui B e n s o n (1904), että Gnetumin kukinnossa tapahtuneen 
nivelvälien . surkastumisen välityksellä voitaisiin johtua kartiomai
seen kukkapohjukseen, jommoinen oli esimerkiksi Liriodendronilla 
(Magnoliaceae). Tämä oli kuitenkin vielä silloin hyvin rohkea otak
suma, sillä eihän ollut mitään todistuksia siitä, että Magnoliacein 
yksinkertaiset kukat voisivat olla surkastuneita kukintoja. 

H a II i e r (m.m. 1 905) koetti erikoisesti ratkaista kysymystä, 
mitä nykyisiä koppisiemenisiä olisi pidettävä alkeellisimpina, eli siis 
mihinkä suuntaan kehitys aiemmista kasveista (lähinnä paljassie
menisistä) ensinnä oli lähtenyt kulkemaan. Tätä varten oli ratkais
tava, mitkä koppisiemenisten ominaisuuksista olivat katsottavat 
alkuperäisiksi. ja Hallier luetteleekin (1901, S en n 1904) niitä 
kokonaista parisenkymmentä. Niinpä hän esittää, että ollakseen 
primitiivinen täytyy Angiospermi-kukassa kukkapohjuksen olla 
pitkä, rankamainen; kukkalehtien on oltava kierteisasennossa, niiden 
luvun suuri ja määräämätön; niinikään erilliset kukkalehdet, säteet
täinen mukaisuussuhde ja yksinkertainen kupu ovat alkeellisia tun
nusmerkkejä; edelle'en alkuperäisessä kukassa ylälehtien ja kehäleh
tien, monasti myös kehä- ja hedelehtien välillä ei ole selvää rajaa, 
emiön vartalo tavallisesti puuttuu j.n.e. D i e 1 s (1916) on noihin 
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tunnusmerkkeihin lisännyt, että kovakuoriaisten avulla tapahtuva 
pölyytys on primitiivinen ominaisuus. jos nämä Hallierin vaati
mukset hyväksytään, niin joudutaan ehdottomasti hänen lausu
maansa olettamukseen, että Polycarpicae-ryhmää on pidettävä van
himpana ja alkeellisimpana, ja siitä ovat muut koppisiemeniset myö
hemmin eri suuntiin kehittyneet. Polycarpiceiden taas arvelee Hal
lier olevan lähinnä johdettavissa välittömästi Bennettitineistä tai 
joistakin sukupuuttoon kuolleista Cycadineista. 

A r b e r ja Parkin (1908) yhtyvät pääpiirteissä Hallieriin ja \ 
pyrkivät erikoisesti, nojautumalla pääasiassa W i e 1 a n d i n kasvi-·\ 
paleontologiseen aineistoon, selvittämään, missä päin paljassieme
nisten sukupuuta koppisiemenisten esi-isät ovat löydettävissä. Hei
dänkin teoriansa perustuu ennen kaikkea kukan rakennesuhteisiin. 
Angiospermien kukka (anthostrobilus) on verrattaviss~ sanikkaisten 
strobilukseen, mutta eroaa tästä pääasiassa senvuoksi, että siinä on 
selvä kehä ja että isoitiölehdet ovat sijoittuneet aina pikkuitiölehtien 
yläpuolelle. Myöskin Angiospermien oletetuilla mesotsooisilla esi
isillä ja Bennettitesillä on ollut arrthostrobilus, mutta eroitukseksi 
nykyisten koppisiemenisten kukasta, eu-anthostrobiluksesta, jonka 
isoiti_ölehdet ovat kasvaneet yhteen suljetuksi sikiäimeksi ja toimivat 
samalla siitepölyn kokoojina, sitä sanotaan pro-anthostrobilukseksi. 
Tälle pohjalle laatimansa >>strobilusteoriam> mukaan olettavat Arber 
ja Parkin, että tertiääriset ja nykyisin elävät Angiospermit voidaan 
johtaa oletetusta mesotsooisesta kasviryhmästä, Hemiangiosper
meista, joilla .oli pro-anthostrobilus. Tämä erosi kuitenkin Bennetti
tesin vastaavasta elimestä siinä, että pikkuitiölehdet eivät olleet 
kiehkuraisia, saniaislehden näköisiä, vaan kierteisasenhossa, ja niissä 
voitiin erottaa lyhyt palho ja pitkä ponsiosa; Bennettitesin isoitiö
lehtien (interseminaalisuomujen) sijalla oli Hemiangiospermeilla 
yksinkertaiset paljaat emilehdet, ja isoitiöpesäkkeet sijaitsivat näi
den reunoilla (ks. kuva 1 ). Samana vuonna ( 1908) esittivät Arber ja 
Parkin toisessa yhteydessä vielä sen otaksuman, että Gnetacein 
kukka on suuressa määrin surkastunut pro-anthostrobilus, että siis 
kehitys Hemiangiospermeista on kulkenut, paitsi Ranaleihin, myös 
Gnetaceihin. >>Strobilusteoriam> avulla voidaan saada verraten yk
sinkertaisesti homologiasuhteet Gymnospermien ja Angiospermien 
kukkien hede- ja emilehtien välille, ja alkuperäinen Angiospermi
kukka on_ sen mukaan ollut jotenkin täydellisesti kehittynyt kehä-, 
hede- ja emilehtineen. 
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Vaikkakin Arberin ja Parkinin esittämä Angiospermien johta
minen Hemiangiospermien välityksellä Bennettitineistä näyttänee
kin verrattain yksinkertaiselta, on sitä vaslaan esitetty useita huo
mautuksia. K a r s te n (1 91 8) painostaa erikoisesti hedelehtien eri
laista asentoa Bennettitineillä ja Polycarpiceilla. Nehän ovat ainoat 
kukkalehdet, jotka edellisillä sijaitsevat säteettäisesti, kun taas jäl
kimmäisillä hedelehtien kierteisyys on selvempi kuin minkään mui-

Kuva 1. Hypoteettisia Hemiangiospermi-kukkia A r b e rin ja P a r k i n i 11 

mukaan. - frbl emilehd t, stb hed .... lehdet. 

den kukkalehtien. Tämän seikan ovat kyllä Arber ja Parkin itsekin 
huomanneet, mutta selittäneet sen siten, että Bennettitinit jo hyvin 
varhain ovat haarautuneet Hemiangiospermien sukupuun päärun
gosta. W et t s te i n (m.m. 1 9~4) taas huomauttaa koko kyseessä 
olevan teorian nojautuvan aivan todistamattomaan käsitykseen, 
että koppisiemenisten emilehdet olisivat sanikkaisten ja Cycadinein 
isoitiölehtien kanssa homologeja ja että Angiospermeilla esiintyvä 
istukkain marginaalinen asema olisi alkuperäinen. Viimeksimainittu 
suhde tavataan kyllä Cycadineilla, mutta niistähän ei Angiospermien 
johtoa ajateltukaan suoraan, vaan Bennettitinein välityksellä, joilla 
taasen siemenaiheiden asema on vallan toinen; nehän sijaitsevat 
yksittäin, erikoisten kannattimien päissä. Edellämainittujen täysin 
hypoteettisten välimuotojen (Hemiangiospermae) laatimista pitää 
Wettstein liian uskallettuna. 

Pitämällä kiinni Arberin ja Parkinin käsityksestä, että Angio
spermi-kukka on strobilus, mutta otaksumalla samalla, että Ben
nettitesin vastaava muodostuma olisikin kukinto (koska ei muka 
millään muullakaan tähän saakka tunnetulla Gymnospermilla ole 



Angiospermien fylogeneettinen johto. 45 

kaksineuvoista strobilusta), . ovat fotkut tutkijat katsoneet olevansa 
pakotetut luopumaan Arberin ja Parkinin selityksestä ja hakemaan 
koppisiemenisien alkuperää Cycadinein joukosta. Näiden kukat 
ovat kyllä yksineuvoisi~, mutta ei ole mahdotonta ajatella kehityk
sen käyneen siten, että osa naaraskukan isoitiölehdistä on muuttunut 
pikkuitiölehdiksi .tai osa koiraskukan pikkuitiölehdistä isoitiölehdiksi. 

Yhteistä edellisille käsityksille on ollut erikoisesti se piirre, että 
Polycarpicae-ryhmää on pidetty 1\ngiospermeista alkeellisimpana ja 
että siis juuri sen johtoa Gymnospermeista on eri tavoin yritetty 
konstruoida. Mutta W e t t s t e i n ja E n g 1 e r sekä heidän mu
kanaan useat muut tutkijat edustavat aivan toisenlaista mielipi
dettä, jonka mukaan Monochlamydeae-ryhmä on alkuperäisin. 
W et t s te i n (ensinnä esitelmässään Dresdenissä 1907) huomaut
taa, että kehityshistoriallisesti vanhimmilla koppisiemenisillä, mikäli 
oletamme niiden syntyneen paljassiemenisistä, pitäisi esiintyä mah
dollisimman paljon sellaisia ominaisuuksia, jotka ovat tunnusmer
killisiä paljassiemenisille yleensä. Niinpä niiden tulisi olla lähinnä 
puukasveja, joilta putkilot enemmän tai vähemmän täydelleen puut
tuvat. Kukkien tulisi olla yksineuvoisia, joko kokonaan kehättömiä 
tai sitten kehän heikosti kehittyneen ja yksinkertaisen. Edelleen olisi 
vaadittava, että pölyytys tapahtttisi tuulen avulla ja siiteputken 
kasvu endotrooppisesti ja että pölyytyksen ja hedelmöityksen välillä 
esiintyisi enemmän tai vähemmän pitkä väliaika, mikä merkitsee sitä, 
että suvullinen sukupolvi olisi vielä jokseenkin hyvin kehittynyt. 
Monochlamydeae-ryhmä täyttää nämä vaatimukset ehdottomasti 
parhaiten, eivätkä sitä Polycarpiceiden alkuperäisyyden puoltajat
kaan ole voineet jättää huomioon ottamatta. Mutta he olettavat 
ensinmainitun ryhmän yksinkertaisten rakennesuhteiden kuitenkin 
johtuvan elinten sekundäärisestä surkastumisesta. Wettstein pitää 
kuitenkin niitä alkuperäisinä ja asettaa siis Monochlamydit välittä
jiksi Gymnospermeista Angiospermeihin, ja hänen käsitystään tuke
vat m.m. useat myöhempäin tutkimusten tulokset. On nimittäin 
esimerkiksi keksitty uusi alkeellinen tuntomerkki, johtojänteiden 
esiintyminen monien Monochlamydein siemenaiheiden kalvoissa, ja 
tämä viittaa selvästi vastaaviin suhteisiin Gymnospermeilla. Myös
kin hedelmöittymistapahtumaa (siiteputken kasvua) tarkasteltaessa 
voidaan huomata säännöllinen vähittäinen kehitys chalazogamiasta 
porogamiaan sarjassa Gymnospermae - Monochlamydeae - Dialype
taleae. 
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Nerokkaalla hypoteesilla johtaa Wettstein kaksineuvoisen 
Angiospermi-kukan synnyn Gymnospermien yksinkertaisesta kukin
nosta (kuva 2). Lähtökohtana on Ephedran koiraskukinto. Säteet
täisten lehtien hangoissa olevissa kukissa on kussakin kaksi · yhteen
kasvanutta hedettä ja surkastunut kehä. Vertaamalla siihen Casuari
nan ja muiden Monochlamydein kukkien rakennetta on verraten 
helppoa ymmärtää, että viimemainitut ovat johdettavissa Ephedran 
kukinnoista (pseudanthium). Tällöin Angiospermin kupu vastaa 
kehityshistoriallisesti Ephedran ylälehtiä, yksityinen hede (neljä 
siitepölylokeroa) taasen Ephedran hedekukkaa (kaksi hedettä, kum
massakin kaksi siitepölylokeroa). Gnetineillä yleensäkin havaittava 
hedekukkien surkastumispyrkimys ja heteiden enemmän tai vähem
män täydellinen yhteenkasvaminen sekä toiselta puolen Monochla
mydeilla usein tavattavat kaksihalkoiset heteet ovat täydessä sopu
soinnussa yllä olevan selityksen kanssa. 

Tämän kehityssarjan seuraaviksi asteiksi voidaan otaksua hede
lehtien lukumäärän lisääntyminen ja senjälkeen teriön muodostumi
nen hedelehdistä, jolloin alkuperäinen yksinkertainen ylälehdistä 
syntynyt kupu muodostaa verhiön. 

Wettstein koettaa saada selityksensä myöskin ekologisesti ym
märrettäväksi. Koska melkein kaikilla Gymnospermeilla on tuuli
pölyytys, Angiospermien enemmistöllä taasen hyönteispölyytys, on 
lähellä otaksuma, että kukan kehittyminen voitaisiin käsittää olevan 
yhteydessä juuri tämän ekologisen suhteen kanssa. Alkuperäinen 
Monochlamydeae-kukka on vielä tuulensuosija, mutta heteiden 
alkava surkastuminen, s.o. siitepölymäärän väheneminen johtuu 
siitä, että emiöön on muodostunut siitepölyä kokoava luotti. Sehän 
suurentaa luonnollisesti hedelmöityksen mahdollisuutta. Monochla
mydi-kukassa myöhemmin tapahtuva heteiden lukumäärän kasvu 
johtunee osittain kukkien luvun vähenemisestä, mutta paljon suu
remmassa määrin kuitenkin alkavasta hyönteispölyytyksestä, sillä 
ensi syy hyönteisten kukissa käyntiin oli varmasti mahdollisuus 
siitepölyn kokoamiseen. Luonnollisesti taas hyönteiset suosivat 
enemmän sellaisia kukkia, jotka kykenivät muodostamaan ja eläi
mille luovuttamaan runsaimman määrän siitepölyä. Mutta hyön
teisten kukissakäynti merkitsee myös tärkeän valintatekijän esiinty
mistä, joka suosi niitä kukkia, joilla osa heteistä muuttui hyönteisten 
houkutusvälineiksi. Hyönteispölyytyksen seuratikseksi on myös 
luonnollisesti katsottava kaksineuvoisuuden vähittäinen yleistymi-
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nen. Sillä hyönteispölyytyksestä oli kasville hyötyä vain silloin, kun 
eläimet tulivat kosketukseen ei vain heteiden, vaan myös luottien 
kanssa. ja koska nyt naaraskukista alunperin houkutuskeinot puut
tuivat, niin suosi valinta erikoisesti sellaisia tapauksia, joissa satun
naisesti esiintyi koiras- ja naaraskukkien läheistä yhteyttä, siis kaksi
neuvoisuutta. 
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Kuva 2. Angiospermi-kukan kehitys Gymnospermi-kukinnosta. 
Wettsteinin mukaan. - a varren pää, b tukilehti, 11 ylälehti, p kupulehti, 

Ie verhiö, c teriö, s siemenaihe, f emilehti. 

Ephedran naaraskukan edelleen kehittyminen tapahtui saman
tapaisesti kuin koiraskukankin, tukilehtien ja siemenaiheiden yhty
misen merkeissä, jolloin sikiäin ajatellaan johtuneeksi naaraskukin
tojen suojuslehdistä. jos Monochlamydein koiraskukka olisi kehitys
historiallisesti yksityinen kukka, niin olisi naaraskukan yhtymistä 
siihen (s.o. kaksineuvoisen kukan syntyä) morfologisesti vaikea ym
märtää. Mutta käsittämällä sen johtuneeksi kukinnosta saamme 
selityksen, kuten Wettsteinin teoria osoittaa, verraten ymmärrettä
väksi ja luotettavaksi. 

Useita huomautuksia on kuitenkin esitetty Wettsteininkin teo
riaa vastaan. Niirlpä W i n k 1 e r (1909) koettaa osoittaa m.m. hänen 
selityksensä tärkeimmän kohdan, kaksineuvoisuuden synnyn, kestä
mättömäksi. Kun Wettstein painostaa sitä, että tällaisen . teorian 
täytyy olla morfologisesti mahdollinen ja ekologisesti ymmärrettävä, 
huomauttaa Winkler, että näiden seikkojen tulee lisäksi ehdotto
masti olla samanaikaisten. ja niin ei ole asianlaita Wettsteinin seli
tyksessä. Sii-nähän painostetaan erikoisesti, että kaksineuvoisen 
Angiospermi-kukan synty voi tapahtua vain naaraskukan siirtyessä 
koiraskukinnan keskelle, siis vain Gymnospermien, Casuarinacein tai 
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muiden samanlaisten vanhojen muotojen joukossa, hyönteispölyy
tyksen toimiessa valintatekijänä. Mutta Winklerin mielestä tämä ei 
ole mahdollista, koska mainituilla kasveilla esiintyy vielä täysin 
heikentymätön tuulipölyytys. ja kun sitten myöhemmin hyönteis
pölyytys pääsi näillä valtaan, olivat koiraskukinnot jo aikoja sitten 
muuttuneet Angiospermi-kukiksi, ja tällä asteella on taas hyvin vai
keaa ajatella naaraskukan siirtymistä si ihen. Tehtyään monia mui
takin huomautuksia katsoo Winkler olevansa pakotettu omaksu
maan Polycarpiceiden primitiivisyyttä puoltavan käsityksen liittyen 
läheisesti edellä esitettyyn Arberin ja Parkinin teoriaan. 

Winklerin ensinmainitun huomautuksen arvoa väl1entää kui
tenkin se seikka, että Ephedra campylopodalla tavataan säännölli 
sesti koiraskukintojen päissä naaraskukka, joka muodostaa normaa
leja munapesäkkeitä (mutta kylläkään ei, mikäli tiedetään, hedel
miä). Näistä kaksineuvoisista kukinnoista imevät lentävät hyönteiset 
mikropylen erittämää nestettä ja käyttävät siitepölyä ravinnokseen. 

Kuten mainittiin, on myöskin E n g 1 e r Monochlamydein alku
peräisyyden kannalla, mutta näiden suoranaista johtamista Bennet
titineistä, Cycadineista tai . Gnetineistä ei hän . voi hyväksyä, sillä 
hänen mielestään on olemassa liian suuria peruseroavaisuuksia Gym
nospermien ja Angiospermien rakenteessa. Esimerkiksi si itepöly
lokerojen (pikkuitiöpesäkkeiden) avautumisen aiheuttaa edellisillä 
eksotekiumi, jälkimmäisillä sitävastoin endotekiumi. Haploidiset 
naarassukupolvet eivät mainituissa ryhmissä ole niinikään rinnas
tettavissa, si llä tarvitaanhan joukko hypoteeseja homologisoimaan 
Angiospermi-alkiorakon kahdeksan vapaata solua Gymnospermin 
gametofyytin kanssa; eikä mitään todellisia välimuotoja ole olemassa. 

Niinpä sanookin Engler (1926) olevansa pakotettu olettamaan, 
että paljassiemenisiä ei voida pitää koppisiemenisten esi-isinä, vaan 
ovat molemmat ryhmät kehittyneet rinnakkain, enemmän tai vä
hemmän samanaikaisesti, mahdollisesti yhteisistä esivanhemmista. 
Sensijaan Engler olettaa muinoin esiintyneen hypoteettisen >>Protan
giospermi>>-ryhmän, jolla oli endotekiumi ja itävässä alkiorakossa kah
deksan vapaata solua. ja siitä olisivat sitten nykyiset koppisiemeniset 
eri suuntiin, enemmän tai vähemmän toisistaan erillään, kehittyneet. 

Mistä päin olisivat sitten Protangiospermien esi-isät löydettä
vissä? Siihen ei Engler anna mitään varmaa selvitystä. Koska hän, 
kuten mainittiin, useista syistä hylkää johdon paljassiemenisistä, 
joutuu hän luonnollisesti sanikkaisten pariin. Myöntäen, ettei täältä-
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kään voida saada mitään välitöntä johtoa Angiospermien tai Prot
angiospermien synnylle, hän kuitenkin olettaa, että viimemainittujen 
esi-isät mahdollisesti voitaisiin löytää läheltä eusporangiaatteja sa
niaisia, joista m.m. Ophioglossaleilla tavataan jännejälsi. Ei tieten
kään ole juuri . toiveita, että voitaisiin 
löytää fossiileja, joiden haploidisuku
polvet olisivat niin hyvin säilyneet, että 
niitä kannattavat kasvit voitaisiin var-
muudella katsoa Protangiospermeiksi. 

Karsten (1918) asettuu kan
nattamaan käsitystä Polycarpiceiden 
alkeellisuudesta. Mutta koska Arberin 
ja Parkinin pyrkimys johtaa ne Ben
nettitineistä perustuu vain morfologisiin 
seikkoihin, ei hän voi sitä hyväksyä. 
Hänen mielestään ovat tyypillisen Poly

a 

carpicae-kukan ominaisuuksista fyloge- Kuva 3. Gnetum Gnemonin 
koiraskukinta jonka päässä 

neettisesti ajatellen tärkeimmät kaksi- muutamia ~-kukkia. a hede-
neuvoisuus, hyönteispölyytys, hede- ja ' kukkia, 1 emikukkia. 

emilehtien runsas lukumäärä ja kierteinen asento. ja silmäiltäessä 
nämä suhteet mielessä paljassiemenisiä, ja koetettaessa näiden jou
kosta hakea Polycarpiceiden esi-isiä, voivat ainoastaan Gnetinit, 
erikoisesti Gnetum-suvun edustajat, tulla kysymykseen. Karstenin 
mielestä on myös verraten helppoa ajatella tätä tietä Angiospermi
kukan kehittymistä. Hän valitsee lähtökohdaksi Gnetum Gnemo
nin koiraskukinnon, jonka päässä on muutamia surkastuneita naa
raskukkia (kuva 3). Ajateltaessa siinä suojuslehtien muuttuvan 
kupulehdiksi, hedekukkien surkastuvan yksityisiksi heteiksi ja 
samoin emikukkien sikiäimiksi, päästään siis helposti Gymno
spermi-kukinnosta kaksineuvoiseen Angiospermi-kukkaan. ja Kar
sten on sitä mieltä, ettei tämä teoria suinkaan tuota ainakaan suu
rempia esteitä kuin Wettsteinin johto Ephedrasta Verticillateihin. 
Silti ei hän tahdo hyljätä viimeksi mainittuakaan, vaan katsoo 
Monochlamydein synnyn käyneen Wettsteinin osottamaa tietä, 
joten siis koppisiemenisten alkuperä hänen mukaansa lisi difyleet
tinen. Myöhemmin (1928) näyttää Karsten kuitenkin luopuneen 
viimeksimainitusta käsityksestään ja pitää myöskin Monochlamy
deja Polycarpiceista . syntyneinä määrättyyn suuntaan kulkeutu
neen surkastumisen ja erilaistumisen tuloksena. Sensijaan hän 
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katsoo Euphorbialein johtamisen Polycarpiceista kyseenalaiseksi, 
san')en niiden kukintojen useissa suhteissa lähenevän suoraan pal
jassiemenisten vastaavia muodostumia. 

Erikoisen suurta huomiota kasvisystematikkojen piirissä he
rättivät ne tulokset, joihin . Angiospermien alkuperää selvittävät 
se r o d i a g n osti se t kokeet johtivat. Ensiksikin saivat niistä 
monofyleettisen käsityskannan ja Polycarpicae-ryhmän alkeellisuu
den puoltajat voimakasta kannatusta, sillä Magnoliaceae-heimo 
osoittautui ainoaksi Angiospermi-ryhmäksi, josta saatiin sukulais
reaktio Gymnospermeihin, mutta ei, kuten olisi ollut kenties otak
Sl:lttavissa, Onetineihin, vaan Pinaceae.-heimoon. On luonnollista, 
että viimemainittu seikka herätti paljon keskustelua, sillä eihän 
tämmöistä johtoa kukaan ollut aikaisemmin esittänyt. Niinpä 
W et t s te i n (1924) sanookin, että todellista yhteenkuuluvai
suutta eri kasviryhmäin välillä voimme olettaa vain silloin, jos se on 
morfologisesti mahdollista. Mutta suoranainen Polycarpiceiden joh
taminen havupuista on morfologinen mahdottomuus. 

ja niin suurta innostusta ja hyväksymistä kuin serodiagnostik
kojen tulokset ensinnä herättivätkin, ollaan nyt, monivuotisten uut
terain tutkimustöiden ja mielipiteiden vaihdon jälkeen tultu kum-: 
minkin yleensä siihen tulokseen, että vaikkakin on tunnustettava 
tuon uuden tutkimustavan monet ansiot, ei sitä kuitenkaan voida 
ottaa fylogeneettisen kasvisystematiikan perusmetoodiksi eikä käyt
tää riidanalaisten kysymysten lopullisena ratkaisijana. Senvuoksi 
lienee myös käsitys Pinaceae-heimosta lähtökohtana koko Angio
spermi-ryhmälle hyljättävä. 

Lienee lopuksi myös syytä tarkastella, millä tavoin yksisirkkai
sia on koppisiemenisten sukupuuhun sijoitettu. Aikaisemmasta 
käsityksestä, että se olisi vanhin Angiospermi-ryhmä ja että siis 
kaksisirkkaiset olisivat siitä johdettavissa, on nyttemmin täysin luo-

- vuttu, ja yleisesti ollaan sitä mieltä (m.m. H a 11 i e r, W e t t
s te i n, K a r s t e n, s e r o d i a g n o s t i t), että yksisirkkaiset 
ov:1t kehittyneet lähinnä Polycarpiceista, joiden kanssa niillä on 
lukuisia yhteisiä piirteitä. Mainittakoon esimerkiksi, että useilla 
Polycarpiceilla (heimoissa Ranunculaceae, Nymphaeaceae, Berberi
daceae) esiintyy vain yksi sirkkalehti ja johtojänteet sijaitsevat ha
jallisesti. Toisinaan (heimoissa Lardizabalaceae, Berberidaceae, 
Aristolochiaceae) jäisi surkastuu tai häviää, ja toiselta puolen havai
taan muutamain yksisirkkaisten nuoruusasteilla jällen jätteitä. 
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Kuva 4. Kaavamaisia piirroksia, jotka havainnollistuttavat 
eri käsityksiä Angiospermien alkuperästä. 
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Ranunculåceae-heimossa pääjuuri surkastuu, ja lähes kymmenessä 
heimassa esiintyy kukan pohjalukuna 3. Siitepölyhiukkasen kasvu 
tapahtuu yksisirkkaistyypin mukaisest i, ja usein havaitaan siemen
valkuaisen synnyssä yhtäläisyyttä molempien ryhmien välillä. Toi
selta puolen taasen muutamilla yksisirkkaisilla (Alismataceae) ovat 
kukkalehdet puoliköynnöksiset tai emi lehdet erill ään toisistaan 
(Butomaceae, Alismataceae). Kuitenkin esimerkiksi E n g 1 e r, joka 
yleensäkin sukupuuta rakentaessaan on hyvin varovainen ja käsit
tää suurten kasviryhmäin mieluummin kehittyneen rinnakkain kuin 
toinen toisistaan, olettaa yksisirkkaisten alkuperän olevan haetta
vissa sama.sta Protangiospermae-ryhmästä, josta kaksisirkkaisetkin 
eri suuntiin ovat kehittyneet. 
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Hyönteisten keräilyä lentokoneella. 

Uunio Saalas. 

Käydessäni viime kesäisellä Amerikan matkallani Louisianassa: 
Tallulah'in entomologisella asemalla, jossa tutkitaan puuvillan tuho
hyönteisiä ja käytetään näiden torjumiseen m.m. myrkkypölytystä 
lentokoneista \ näytettiin minulle sekin lentokone, jota yllä oleva 
kuva esittää. Se on entomologille erikoisen mielenkiintoinen, sillä se 
on todennäköisesti ainoa lentokone koko maailmassa, jota käytetään 
yksinomaan yläilmoissa lentävien tai leijailevien hyönteisten keräi
lyä varten. Sillä ei pyydystetä hyönteisiä niiden hävittämiseksi, 
kuten ehkä saattaisi luulla kun tietää, että Tallulah'in asema on pe
rustettu tuholaisten torjumista varten, vaan_ se on konstruoitu puh
taasti tieteellisiin keräilytarkoituksiin. Lentokoneen oikeaan siipeen 
on kiinnitetty erikoinen laite, jonka läpi ilmavirta pääsee kulkemaan, 
ja johon kaikki ilmassa olevat, sen tielle sattuvat hyönteiset joutu
vat, ja se on niin järjestetty, että eri korkeudella olevat hyönteiset 
joutuvat eri pulloihin, kun vain lentäjä vetää sop ivasti eri naruista. 
Täten voidaan samalla lentomatkalla kerätä hyönteisiä kymmeneltä 
eri korkeudelta, mielen mukaisesti; ja maahan tultaessa voidaan 

1 Ks. L. V. 1928, s. 195- 205. 
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tårkalleen sanoa, miltä korkeudelta kuhunkin pulloon kerääntyneet 
hyönteiset ovat pyydystetyt. 

Tämän koneen avulla on saavutettu erittäin mielenkiintoisia 
tuloksia. On voitu todeta, että vielä aivan uskomattoman korkealla 
maanpinnan yläpuolella lentää tai leijailee ilmavirtojen nostamia 
hyönteisiä. Niinpä on hyvin suurista korkeuksista saatu eri.faisia 
siivettömiäkin lajeja, m.m. hyppyhäntäisiä (Collembola). Onpa 
tavattu hyönteisiä vielä 4,000 metrin korkeudella maanpinnan ylä
puolella. - Osaksi ovat täten saadut hyönteiset olleet kuolleita, ja 
vaikeata on ollut kussakin erikoistapauksessa sanoa, olivatko ne ehkä 
jo kuolleina kohonneet maasta ilmavirtojen mukana, vai oliko tuolia 
yläilmoissa vallinnut suuri kylmyys ne tappanut. joka tapauksessa 
lienee melkoinen määrä sellaisiakin · hyönteisiä, jotka hyvin voivat 
kestää tällaisen >>ilmamatkan>>; ja varmana voimme senvuoksi pitää, 
että kysymyksessä olevat tutkimukset, jotka vasta ovat alkuasteel
låan, tulevat luomaan uutta valaistusta hyönteisten ja ehkäpä m~i
denkin elollisten olentojen leviämishistoriaan. 

jännityksellä jäämme odottamaan larkempia tietoja J1äistä 
tutkimuksista, joiden tulokset todennäköisesti ennen pitkää tulevat 
julkisuuteen. 

Ruumiinontelon avaus (laparotomi) kanalla. 
Eino Hiilivirta. 

Hämeenlinnan lähistöllä sijaitsevalta Munintatarkast usase
maita ilmoitettiin minulle 2. 11. 29, että eräällä kanalla on muna 
vatsa-ontelossa, ja kysyttiin, voidaanko tällaista asiaa auttaa. Vas
tasin, että munan joutuminen vatsa-onteloon edellyttää munatie
hyeri repeytymistä ja niin ollen on asia toivoton. Tähän sain kuiten
kin vastauksen, että kana on muninut kaksi munaa senkin jälkeen, 
kun tämä yksi todettiin vatsaontelossa olevaksi, ·että kana, vaikka 
näyttääkin vaivastaan kärsivän, on vielä kokolailla hyvissä voi ... 
missa ja että ruokakin on vielä vähin maistunut. Tämä ilmoitus soti 
olettamaani munatiehyen repeytymistä vastaan. Päästäkseni salai
suuden perille lupasin tulla toimittamaan >>keisarileikkauksen>>, olipa 
siitä sitten hyötyä tahi ei. 

Tultuani perille totesin ilmoituksessa lausutut huomiot paik
kansa pitäviksi, ja ryhdyin leikkaukseen Iege artis. 
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Vatsan leikkasin auki rintalastasta lähelle peräaukkoa, vähän 
keskiviivasta oikealle, pitäen munaa alustana. Vaikka haava näin 
oli mahdollisimman suuri, mahtui muna siitä töintuskin .tulemaan. 
Tarkastaessani vatsa-ontelon sisustaa, näin sen olevan kirkkaan ja 
puhtaan, munatiehyt oli ehyt ja kaikin puolin terveen näköinen, 
samoinkuin kaikki muutkin näkyvissä olevat elimet. Muna-aiheet 
loistivat suurena, keltaisena rypäleterttuna. Vatsakalvon ompelin 
kiinni neljällä silkkilankapistolla kudospuolet vastakkain, ja senjäl
keen vatsanahkan pistelemällä mahdollisimman tiheään. Vatsakal
von ja nahkan välisiä lihas- ja rasvakudosta en ommellut. 

Leikkauksesta ei kana näyttänyt ollenkaan heikontuvan. 
Verta ei tullut kuin muutama pisara. Kanan ruokahalu ei ollenkaan 
huonontunut, vaan parani se päivä päivältä. Haava parantui ilman 
sanottavampaa jälkihoitoa, ja 18 päivää leikkauksen jälkeen rupesi 
kana jatkamaan keskeytynyttä munintaansa. 

Kuinka muna oli joutunut vatsaonteloon? Muuta· mahdolli
suutta ei ole, kuin että muna on munatiehyessä >>eksynyt suunnasta>> 
ja tullut sieltä ulos samaa tietä kuin on sinne mennytkin, sillä muna
tiehyessähän sen on täytynyt olla saadakseen m.m. kalkkikuorensa. 
Mikä tällaisen >>eksymisen>> on sitten aiheuttanut, sitä en ole kylliksi 
oppinut sanomaan. 

Mahdollisesti tämmöinen tapaus ja leikkaus ei ole kovinkaan 
harvinainen suuressa maailmassa, missä kanojen tauteihin kiinnite
tään huolta ja huomiota, mutta meidän oloissamme voitaneen sitä 
pitää mainitsemisen arvoisena. 

Bakteerien hengityksestä. 

(Esitelmä, pidetty Duodecim-seuran kokouksessa 7. 11. 1929). 

Carl Nyberg. 

Bakteerit, niinkuin muutkin elävät .olennot käyttävät hapetta
misessa syntyvää energiaa elämän lähteenä. Tähän tarvittavan 
hapen saattaminen ruumiiseen on hengityksen tarkoitus. 

Korkeammat kasvit ja eläimet käyttävät hengityksessä vapaata 
molekylääristä happea ja toimittavat niin täydellisen hapettamisen, 
että sen lopputuloksena on hiilidioksiidi ja vesi. Bakteerienkin jou
kossa on sellaisia, jotka käyttävät vapaata happea, mutta tavallista 
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on, että bakteerit ottavat tarvitsemansa hapen jostakin orgaanisesta 
tai epäorgaanisesta yhdistyksestä kuten esim. hiilihydraatista, or;. 
gaanisesta haposta, munavalkuaisaineesta tai nitraatista, nitriitistä, 
sulfaatista j.n.e. Toiselta puolen bakteerien aiheuttama oksidatio ei 
suinkaan aina ole niin täydellinen, että lopputuloksena syntyisi 
hiilidioksiidia ja vettä. Päinvastoin ovat kaikenlaiset verrattain 
korkealle oksidoitut yhdistykset, kuten erilaiset hapot, etenkin 
oksaalihappo y.m. usein hengityksen lopputuloksena. Vielä huo
mattavampaa on, että bakteerien oksidatio ei aina kohdistu orgaa
nisiin, vaan myös epäorgaanisiin aineisiin. Yhteistä kaikissa näissä 
reaktioissa on, että hapettamisessa syntyvä energia on suurempi kuin 
pelkistämiseen tarvittava energia; siten jää aina pieni energian voitto 
bakteerille käytettäväksi. 

Ensimmäinen .tärkeä ominaisuus, johon meidän on kiinnitettävä 
huomiomme bakteereista puhuttaessa, on siis, että nämä toimien 
fermenttien tapaan samalla kertaa esiintyvät redusoivina ja oksidoi
vina. Tämä redusoiva ja oksidoiva kyky ei kuitenkaan esiinny kaik
kiin aineisiin nähden, päinvastoin on se erittäin rajoittunut ja koh;. 
distunut vain määrättyihin yhdistyksiin, jopa erikoistapauksissa 
johonkin ainoaan kemialliseen aineeseen. 

Kun silmäilemme bakteerien ravintotarvetta, huomaamme 
niitten suhtautuvan siihen kahdella periaatteellisesti eri tavalla. 
Eroitamme sen mukaan: 1) heterotrofiset bakteerit, jotka käyttävät 
valmiita orgaanisia yhdistyksiä sekä elävän aineen valmistukseen 
että polttamiseen ja 2) autotrofiset bakteerit, jotka hiilidioksiidista 
korkeampien kasvien tapaan itse valmistavat tarvitsemansa orgaa
niset yhdistykset ja polttoaineena pääasiallisesti käyttävät epäor
gaanisia yhdistyksiä. 

Meille laboratoreista tunnetut, tavalliset bakteerit ovat kaikki 
heterotrofisia. Ne oksidoivat orgaanisia yhdistyksiä kuten muna
valkuaisaineita, hiilihydraatteja, rasva-aineita j.n.e. Happea ottavat 
toiset ilmasta, kuten kaikki n.k. obligaattiset aerobiset bakteerit tai 
happipitoisista orgaanisista aineista, niinkuin esim. kaikki n.k. 
anaerobiset bakteerit. Suuri joukko kykenee tässä suhteessa sovel
tumaan asianhaarojen mukaan ja käyttävät joko vapaata tai sidot
tua happea tai molempia; näin suhtautuvat kaikki takuitatiivisesti 
anaerobiset bakteerit kuten esim. stafylokokit, tyfus· Coli ryhmän 
bakteerit ja monet muut. Esimerkkinä tällaisesta palamisesta ol· 
koon .seuraava, Ne u b e r g' i n asetaldehydireaktio, joka kuvaa 
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useitten sokeria hajoittavien fakultatiivisten anaerobisten baktee
rien hengitystä: 

C6H1206 = 3 CHaCHO + 30 (reduktio - 163 kcai.) 
dekstroosi asetaldehydi 

CsH1206 + 9 0 = 3 C204H2+ 3 H20 (oksidatio+ 494 kcal.) 
dekstroosi oksaalihappo 

4CsHt206= 9C2H40 + 3 C2H204+ 3H20. (koko reaktio+ 5 kcal.) 
dekstroosi asetaldehydi oksaalihappo 

Tässä reaktiossa on kemiallisesti todettu asetaldehydin syntyvän .. 
Asetaldehydi voi sittemmin kondensoitua myrkyttömäksi aineeksi, 
yhtyä johonkin muuhun aineeseen tai red usaitua etylialkohooliksi 
seuraavasti: 

CH3CHO + H20 = CH3CH20H + 0 - 46. kcal. 

Tämä n.k. alkoholikäyminen on verrattain yleinen bakteerien, mutta 
varsinkin hiivasienien aiheuttamana ilmiönä. Siinä sitoutuu taas 
energiaa, mutta kaikissa tämäntapaisissa reaktioissa vapautuu toi
selta puolen runsaasti energiaa sen johdosta, että aldehydi oksidoi~ 
tuu esim. alifaattiseksi hapoksi kuten: 

CH3CH0 + 0 = CH3COOH + 70 kcal. 
acetaldehydi etikkahappo 

Tässä sama happi-atomi, joka vaati 46 kcal vapautuessaan aldehydin 
redusoituessa alkohooliksi, antaa 70 kcal, kun se muuttaa toisen 
aldehydimolekyylin etikkahapoksi. Bakteeri tässä siis voittaa 24 kai. 

Niinhyvin oksidatio kuin reduktiokin voi mennä pitemmälle; 
niinpä coli-basilli es im . hajoittaa sokereja muodostaen yhtenä loppu
tuloksena hiilioksiidia, joka aina tulee näkyviin, kun tätä bakteeria 
istutetaan esim. rypälesokeriagariin; agaripatsas nimittäin särkyy 
siinä muodostuneitten kaasukuplien vaikutuksesta. Samoin kuin 
Coli-basilli muodostavat paratyfusbasillitkin sekä monet muut täten 
hiilidioksiidia. Voimakkaan reduktion taas, ja tietysti sen yhtey
dessä voimakkaan oksidation aikaansaavat useat anaerobiset bak
teerit. Niinmuodoin syntyy monen basillin vaikutuksesta hajoavaan 
selluJoosaan runsaasti metaania CH 4 ja vetyä, joissa siis hiilihyd
raattimolekyylistä kaikki happi on otettu pois. Tämä reaktio on 
käynnissä kaikkialla, missä näkee se isovan veden pohjasta kaasu
kuplia nousevan; tämä kaasu on suureksi osaksi metaania tai vetyä, 
joskus puhtaana, toisinaan hiilioksiidin sekaista, riippuen pohjassa 
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·elävien bakteerien laadusta. Bakteerit eivät täten käytä vain or
gaanisesti sidottua happea, vaan osaavat, kuten sanottu, ottaa sitä 
myös sellaisista yhdistyksistä kuin nitraateista, nitriiteista, sulfaa
teista, thiosulfaateista j.n.e., vieläpä metallioksiideistakin. 

Suurin piirtein on tässä aina samanlainen reaktio kyseessä; 
happi siirretään yhdistyksestä toiseen, siten, että bakteerille tässä 
välittäjänä jää pieni energian voitto. Mielenkiintoista näissä n.k. 
typpi-, rikki-, rauta- j.n.e. bakteereissa on se, että ne ovat erittäin 
·spesialisoituneet aivan määrättyihin yhdistyksiin. Niinpä löytyy 
määrättyjä lajeja, jotka nitraateista ottavat vain yhden happiatoo
min, redusoiden nitraatit nitriiteiksi. Toiset taas muuttavat nitriit
tejä ammoniakiksi j.n.e. Nämät eivät voi redusoida rikkiyhdistyk
siä ja rikkibakteerit taas eivät voi tyytyä typpiyhdistyksiin. W. 
8 r e n n e r on koettanut viljellä tällaisia rikkibakteereja seleni
pitoisissa elatusaineissa ja todennut, että selenisuolat joskus, rikki
suolojen puutteessa, voivat näitä korvata. Tätä alaa on toistaiseksi 
vähän tutkittu, mutta on mielenkiintoista todeta, että bakteeritkin 
jossain määrin huomaavat alkuaineiden sukulaisuussuhteita. 

Luonnontaloudessa ovat tämänlaatuiset bakteerit, varsinkin 
typpiyhdistyksiä redusoivat, sangen tärkeät. Niitten toimesta ta
pahtuu ammoniakin muodostus luonnossa, siis m.m. maan alkalisoi
tuminen, joka kasvikunnalle on niin välttämätöntä. Vahvoja am
moniakkimuodostajia ovat meille laboratoreistå tutut Bacillus 
·subtilis, B. mesentericus, B. mycoides ja monet muut. 

Siirrymme sitten puhumaan autotrofisista bakteereista. Nämät 
toimittavat hiiJidioksiidista, hapesta, typestä ja muista aineista or
gaanisen synteesin, jonka lopputuloksena ovat munanvalkuaisaineet 
bakteerin ruumiissa. Tarvittavaa energiaa nämä eivät korkeampien 
kasvien tapaan ota auringonvalosta, vaan käyttävät kemiallista 
voimaa, jonka ne saavat hapettamalla vetyä, ammoniakkia, rikkiä, 
rikkivetyä, rautaa y.m. sen kaltaisia aineita. Huomattavaa on, että 
autotrofiset bakteerit eivät käytä polttoaineena hiiltä, hiilivetyjä tai 
muita orgaanisia yhdistyksiä ympäristöstään. Monet antotrofiset 
bakteerit voivat tosin sopivissa olosuhteissa käyttää hyväkseen 
myös valmiita orgaanisia yhdistyksiä, mutta ne kadottavat silloin 
satnalla autotrafisen luonteensa ja elävät toistaiseksi heterotrofisina 
b'akteereina. 

Lyhyessä selostuksessa on mahdoton yksityiskohtaisesti puhua· 
näiden mielenkiintoisten olioiden fysiologiasta. Koetan tässä: 1kui-
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tenkin muutamalla esimerkillä valaista näitten elämää ja samalla 
niitten suurta merkitystä luonnon taloudessa. 

Kaikkialla maassa, poikkeuksena vain kuivat hietikot ja autio
maat, on bakteereja, joilla on kyky hitaasti polttaa vapaata vetyä 
vedeksi. jos tällaisia bakteereja viljelee sopivassa suolaliuoksessa, 
joka ei sisällä mitään orgaanisia aineita, mutta kyllä hiilidioksidia 
tai karbonaatteja ja pitää huolta siitä, että nesteen yläpuolella on 
vetypitoista ilmaa, niin huomaa pian nesteen pinnalle syntyvän 
limaisen bakteeriketon, jolla on kyky vapaasti poistaa vetykaasu 
ilmasta. Nämät bakteerit ovat obligaattisesti aerobisia, ne käyttä
vät vedyn oksidoimiseen vapaata ilmahappea. Niitten eläessä syntyy 
vähitellen viljelysnesteeseen huomattava määrä orgaanisia aineita, 
munavalkuaisaineita ja niitten hajoamistuloksia. Nämät on bakteeri 
·ensin rakentanut hiilidioksiidista hiililähteenä, ja sittemmin itse 
taas osaksi hajoittanut. Nämät n.k. vetybakteerit nim. voivat enim
mäkseen elää myös heterotrofisina bakteereina käyttäel) hyväkseen 
valmiita orgaanisia yhdistyksiä. Kuitenkin on todettu, että ne pa
remmin viihtyvät ja pysyvät voimakkaina, jos ovat pakotetut elä
mään autotrofista elämää ja että monet niistä pian surkastuvat ja 
kuolevat, kun niitä viljelee orgaanisissa elatusaineissa. 

Vetybakteerit eivät muodosta morfologisesti yhtenäistä ryh
mää, niinkuin alunperin olisi taipuvainen otaksumaan. Nii.tä tunne
taan sekä kokkeja että Gram negatiivisia basilleja ja vieläpä Gram
positiivisia, itiöitä muodostaviakin sellaisia, jotka voivat elää vety
:bakteereina. 

Luonnossa löytää näitä runsaasti kaikkialla, missä esim. hajoa
vasta selluloosasta syntyy redusoivien bakteerien vaikutuksesta va
paata vetyä. Pienessä määrin tapahtuu tämä hajoaminen kaikkialla 
mullassa, joten näitä bakteereja löytääkin ainakin jonkunverran 
kai.kkialta multamaasta. Liekö vedyn oksidoimisessa bakteereilla 
tärkeä tehtävä, se jääköön toistaiseksi sanomatta, mutta orgaanisten 
.aineitten synteesi, joka tässä tapahtuu, on ehdottomasti merkityk
sellinen. Bakteerin kautta syntyy nim. täten suuret määrät typpi
pitoista humus-ainetta, jota ilman useimmat kasvit eivät luonnossa 
tule toimeen. · 

Mainitsin tässä typpipitoiset humusaineet. Niistä täytyy tässä 
yhteydessä hiukan perinpohjaisemminkin kertoa. Aikaisemmin 
huomautin, että löytyy multabakteereja, jotka redusoivat typpi
yhdistyksiä (m.m. nitraatteja) ammoniakiksi. jollei maassa ole tar-
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peeksi happoja sitomaan syntynyttä ammoniakkia, haihtuu suuri osa 
siitä ilmaan ja kasveille niin tärkeää sidottua typpeä menee hukkaan. 
Itse asiassa ei tällainen tappio tapahdu muualla kuin sellaisissa pai
koissa, joihin keinotekoisesti lyhyen ajan kuluessa on koottu suuret 
määrät ammoniakiksi muuttuvia aineita, kuten esim. tunkioissa. 
Muualla, missä luonto saa asiat järjestää, on aina varalla joukko bak
teereja, jotka jälleen oksidoivat syntyneen ammoniakin nitriitiksi 
tai nitraatiksi. Enimmäkseen sama bakteeri ei toimita koko tätä 
muutosta, vaan yksi laji muuttaa ensin ammoniakin typpihapok
keeksi, joka heti sitoutuu ammoniakkiin, kaikkiin tai muuhun 
emäkseen ja toinen laji jatkaa sitten oksidatiota typpihapokesuolasta 
nitraatiksi. 

Nämät typpiaineita oksidoivat bakteerit ovat kuten vetybak
teeritkin autotrofisia. Ne tulevat toimeen aivan ilman orgaanisia 
aineita ja käyttävät oksidatiossa vapautuvaa energiaa orgaanisen 
aineen syn~eesiin hiilidioksiidista. On nitraattibakteereja, jotka 
myös voivat elää heterotrofisina, mutta suurin osa tähän kuuluvista 
bakteereista on nähtävästi obligaattisesti autotrofisia ja kärsivät, 
jopa kuolevatkin elatusaineissa, jotka sisältävät liukenevia, helposti 
palavia orgaanisia yhdistyksiä, kuten esim. glyseriiniä, sokeria, mu
nanvalkuaisaineita j.n.e. Nämät typpiyhdistyksiä oksidoivat auto
trofiset bakteerit, joitten tuntemisella on ollut perustava merkitys 
bakteerifysiologiassa ja maanviljelyskemiassa, tutki ja selitti tyy
dyttävästi ensi kerran venäläinen tiedemies W i n o g r a d s k y, 
joka tällä työllään on tehnyt nimensä kuolemattomaksi. 

Samalla tavalla kuin autotrofiset bakteerit voivat hankkia tar
vittavan energiansa oksidoimalla vetyä ja ammoniakkia, voivat ne 
tähän tarpeeseen käyttää muitakin aineita, kuten jo huomautin . 
jätän kuitenkin useimmat näistä sikseen ja mainitsen ainoastaan 
vielä muutaman sanan n.k. rautabakteereista. 

Rautabakteerien jälkiä olette kaikki nähneet ojissa ja lähteissä, 
joissa on rautapitoista vettä. Tuo ruosteenvärinen pehmeä villa
mainen peite, joka näkyy tällaisten vesien pohjalla, on nim. rauta
bakteerien torvimaisia limapeitteitä. Rautabakteerit elävät kiinni
kasvaneina kiviin, korsiin ja muihin esineihin; ne kehittyvät pit
kiksi sauvoiksi tai rihmamaisiksi jonoiksi, joita ympäröi ohut lima
tuppi. jos nesteessä, jossa ne elävät, on ferrosuoloja, rupeaa bakteeri 
niitä oksidoimaan ferrisuoloiksi, jotka lopullisesti ferrihydraatin, 
karbonaatin tai oksykarbonaatin muodossa eristyvät bakteerin ruu-
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miista ja sijoittuvat yllämainittuun limatuppeen. Sikäli kuin tuo 
tuppi tulee ferrisuoloja täyteen, kasvaa bakteeri vanhasta tupesta 
esiin, muodostaen samalla ympärilleen uutta limatuppea, joka taas 
täyttyy rautasuolailla j.n.e. jos mikroskoopilla tutkii tuollaista 
ruoste-villakerrosta lähteen pohjasta, niin huomaakin siinä miltei 
yksinomaan kuolleita ruosteen täyttämiä limatuppia; elävät bak
teerit irtautuvat aina, kun yritetään nostaa tuollaista bakteeri
ruostetta vedestä; ne uiskentelevat jonkun aikaa vapaina ja kiinnit
tyvät sitten taas sopivaan alustaan. Viimeisinä vuosina on löydetty 
myös ruostetuppia muodostavia kokkeja; siis tämäkään fysiologinen 
ominaisuus ei ole sidottu morfologisesti määrätynlaisiin bakteereihin. 
Samoinkuin edellämainitut vety- ja typpibakteerit käyttävät myös 
rautabakteerit oksidatiossa syntyvää energiaa orgaanisen aineen 
synteesiin. Tämäntapaiset bakteerit ehkä voivat elää heterotrofisesti
kin, mutta useimmat tutkitut lajit menestyvät parhaiten vedessä, 
joka ei sisällä liuenneita orgaanisia aineita niinkuin esim. monet 
mineraalivesilähteet, joissa sitävastoin tavallisesti on runsaasti 
hiilidioksiidia. Tästä bakteerit rakentavat elävän munavalkuais
a.ineensa. 

Piirteitä erään pohjois::Savon syrjäseudun 
kasvistosta. 
0. Kyyhkynen. 

(Jatk.) 

Aivan harvinaisina on myös pidettävä seuraavia lajeja: 

Polypodium vulgare (niuk.) 
Pteris aqvilina (kohtal.) 
Lycopodium inundatum (kohtal.) 
Typha sp. (tois. paik. häv., tois. 

kuulon . muk. runs.) 
Milium effusum (niuk.) 
Scirpus acicularis (jäänyt kai 

ositt. tarkkaamatta) 
Carex laxa (epätas. eri vuosina.) 

Belula intermedia (useamp. isohk. 
pens.) 

Silene rupestris (hyvin niuk.) 
Nasturtium palustre (harv.) 
Cardamine pratensis 
Elatine triandra (niukanp.) 
Callitriche polymorpha (harv.) 
Scrophularia nodosa (puoliruder.) 
Euphrasia curta (runs., iso muoto) 
Galium trifidum (niuk.), 

joita on tavattu vain 1- 2 paikassa, mutta yleensä runsaammin kuin 
edellisiä. 



62 Piirteitä erään pohjois-Savon syrjäseudun kasvistosta . 

.Harvinaisuuksien joukossa sopinee mainita myös eräät viljelyk
sen seuralaiset: Atriplex patulum ja }uncus fuscoater (määr. vahvist. 
toht. Lindberg), joista jälkimäinen on Sb:Ile uusi, sekä Myosurus 
minimus ja Arabidopsis tlzaliana, joita kumpaakin, samoin kuin edel
Iisiäkin, on tavattu vain yhdessä paikassa niukasti, ja lisäksi väri
muunnokset: Vicia sepium (valkeakukk.), Cirsium palustre (melk. 
valkeakukk.), Epilobium angustifolium (vaaleanpun.) ja Oxalis aceto
sella (tuoreena vaaleansinipun., kuivana sininen). 

Seuraavat luettelot valaissevat myös osaltaan alueen kasviston 
kokoamusta ja samalla sen suhdetta itäisiin ja läntisiin seutuihin. 
Edellisten (kts. ed.) rinnalla1 kantaa se niin hyvin lajien ja löytö
paikkojen kuin yksilöidenkin lukuun nähden selvää köyhemmyyden 
leimaa, mutta jälkimäiseen ( = Suomenselän seutujen kasvistoon2

) 

verrattuna on suhde päinvastainen, eli että se t.s. ei ole kaikkein 
karuimpia. 1 t ä i s i II e s e u d u i 1 1 e y h t e i s e n ä p 1 1 r
t e e n ä pitäisin sitä, että seuraavat lajit, jotka kyllä kuvattavallakin 
alueella enimmäkseen ovat enemmän tai vähemmän harvinaisia 
(tavattuja - useimmat - vain 2- 5 paik.3

) ja vähävaltaisia, lännem
pänä ovat vielä harvinaisempia tai osittain puuttuvatkin. Näitä ovat: 

Polysticlzum cristatum: Täällä ( = Pielavedellä) us. paik., lännemp. 0. 
P. filix mas: Täällä us. paik., lännemp. hyv. harv. 
Botrychium ternatum: Täällä monin paik., länn. hyvin harv. 
Sparganium natans: Täällä us. p., länn. harv. (?). 
Sp. affine: Täällä monin p., lännempänä? 
Calamagrostis arundinacea: Täällä us. p., länn. ainoast. itäos. 
Alopecurus geniculatus: Täällä us. paik., länn. 0. 
Carex digitata: Täällä us. paik., välistä runs.-kin, länn. (hyvin) harv. 
C. Persoonii: Samoin kuin edellinen. 
Goodyera repens: Täällä monin paik. (ei harv.), länn. joks. harv. 
Listera ovata: Täällä us. p., vieläpä (toisina kesinä) verratt. runs., 

länn. harv. 
Gymnadenia conopea: Täällä samoin k. edell., lännemp. hyv. harv. 
Salix nigricans: Täällä us. p., länn. hyv. harv.? 

1 Osittain välille sattuvat Karttulan ja Tervon kuntiin kt:U.tluvat seudut 
lukeutun evat kasvistonsa puolesta enemmän tänne kuin sinne päin. 

2 Kts. Roivaisen edellä mainittua kirjoitusta ja toistakin: Tietoja Pihti
putaan ja Kinnulan putkilokasvistosta (Kuopion L. Y. Y-n Julk. ~ t N:o 2) 
sekä A. L. Backman'in >>tiedonantoa>>: Ödemarksfloran i mellersta Österbotten 
(Medd. 44 siv. 100). . 

3 Otettakoon myös huomioon, että alueemme on paljon pienempi. 
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Polygonum lzydropiper: Täällä us. paik., Iänn. 1 paik. 
Moelzringia trinervia: Täällä us. paik., länn. harv. 
Diantlzus deltoides: Täällä us. p. (epätas. eri kes.), länn. hyv. harv. 
Ranunculus polyantlzemos: Täällä monin p. (ei harv. ja verr. runs.) ~ 

länn. harv. 
Turritis glabra: Täällä us. p., lännempänä puuttuu (0). 
Alchemilla acutangula: Samoin k. edell. · 
A. filicaulis: Täällä us. paik. (ei kuit. tav.), Iänn. harv. 
Euphrasia hirtella: Täällä sam. k. edell., länn. 0 (?). 

' Campanula cervicaria: T~ällä (jo pienemm. alalla!) us. p., länn ~ 

harvinaisempi. 
Bidens radiatus: Täällä us. p. (ei tav.), länn. hyv. harv. 
Centaurea jacea: Täälläkin ainakin paik. pitempiaik. ja levinn. ,. 

länn. 0. 
Gnaphalium uliginosum: Täällä us. paik., länn. harvinaisempi. 
Aclzillea ptarmica: Täällä monin p. (ei harv.), länn. hyv. harv. 
Lampsana communis: Täällä us. p. (tois. kes. runs.), länn. ainoast. paik~ 

Niinkuin mainittiin, eivät nämä lajit esiinny kyseenalaisellakaan 
seudulla enemmän tunnettujen kasvupaikkojen luvun kuin runsau
denkaan puolesta läheskään samanveroisina kuin edellä mainituissa 
itäisemmissä pitäjissä. Sitäpaitsi on näissä tavattu suuri joukko (yli
malkaisen laskelman mukaan n. 80) sellaisia enemmän tai vähemmän 
luonnonvaraisia lajeja, jotka kuvattavalta alueelta puuttuvat. Omi-· 
tuista kyllä on näistä yli 30 tavattu lännempänä. Mutta niinkuin 
edellä huomautettiin, on otettava huomioon, että Roivaisen tarkas
tama alue, jota lähinnä on käytetty näissä laskelmissa vertauskoh
tana, samoinkuin nuo itäisemmätkin seudut käsittää kokonaisia 
pitäjiä, joissa siis suurempi kasvupaikkojen vaihtelu on mahdollinen ~ 

P u u t t u v i e n 1 a j i en luettelolla on oma kiintoisuutensa> ja kun 
se muutenkin selventää kasviston >>suhteita>> kuvattavalla alueella,. 
teen siitä pienoisen poiminnan.I_Tähdellä (*) merkityt on kuitenkin 
tavattu Pielaveden muissa osissa, mikä olkoon ikäänkuin eräänlai
seksi puolustukseksi sanottu.]: 

*Onoclea struthopteris. 
Woodsia ilvensis. 
* Eqvisetum lziemale. 

Lemna minor (Pielav.?). • 
*Triglochin palustris.1 

* Potamogeton gramineus. 
1 Voi kasvaa kuvattavallakin alueella, sillä äskettäin löysin sen lapakon 

hedelmyksineen erään kaupan luota hevosen ruoan tähteistä (heinän roskien 
seasta.). Kesällä en ole sitä havainnut mi5sään. 
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Sagittariat (Pielav.?). 
*Glyceria fluitans. 
*Gl. remota. 
*Triticum caninum. 
Eriophorum latifolium. 
*Carex laevirostris. 
*C. flava. 
C. stricta. 
*C. teretiuscula. 
*Carex tenuiflora. (Roiv.). 
*Cardamine amara. (Roiv.). 
* Alchemilla micans. 

Rosa acicularis. 
*Ribes rubrum. (Roiv.). 
Vicia silvatica. 
* Myriophyllum verticillatum. 

(Roiv.). 
Elatine hydropiper. 
* Viola umbrosa. 
V. arenaria. 
*Myosotis arenaria. (Huusk.). 
*Sceptrum carolinum. 
Oalium triflorum. 
G. boreale. 

Edellä on jo huomautettu, että maisemain yleiskuvassa on y h
t ei s i ä piirteitä 1 ä n t i se m pien, Suomenselän seutujen 
kanssa. Samaa on havaittavissa kasvistossakin. Kun silmäi
lee soiden lajiluetteloita mainituissa R o i v a i s e n ja B a c k
m a n'in kirjoitelmissa ja vertaa niitä täkäl. isompien nevojen kas
villisuuteen, niin selviävät yhtäläisyydet tuota pikaa. Täälläkin 
esiintyvät Carex Iivida ja Rhynchospora alba muutamin paikoin sel
vinä luonnehtija-lajeina, niin runsaasti niitä on. ja seassa on aivan 
samoja huomattavampia lajeja kuin lännempänäkin, nimittäin: 
Lycopodium inundatum, Selaginella, Molinia, Carex laxa, C. åioeca, 
juncus stygius, Malaxis paludosa, Orclzis incarnatus ja Utricularia 
intermedia, jotka (samoin k. edellisetkin) paria kolmea lukuunotta
matta, ovat idempänä vallan harvinaisia. [Täkäläisten suoniittyjen 
kasveina sopinee tässä ohella mainita pari kolme saraa: Carex aqva
tilis, C. Oederi ja C. sparsiflora, joista kahta ensinmainittua (samoin 
kuin kolmattakin) on tavattu täällä monin paikoin, mutta jotka 
molemmilla vertailualueilla näyttävät olevan harvinaisempiaj. -
Edellä Iueteitiin joukko sellaisia idempänä tavallisia lajeja, jotka 
kuvattavalla seudulla näyttävät olevan yleisempiä kuin Roivaisen 
alueilla. Mutta toiselta puolen on milt'ei enemmän sellaisia, jotka 
molell}milla viimemainituilla seuduilla ovat huomattavasti harvinai- · 
sempia ja vähempivaltaisia kuin maakuntamme keskeisemmissä 
osissa. Samoin on sopivien kasvupaikkojen lukuisuudesta riippuva 
tavallisempien suoheinien ja varpujen suurempi yksilörunsaus yhtei
~~n piirre näille saloseuduille. - Hanhenpajua (Salix repens pienois
muotoineen), jota olen tavannut täällä useissa paikoissa, olen myös 
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tottunut pitämään >>te rvehdyksen tuojana>> Suomen selän tuolta puo
len. Toista sikäläistä kasvia, Valeriana officinalis'ta, on sen sijaan 
tavattu täällä vain satunnaisluontoisena. On voinut olla alkuperäi
nenkin. 

Voikukka- (Taraxacum-) kasvisto on seudu lla näöltään ver
rattain yksitoikkoista, mutta keltano- (Hieracium-) kasvisto sen 
sijaan odottamattoman monimuotoista. 

Lopuksi sopinee luetella myös joukko huomattavampia vilje lyk
sen mukana seudu lle ku lkeutuneita ja tänne pitemmäksi tai lyhyem
mäksi ajåksi kotiutun eita lajeja. Näitä ovat, paitsi jo edellä luetel
tuja, seuraavat: 
Rumex aqvaticus (1 paik.) 
Silene noctiflora (kasvitarh., vä-

listä runs.) 
Melandrium album (2 - 3 paik.) 
Agrostemma githago (er. kes. peli.) 
Scleranthus annuus (3 paik., 

niuk.) 
Fumaria officinalis (joks. harv.) 
Arabis suecica (joks. yl. , mutta 

niuk.) 
Barbarea vulgaris (monin paik., 

niuk.) 
B. stricta (us. peli., runs.mmin k. 

edell.) 
Sisymbrium sinapistrum (1 p. 1 

iso yksilö) 
Bunias orientalis (monin paik.) 
Berteroa incana ( 1 p. muutamia 

kpl.) 
Nasturtium silvestre (I p. seinust. 

runs.) 
Camelina Unicola (harvin., pella

van seassa) 
Potentilla intermedia (us. paik., 

niuk.) 
Vicia hirsuta (tuskin harv.). 
V. angustifolia (muistaaks. 

yksilö) 

Euplwrbia esula (ainakin 2 pail<.) 
Viofa . tricolor (2 p.; toisessa li 

sääntyy) 
Antlzriscus silv. (ei yl. eikä runs.) 
Pastinaca sativa ( 1 paik. 1 yk

silö) 
H eracleum sibiric. ( 1 p. kartan. 

seud.) 
Levisticum otf. (monin paik. ko

ri st.) 
Convolvulus arv. ( 1 p., alueen 

raj.: Roiv.) 
Mentha sp. (paik. seinustoilla) 
Lamium hybridum (hyvin harv.) 
Galeopsis ladanum (1 peli. niuk.) 
Staclzys palustris (n. 3 p.; leviää) 
Solanum dulcamara (1 p. seinust.) 
S. nigrum (1 p. kasvitarh .) 
Hyoscyamus nig. ( 1 p. seinust.) 
Linaria vulg. (joks. harv.) 
Plantago media (1 peli. 1 yksilö) 
Pl. lanceolata (l peli. us. yksi-

löitä) 
Galium mollugo (harv., 1- 2 p. 

hiukan) 
Valeriana off. (2 p. istut., tois. 

tuotu perkkiolta) 
Knautia arv. (joks. harv.) 
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Campanula glomerata (3 p., niuk., 
kulk.?) 

Lappa tomentosa (paik.; joskus 
runs.) , 

Cirsium lanceolatum (ei harv.) 
Carduus crispus [1 p.; (er. peli. 

alueen raj. ulkop. runs.)] 
Centaurea phrygia (2 p.; tois. 

kulk., tois. lev. alu lla). 
C. iacea (3 p., 1 runs., 2 kulk. 

siem.) 
C. scabiosa ( 1 paik. 1 yksilö). 
Senecio vulg. (3 paik. niuk.). 
Artemisia vulg. (tuskin harv.) 

A. absinthium (2 p. , tois. niuk., t. 
runsaammin) 

Antlzemis tinct. (2 - 3 p., J :ssä 
runs.) 

Tanacetum vulgare (n. 3- 4 paik. 
peli.) 

Achillea ptarmica (ei ole harv.) 
M atricaria discoidea (joks. yl.) 
Sonchus arvensis (us. p. kasvi-

tarh.) 
S. asper (1 paik. 1 yksilö) 
Crepis tectorum (tuskin tavall., 

levenem. vaillin. tarkattu) 
Lampsana communis (ei ole tav.). 

Suomenkielisiä kasvitieteellisiä sanoja. 
Asko Pulkkinen. 

IW,n aikakaus- ja päivälehtien toistuvat keskustelut uusista suomen
kielisistä sanoista ja nimityksistä näyttävät kiinnostavan lukijakuntaa, 
arvelen Luonnon Ystävänkin palstoille sopivan sen tapaisen asian sitäkin 
suuremmalla syyllä, kun se Vanamo-seuran säännöissä mainitaan seuran 
tarkoitukseen liittyvänä. Tässä ei tarvitse puuttua kysymykseen, missä 
määrin on yleensä tarpeellista >> teknillisiä termejä>> suomennella. Ainakin 
yleistajuisessa esityksessä ja alkeisopetuksessa pitäisi kaikki asiat saada 
sanotuksi suomalaisin sanoin , sillä sopiva ja ymmärrettävä nimitys selit
tää jo puolet asiaa. Seuraavassa esitän muutamia alkeisopetukseen kuu
luvia suomalaisia sanavastineita kasvitieteen alalta joko muutosehdotuk:
sina tai uudissanoina toivoen niistä syntyvän keskustelua. jos L. :V:n 
toimitus ei katso voivansa kaikkia vastauksia julkaista tai selostaa, 
ottaisi allekirjoittanut ne kernaasti vastaan (os. Viipuri) ja laatisi niistä 
yhdistelmän. 

juurakko on harhaanjohtavana sanana kerta kaikkiaan hylättävä. 
Sitä energiamäärää, jonka jokainen opettaja käyttää jo I:ltä luokalta 
lähtien tuon epäonnistuneen sanan selittämiseen, ei voi mitata, ja loppu
tulos on se, että viimeisellä luokalla usein vastataan: kasvin juurena on 
juurakko. Ruotsin kielessä on hylätty )>rotstock>> ja otettu sen sijasta 
>>jordstam>>-sana käytäntöön. Meillä pitäisi myös saada varsi-sanan joh-
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dannainen nimitystä vastaamaan. V arsikko-sanaa L ö n n r o t käytti 
merkitsemään cormusta, mutta kun se nyt on suomennet tu versoksi, 
voisi varsikko-sanan merkitystä muuttaa tai johtaa uudissana -ke-päät
teellä, varreke. Sen tapaisia sanoja on paljon (korvake, kieleke, ruusuke, 
kerake, parveke). -ke-päätteisen sanan Lönnrot sanoo merkitsevän 
jotakin pääsanan tapaista. Kenties varres tai varreste (vrt. varrestaa) 
olisivat sopivia. Maavarsi ei ole tähän erikoistapaukseen hyvä, mutta 
maavarsiksi voisi sanoa kaikkia maanalaisia varsia. Maanpäälliselle var
relle pitäisi myös saada lyhyempi ja suomalaisempi vastine. 

Alkeisvarsikko. Kun varsikko-sana cormus-merkityksessä hylättiin , 
jäi alkeisvarsikko muuttamatta. Tässä riittäisi lyhyempi varsi-muoto, 
koskapa sitä ei ole kartettu käyttää sekovarsi-merkityksessäkään. Mutta 
alkeis-sana viittaa jonkintapais·een muodonvaihdokseen (alkio, alkeis
lehti , alkeisopetus), josta tässä ei ole kysymys, vaan tarkoitetaan esi
käsitettä (es i-isä, esihistoria), sentähden prothallium olisi suomeksi 
esivarsi. 

Alkeisrihma jäisi ennalleen ja erottautuisi esivarsi käsitteestä . 
Mehesvarsi, -lehti, -kasvi = succulent (vrt. mehestyä). Me/ms

muotoa voisi myös ehdottaa (mehuste). 
Ala- ja ylälehti-sanat eivät ole kuvaavia, kun edellisiin kuuluvat 

silmusuomutkin. Ehdottaisin Melan mukaan: suomu- ja suojuslelzti
nimityksiä. Kasvulehtiä ( = Laubblatt) sanoisin varsi- tai aluslehdiksi 
niiden sijoittumisen mukaan varrelle tai maanraj aan. 

Pykälaitaisen voisi vaihtaa lzammaslaitaiseen. Pykä-sana on outo. 
Upos-, kellus-, kolwle/zti tai -kasvi = Tauchblatt, Schwimmblatt, 

esim. Alisman eri muodot. Vesikasviliisuuden voisi näillä sanoill a ryh
mitellä upos-, kellus- ja kohokasvivyöhykkeisiin . 

Muodos: juuren, varren ja lehden muodokset = muodolleen muut
tuneet, metamorphosiert (vrt. veistos). Muuttuma-sanalla on mutatio 
suomennettu. 

Hienois- ja karkeisrakenne. = mikroskooppinen ja makroskooppinen. 
(Vrt. hienotae, karkeishöylä, karkeistyö.) · 

Pienoiseliö = mikro-organismi, pienoiskasvi. 
Kuivakko- , kosteikko-, vaihteis-, vesikasvi. Uusi sana on va ihtei -

kasvi = tropofyt. 
Omavarainen = autofyt, Salovaaran käyttämä sana. 
Mullaskasvi = saprofyt. Mullas = humus. Multakasvi (vrt. multa

sieni) voisi johtaa ajattelemaan maanalaista kasvia. 
Päällyskasvi = epifyt, Cajanderin käyttämä, on parempi kuin ·omi-



G8 Kertomus Vanamon toiminnasta v. I928. 

tuinen sanayhdistymä päällysvieras. Kenties voisi keksiä ·vi eläkin suo
malaisemman vast ineen . 

Kei justo = plankton, si itä kasvikeijusto, keijukasvi, keijumislaitc, 
-elin, kenties keijuke. Lönnrotin mukaan keijua 111.111. = sväva (kcllua 
scnsijaan = hänga som en klocka, Jlyta ovanpå). Valle käyttää keiju
jaelosto, keijukorento-sanoja. 

Leveneminen ja leviäminen sopisi myös erottaa. Leveneminen, levetä 
= b i bredare, leviäminen, levitä= utbreda sig, sp ricl as (vrt. en imm än 
levinnyt, levittäjä, levikki). . 

Elotiede = biologia. Kasvielotiede ei ole sen hankalampi käyttää 
kuin kasvimaantiedekään. Vähemmän vaativassa merkityksessä =-- elo
oppi, elo-opillinen. 

Uudissanoihin tottuu pian toistamalla niitä muutami a kertoja. Pää
asia on, että ne ovat loogi llisesti oikeita. 

Kertomus Suomalaisen Eläin== ja Kasvitieteellisen 
Seuran Vanamon toiminnasta v. 1928.1 

Seuramme on kuluneena vuonna elänyt samoissa vilkkaan toiminnan 
merkeissä ku in edellisinäk in vuos ina. Kokouksia on pidetty 7, nim. 4 kevät
ja 3 syyslukukau della. Kokouksissa on kesk imäärin ollut saapuvilla n. 70 
jäsentä eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Sen johdosta, että ent inen 
kokoushuone Maantieteellisessä laitoksessa alko i käydä ahtaaks i, pidettiin 
kokoukset, ensimmäistä lukuunottamatta, Yliop iston Kasvitietee lli ~ess ä lai
toksessa . Kokouksissa ovat seuraavat henkilöt pitäneet esitelmiä: prof. G. 
Ekman, kou luneuvos E. Fiean dt, dos . H. J ärnefelt, yliopp. V. Lunnasvaara, 
fil . kand. Tyyne Peltomaa, yliopp. K. A. Pohjakallio, prc.f. U. Saalas, maist. 
r. Vainio ja yliopp . E. j. Valovirta. Esiteimien luku on ollut 9, niistä 3 eläin 
tieteen j·a 1 kasvitieteen a lalta sekä 5 yleisa iheista. - Pieni~ esityksiä ovat 
suorittanee t tai ottaneet osaa es iteimien johdosta s yntyne i~ iin keskusteluihin 
seuraavat vanamolaise t: L. Aario (En gman), V. Heikinheimo, 1. Hiden, A. Hiili, 
V. Hornborg, R. Kanerva, P. Kontkanen , V. Krohn, K. Linkola, j. I. Liro, 
U. Saalas, N. Salo, P. Suoma!ai.1en, K. Teräsvuori, 1. Vainio, V. Valovirta, 
1. Välikangas ja H. Väänänen. Näitä es ityksiä on ollu t 32, es iintyjiä 18. -
Stipendiaattikertomuksia ovat jättäneet seuran arkistoon: maist. V. Heikin
heimo, maist. I. Hiden, leht. K. Metsävainio, Ieht. A. Pynnönen, toht. V. Räsä
nen, opettaja j. Seppä, maist. 1. Vainio ja dos. K J. Valle, kokoelman kansan
omaisia kasvinnimiä fil. kand. Hanna Huotari sekä kokoelman lintutieteellisiä 
va lokuvia opettaja j. Seppä. 

Seuran kasvitietee llisiin kokoelmiin on maist. Heikki Pelto la lahjoittanut 

1 Laajempi vuosikertomus sä ilytetään Vanamo-seuran ark istossa. 
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51 fan erogamilajia j ämsästä, Kuhmoisista ja Sysmästä. Eläintieteellisiin ko
koelmiin on yliopp. Esko Suomalainen lahjoittanut 96 pikkuperhoslajia (149 
yksilöä) maakunnista N, KJ ja LKem y.m. sekä yliopp. Paavo Suomalainen 20 
korentolaj ia (29 yksilöä) eri osista maata. 

S~uran >> julkaisuista >> (>>Annale s>>) on vuoden kuluessa valmistunut 6:s os<t 
255 sivun laaju isena sisältäen 9 eläintieteellistä, herrojen G. Ekmanin, H. 
jarnefeltin, A. j . Kopperin, j. S ~pän ja A. Thienemannin tutkimusta. - SiUi
paitsi on jo valmiiksi painettu 8:nnesta ja 9:nnestä nidoksesta yhteensä 278 
sivua ja 28 kuvatau lua. - Painettavaksi on ilmoitettu toimikauden kestäessii 
9 tutkimusta. 

>> Vanamon kirjojen >> sarjassa on ilmestynyt 2 teosta: Erik Nordenskiöld: 
Biologian historia yleiskatsauksellisesti' esitettynä. 11. 1700-luvun alusta Dar
winin aikoihin. Suomensi T. J. Hintikka. Porvoossa Werner Söderström O.Y:n 
kustantama, 418 sivun laajuinen, kuvitettu (N:o 25). - j. E. Aro: Sucmen 
Päiväkorennoise t. Helsingissä Otavan kustantamana, 68 sivun laaju incn, 
kuvitettu (N:o 27). 

Luonnon Ystävä on ilmestynyt 232 sivun laajuisena, runsaasti kuvitettuna. 
Sen to imi tuskunnan ovat muodos taneet, kuten edellisin äk in vuosina, prc,fcs
sorit U. S::talas (vastaavana) ja K. Linkola sekä maist. T. j. Hintikka (talouden ·· 
hoitajana). Se on painettu Helsingissä, Raittiuskansan kirjapaino O.Y:n kirja
painossa, ja 0. Y. Valistus on huolehtinut tilauksien keräyksestä ja · lehden 
jakelusta. S~ura ll e on lehti tuottanut 10,494: 45 suu ruisen tappion. 

s ~uran jäsenille on annettu kotimaassa suoritettav ia tutkimuksia varten 
seuraava t apurahat: Yliopp. L. Aario lle (Engmani lle) Smk. 1,500: - , yliopp. 
0. Cajanderille Smk. 800: -, maist. I. Hidenille Smk. 2,000: - , yliopp. K. E. 
Hyypälle Smk. 1,500: - , maist. N. Kanervalie Smk. 500: -, yliopp. P. Kont
kaselle · Smk. 1,500:-, yliopp. A. E. Koskimiehelle Smk. 1,000: - , yliopp. 
A. P. Kuusistolie Smk. 1,000: - , leht. K. Metsävainiolie Smk. 1,500: - , yliopp. 
1. Paasiolle Smk. 2,000: - , leht. A. Pynnöselle Smk. 1,500: - , opettaja j. 
S~pälle Smk. 700: - , yliopp. L. Tiensuulle Smk. 1,000: -, yliopp. I. Vainiolie 
Smk. 1,500: - . Yhteensä on näihin tarkoituksiin myönnetty 18,000 mk., 
niistä 9,500 mk. kasvitieteellisiin ja 8,500 mk. eläintieteellisiin tarkoituksiin. 

johtaja Eino Heinosen ja Suomen Etelä-Amerikan linjan suosiollise lla 
myötäva ikutuksella on 6:11e seuramme jäsene lle, yliopp. E. Kivirikolle, V. 
Lunnasvaaralle, E. j. Valovirralle, K. j. Lahtivirra lle ja K. A. Pohjakalliolie 
sekä metsänhoit. A. K. A. Pohjaka lliolie käynyt mahdolliseks i tehdä lu onnon
tietee llinen retkeily Ete lä-Amerikkaan, kolmelle ensinmainitulle pääas iallises ti 
Argentinaan, kolmelle viimemainitulle Brasiliaan. - Kun Valtioneuvosto 
myönsi seura lle 45,000 mk. käytettäväksi etupäässä st ipendeihin nuorille eläin
ja kasvitieteen harjoittajille tutkimus- ja keräysmatkoj a varten Suomessa ja 
ulkomailla, saa ttoi seurakin puolestaan avustaa heitä vaatimattomalla summalla , 
myöntäen kullekin 3,000 mk. eli siis yhteensä 18,000 mk. 

Nelj ännessä kansa invälisessä cntomologisessa kongressissa, joka pidettiin 
Ithacassa New Yorkin valtiossa elokuussa 1928, edusti seuraa sen sihteeri prof . 
U. S3alas. 

Dosentti H. Järnefeltin alotteesta päätti seura kokouksessaan 30. 111 kään
ty~i Maatalousministeriön puoleen ehdottaen, että Maataloushallituksen Kala-
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taloudelliseen tutkimustoimistoon perustettaisiin vesibio loginen osasto sekä 
että johonkin sopivaan paikkaan maaseudul le perustettais iin vesibiologinen 
tutkimusasema. Mitään ratkaisua asiassa hallitus ei vie lä ole tehnyt. 

Kahdesti ovat seuran jäsenet järjestäneet yhteisen illanvieton: vuosikokouk
sen jälkeen 25. II, jolloin oli saapuvilla 51 jäsentä, sekä 7. XII, jolloin osan
ottajia oli 73. Näissä tilaisuuksissa ovat puheita pitäneet tai muulla tavoin 
ottaneet osaa ohjelmansuoritukseen herrat G. Ekman, P. Kontkanen, j. 1. 
Liro, 0. H. Porkka, P. Suomalainen, 1. Välikangas sekä lukuisat muut vanamo
laiset. 

johtokunta on kokoontunut 10 kertaa, nim. 6 kertaa kevät- ja 4 kertaa 
syyslukukaudella. 

Seuran virkailijoina ovat olleet: puheenjohtajana prof. j. 1. Liro, vara
puheenjohtajana dosentti 1. Välikangas, sihteerinä prof. U. Saalas, kirjaston
hoitajana prof. G. Ekman, rahastonhoitajana maist. 0. H. Porkka, johtokunnan 
muina jäseninä toht. M. j. Kotilainen ja prof. K. Linko la, eläintieteellisten 
kokoelmien hoitajana yliopp. P. Suomalainen, kasvitieteellisten kokoelmien 
hoitajana maist. 0. H. Porkka, tilintarkastajina kalastusneuvos P. Brofeldt 
ja maist. V. Korvenkontio, varatilintarkastajina kalastusneuvos E. Hellevaara 
ja toht. A. j. Rainio. - Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahaston toimi
kunnassa ovat seuraa edustaneet dosentti G. Ekman (vakinaisena) ja maist. 
j. A. Wecksell (varajäsenenä). - Kansainvälisen lintusuojelutoimikunnan ala
osastona toimivassa maatoimikunnassa ovat seuraa edustaneet toht. K. E. 
Kivirikko ja prof. U. Saalas. 

Seuramme on vuoden kuluessa kuoleman kautta menettänyt 6 jäsentään 
tai entistä jäsentään, näistä 2, jotka ovat olleet yhdistyksessämme sen perus
tamisesta saakka. 

Helmikuun 5 p. kuoli Helsingissä fil. maist. K. Herman Stenberg 54 vuo
den ikäisenä. Stenberg oli laajoissa piireissä tunnettu ihanteellisena, uhrautu
vaiscna isänmaanystävänä, · joka varsinkin viimeisinä vuosinaan huomattavalla 
tavalla otti osaa maamme itsenäisyysliikkeeseen ja teki työtä Karjalan kysy
myksen hyväksi; mutta Vanamon piirissä hänet tunnettiin sen ohessa uuraana 
ja innostuneena luonnontutkijana sekä populä'äris-luonnontieteel lisenä kirjaili
jana. Hän kuului Vanamo-yhdistyksen perustajiin toimien m.m. sen sihteerinä 
ja rahastonhoitajana toimikauden 1898- 99 ja ottaen monella muullakin tavalla 
osaa sen toimintaan. Hän on m.m. suomentanut 2 >>Vanamon kirjaa>>, julkaissut 
Luonnon Ystävässä useita kirjoituksia j.n.e. - Seuramme puolesta laski hänen 
paariensa ääreen seppeleen prof. G. Ekman, joka myöskin on kirjoittanut Luon
non Ystävään (1928, s. 34-35) hänestä lyhyen muistokirjoituksen. 

Samana päivänä kuin maist. Stenberg, kuoli Viipurissa 53 vuoden ikäisenä 
leht. Johan Emil Aro, hänkin Vanamo-yhdistyksen ensimmäisiä jäseniä. Myös
kin Aro on yhdistyksemme alkuvaiheissa innokkaasti ottanut osaa sen toimin
taan, m.m. julkaisemalla >)Vanamon kirjojen>) ensimmäisen nidoksen, laajan 
>)Suomen Perhoset» nimisen teoksen, sekä lukuisia muita pääasiallisesti yleis
tajuisia luonnontieteellisiä kirjoja ja kirjoituksia, oppikirjoja j.n.e. Yhteen 
aikaan hän kuului Luonnon Ystävän ahkerimpiin avustajiin. Vielä hänen kuo
lemansakin jälkeen on >)Vanamon kirjojen>) sarjassa, kuten jo ylempänä mai
nittiin, julkaistu muuan hänen jälkeenjättämänsä päiväkorentoja koskeva käsi-
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kirjoitus. - Luonnon Ys täväss~ (1 928, s. 33- 34) on ollut leht. A. Pulkkisen 
kirjoittama muistokirjoitus täs tä uutteras ta luonnontietee llisestä kirjailijasta 
ja taitavasta koulumiehestä. Hänen haudalleen laski prof. U. Saalas Vanamon 
puoles ta seppeleen lausuen samalla hänestä muutamia muistosanoja. 

Toht. Lauri Ilvessalo, joka kuoli Helsingissä huhtikuun 4 p. 40 vuoden 
vanhana, on - kuten tunnettu a - toiminut metsätietee llisenä tutkijana, kir
ja ilijana ja yliopistonopettajana. Mutta monilla hänen tutkimuksillaan, ennen 
muita hänen teokse llaa n >> Ulkomaa laisten puulajien viljelemismahdollisuudet 
Suomen oloja silmälläpitäen>) (yliopistollinen väitöskirja, 1920), on ollu t suo
ras taan botaaninenkin merkitys . - Ilvessalo on ollu t jäsenenä use issa tietee l
lisissä seuroissa, m.m. Suomen Metsä tietee llisessä seurassa, jonka uutterimpia 
toimihenkilöitä hän oli. Myöskin Vanamo-seuralla on ollut kunnia lukea tämä 
harvinaisen miellyttävä ja kelpo mies jäsentensä joukkoon maaliskuun 12 p:stä 
192 1 alkaen. 

Kesäkuun 12 p. kuoli Iääket. lis. Armas Hilden 35 vuoden ikäisenä sydän
halvaukseen. Hilden oli syntynyt Helsin gissä elokuun 12 p. 1892, tullu t yli
oppilaaksi 1910, lääket ieteen kandidaa tiksi 1914 ja lääketieteen lisensiaa tiks i 
1921. Vuosina 1919- 1924 hän on toiminu t kunnanlääkärin ä j aakkimassa, 
vv. 1925- 26 lää kärin ä Oulunkylässä ja siitä lähtien Helsin gissä. - Vaikka siis 
Hilden, kuten täs tä se lviää, on suorit tanut tärkeimmän elämäntyönsä lääkä
rin ä, on hän myöskin, varsinkin ylioppilasaikanaan, suurella innolla tu tkinut 
lintuja ja imettäväisiä sekä julkaissut niistä use ita kirjoituksia niinhyvin Luon
non Ystävässä (vuosina 1907- 15) kuin Fauna-seuran Meddelanden-sarjassa 
(vuos ina 1912- 15). Seurassa mme, johon hän on kuulunut lokaku un 22 p:sUi 
1910 asti, hän on toiminut m.m. sih teerin ä lukuvuoden 1913-14. 

Metsänhoitaja Olavi Tähtinen kuoli syyskuun 8 p. 1928 28 vuoden ikä isenä. 
Hän oli syntynyt Fo rssassa toukokuun 6 p. 1900. Suoritettu aan. ylioppilas
tutkintonsa 1920 ja 3 vuotta myöhemmin metsänhoitotutkinnon hän to imi er i 
tahoilla metsäammattimiehenä, kunnes v. 1925 määrätt iin yliopiston metsän
hoidon assistentiksi. Tästä virasta hänen kuitenkin oli 2 vuot ta myöhemmin 
luovuttava heikontuneen terveytensä vuoksi. - Va inaja oli toveripiirissään 
tunn et tu lahjakkaa ksi opiskelijaksi ja tunnolliseksi, vaa timat~omaks i aherta
jaksi. Lu onnontu tkimus oli hänen sydäntään lähellä, va ikka hän viimeaikoina 
omisti päähuomionsa metsäta loudelle. Seuramme jäseneksi hänet va li ttiin 
12 p. helmik. 1921. 

Lääket. kand. Martti A. Siren ku oli Helsin gissä huh tikuun 25 p. 1928 
27 vuoden ikäisenä . Hän oli syntynyt Lempäälässä v. 1900 ja tullu t ylioppilaaksi 
v. 1921. Seuramme jäsenenä hän on ollut maa liskuun 17 p:stä 1923 ll1 htien . 

Vuoden kuluessa seura on valinnut ensimmäisen kunniajäsenensä ja ensim
mäise t kirj ecnva ihtajajäsenensä. Kunniajäseneksi n va li t tu senaa t to ri Alfred 
Oswa ld Kairamo (2. X 1), kirj eenvaihtajajäseniksi dos. toht. Einar Naumann 
Lundista ja prof. to ht. Au g. Thienemann Kielistä (1 2. X). 

Varsinaisiksi jäseniksi on va littu seuraavat 45 henkil öä: yliopp. S. j . Koski
luoma, 0. A. Pohjakallio, Hildur R. E. Manninen, M. A. Vaianne ja 1. E. (Liisa) 
Westerlund (27. 1); yliopp. V. V. Dahlström, Kerttu M. Niemelä, N. N. Söy
rinki, E. 8. Vaheri ja Martta j . Vältä (25. II); mctsänhoit. Seth Nordberg sekR 
yliopp. U. f( . Perttula, A. Inkeri Taube, R. V. M. Efra imsson ja V. S. Saarni-
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joki (30. 111); yliopp. T. P. Kontun iemi, M. E. (Liisa ) Parkkinen, Mielikki 
Perttilä, Armi Puhakka, E. E . (Nike) San delin, Lilja M. Blomqvist ja Inkeri 
Franssila sekä opettajatar Siiri Siikanen (27. IV); fil. kan d. 0. V. A. Vuorinen 
sekä yliopp. Irj a 1: Ahlgren, K. E. Edelman, Kerttu E. Hietanen, T. 0. Lund
s tröm ja A. j. Toivanen (12. X); y liopp . B. V. Eva Fabritius, E. 0. Hulkkonen , 
E. K. Kanervo, Kyllikki Ståhlberg, 0. j. Suolahti ja E . Suomala inen (2. X 1); 
metsänhoitajat Toini S. Eklund ja M. E. Kangas sekä yliopp . K. 0. Hytönen, 
Aili S. 1. Kiiski, Ida M. Poikela, N. Rasinmäki, Fanny M. Salmela, E. V. Tah
vonen, V. V. Vaarna ja A. Va inio (23. XI). 

Vuoden lopussa kuului seuraan 388 kotima ista jäsentä, niis tä 1 kunnia 
jäsen ja 7 kannattajajäsentä, sekä 2 k irjeenva ihtaja jäsen tä . 

Helsingissä 20 p. tammikuuta 1929. Uunio Saalas, 
sihtee ri. 

Uutisia. 

Tvärminnen eläin tieteellinen asema. 

Ensi ke~änä t a rjotaan tutkijoille, luonnon historian opetta jille ja ylioppi
la ille tila iwutta työskentelemään Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla. j os 
riittävä määrä osanotta jia ilmoittautuu, pidetään seuraavat opintokurssit: 
Kesäk. 3-22 p. Toht. E. H äyren: Kryptogami-retkeilyjä ja mikroskopoimis

töitä (etupäässä sammalia ja jäkäliä). 
Kesäk. 26 p .-heinäk. 16 p. Prof. Alex. Luther: Ves ielä imiä . 
Heinäk. 22 p.-elok. 10 p. Prof. K. M. Levander: Vesielä imiä . 

Tarkempia tietoja kursseista antavat niiden johtajat . Ilmoituksia vastaan
ottaa a llekirjoittanut huhtik. 20 p:ään asti. j os enemmän pyrkijö itä ilmoit
tautuu kuin vo idaan vastaanottaa, pidättää esimies itse lleen oikeuden, neu
vote ltuaan kurss injohta jien kanssa, määrätä ketkä saavat pa ikan. - Maksut: 
Ylioppilaille ja v arattomille fi l. kandidateille, jotka valmistautuvat filos. ljsen
s iaatt i-tutkintoon : 1) kurssi- ja laboratorio-maksu (työ ta rpeiden hankintaa, 
kirjojen sitomis ta varten y.m. ) Smk. 50:- jokaisesta kurssista taikka kuukau
delta; 2) täysihoidosta Smk. 660: - Jwukaudelta. - Toisille henkilöille ovat 
vastaavat maksut 1) Smk. 100: - ja 2) 900: - . - Pesu ei s isä lly t äysihoitoon. 
Lakanat, pyyhin- ja tyyny liinat sekä peite on otettava mukaan, ell'ei a lle
kirjoittaneen kanssa toisin ole sovittu. Moottorivenematkoista on erikseen 
maksettava . 

Allekirjoittanut tavataan E lä intieteellisessä la boratoriossa, P. Rautat ien!<. 
23, maanant. ja tiist. klo Yz l-Y22 p. sekä kotona puhelimella 117 20 joka 
päivä klo 4.30-5.00. Postioso ite: Eläintarhan huvila 8, Helsin gissä. 

Hels in gissä maalisk. 14 p:nä 1929. 
Alex. Luther . 

flelsinlli 1929, R.aittiuslwnsan Kirjapaino Oy. 
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J u 1 kaisija : Suomalainen Eläin- ja Kasvitietullinen Seura Vanamo 
1 o i m i t u s: Uunio Saalas (vastaava) ja K. Linkola 

Banaanikärpänen {Drosophila melanogaster) 
perinnöllisyystieteen palveluksessa. 

Villzo A. Pesola. 

Kasvien ja eläinten joukossa ei ole ainoatakaan, joka olisi perin
nöllisyystieteelliselle tutkimukselle ollut niin tärkeä kuin banaani
kärpänen, Drosoplzila melanogaster1• Ansio siitä että tämä pienj 
hyönteinen on tullut niin tärkeäksi perinnöllisyystieteessä tulee 
T. H. M o r g a n'ille, joka aikaisemmin oli kokeellisen eläintieteen 
professorina Columbia-yliopistossa New York'in kaupungissa ja joka 
nykyään toimii Kalifornian yliopistossa. Vuodesta . 1910 Morgan ja 
hänen oppilaansa ja apulaisensa, erikoisesti A. H. S t u r te v a n t, 
C. B. B r i d g e s ja H. J. M u 1 1 e r, ovat hämmästyitäväliä nopeu
della ja tavattoman suuressa mittakaavassa suorittaneet perinnölli
syystieteellisiä tutkimuksia banaanikärpäsellä ja ovat selvittäneet 
useita mitä tärkeimpiä ja monimutkaisimpia perinnöllisyystieteellisiä 
probleemeja, erikoisesti sellaisia, jotka koskevat sukupuolen periy
tymistä, sukupuoleen kytkeytymistä, kytkeytymistä yleisesti ja 
periytym.isen aineellista perustaa. 

Banaanikärpänen on erikoisen sovelias tämän tapaisiin tutki
muksiin useasta syystä. Sitä voidaan helposti kasvattaa vankeudessa 
ja se on erittäin sikiäväinen. Sen suurin etu kuitenkin on sen tavaton 
muuttuvaisuus, sillä villikärpänen on viljeltynä antanut satoja muut
tumia, jotka ovat pysyneet erikoisina rotuina. Monella näistä ro
duista on selviä tuntomerkkejä (erilaisuuksia silmien ja ruumiin 
värissä, siipien muodossa ja pituudessa j.n.e.) ja ne ovat helpot erot
taa paljain silmin tai mikroskoopilla. Banaanikärpäsessä on tähän 
mennessä löydetty yli 200 erikoista tuntomerkkiä ja ominaisuutta, 
joiden perustana ovat geenit, mitkä sijaitsevat kromosoomeissa. 

1 Tässä kirjoituksessa esitetyt · banaanikärpäsristeytykset on suoritettu 
Cornell-yliopiston (New York valtiossa) geneettisessä laboratoriossa, jossa kir
joittajalla oli lnternational Education Board (n.s. · Rockefeller-) stipendiaattina 
tilaisuus työskennellä lokakuusta 1927 toukokuuhun 1928. 
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1. 
Banaanikärpänen kuuluu kaksisiipisten (Diptera) hyönteisryh

mään. Villi tyyppi on noin 2 mm pitkä, sen ruumis on harmaa, sil
mät punaiset ja siivet ulottuvat hiukan yli takaruumiin. Naaraan 
takaruumis on hiukan suurempi ja pyöreämpi kuin koiraan, koiraalla 
on hyvänä tuntorrierkkinä tumma läiskä takaruumiin päässä.' 

Banaanikärpäsen elämän juoksu on se uraava: Naaras laskee 
munansa, jotka ovat valkoisia ja njin pieniä, että niitä tuskin voi 
paljain si lmin erottaa, johonkin kuivaan kohtaan ravintoalusta lle. 
Nämä kehittyvät toukiksi suunnilleen yhdessä päivässä. Toukat 
ryömivät ravinnossa ja syövät sitä noin 3- 4 päivää ja koteloituvat 
sen jälkeen. Kärpäset (imago t) tulevat esiin 4- 5 päivässä. Naaras 
alkaa tavallisesti laskea munia noin 24 tunnin kuluttua siitä kuin se 
on tullut kotelosta esiin. Niinmuodoin yhden sukupolven elinikä on 
8- 10 päivää. Tavallisest i tapahtuu elämän juoksu munasta munaan 
normaalisessa huon een lämmössä 1 O:ssä päivässä tavattoman sään
nöllisesti. 

Täysikasvaneen kärpäsen elämän pituus vaihtelee vähemmästä 
kuin yhdestä päivästä noin 90 päivään. Banaanikärpäsen elämän 
juoksu on siis suuressa määrin samanl ainen kuin ihmisen, sillä ero
tuksella, että banaanikärpäsen elämän pituus lasketaan päivissä, 
mutta ihmisen lasketaan vuosissa. 

Banaanikärpäsellä suo ritettavissa kokeissa tarvitaan seuraavat 
esineet: 

1. V äljäsuisia pulloja (noin 8- 10 cm korkeita) kärpästen kas-
vatusta varten, 

2. Pumpulitukkoja pullojen suihin , 
3. Pieniä koeputkia koteloiden eristystä varten, 
4. Pieni pullo eetteri ä, 
5. Vähintään 8 kertaa suurentava suurennuslasi ja mikros

kooppi, 
6. Nim,ilappuj a viljelyspullojen merkitsemistä varten, 
7. Muistiinpanokirja tai kirjastokortteja, joihin merkitään jo

kainen toimenpide päivämäärineen, 
8. Banaaneja, 

. Hiivaa. 

Banaan ikärpänen käyttää ravinnokseen niitä aineita, jotka syn
tyvät käymistilassa olevissa hedelmissä. Banaanit on huomattu 
kaikkein sopivimmaksi ravintoaineeksi laboratoriotarkoituksiin . 
Banaani kuoritaan, halkaistaan pitkittäin nelj ään kappaleeseen ja 
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leikataan poikittain palasiin, jotka ovat 1--"2 cm läpimitaten. Nämä 
kappaleet ja niiden mukana hiukan hiivaa ja vettä pannaan sopivan 
kokoiseen hillopurkkiin ja huiskutetaan niitä siinä, jotta jokainen 
kappale saisi käyteainetta, hiivaa. Vesi suodatetaan pois, pullon reu
nat kuivataan ja pullo suletaan huolellisesti. Näin valmistettu ·ra
vintoaine on heti käytettäväksi soveliasta. On tarkoin pidettävä sil
mällä, etteivät ne ba
naanit, joita käytämme 
koetarkoituksiin, ole 
hetkeäkään kuorittui
na vartioimatta, koska 
laboratoriossa vapaina 
lentelevät banaanikär
päset voivat silloin las
kea munansa niihin ja 
siten saastuttaa vilje
lyksemme. Viljelyspul
loon panemme hiukan 
suodatuspaperia täysi- Kuva 1. Drosophilq melaknogaster, 0 ja ~ 

. . .. .. . .. Morganm mu aan . 
kasvu1s1a karpas1a var-

1 

ten, niin että ne eivät hukkuisi banaanimuhennokseen. Suljemme 
pullot _pumpulitukolla ja varustamme ne nimilapuilla. 

Työn kestäessä on ravintoa lisättävä, ennenkuin se on kaikki ku
lunut loppuun. Kärpästen nälkiintynyt asu ilmaisee, että ruokaa on 
liian vähän. Kun viljelys tulee vanhemmaksi, niin se pyrkii happane
maan ja saa sen mukaisen hajun. Tumma, hapan ravinto on kärpä
selle epäterveellistä, ja niille pitää silloin antaa uutta. Kuivanpuolei
nen ravinto on parempaa kuin kovin vetinen. Viljelyspulloja pitää 
tarkastaa joka päivä ja katsoa, että kaikki on kunnossa. 

Kun kärpäsiä tutkitaan niitä tappamatta, niin menetellään seu
raavaan tapaan: Saadaksemme vain muutamia kärpäsiä erikseen 
suuremmasta viljelyksestä me otamme ne tyhjään puhtaaseen kui
vaan pulloon tai koeputkeen. Tämä käy päinsä käyttämällä hyö
dyksi sitä, että kärpäset reagoivat vaiolle ja painovoimalle. Tavalli
sesti ne, kun ~iitä häiritään, liikkuvat valoa kohti ja ylöspäin . Näin
muodoin me käännämme viljelyspullon suun valosta poispäin ja pu
distelemme sitä hiljalleen. Tällöin kärpäset liikkuvat pullon valoisaa 
päätä eli pohjaa kohti. Poistamme pullosta pumpulitukon ja pa
nemme sen sijalle tyhjän koepullon suun. Sitten käännämme pullon 
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päinvastaiseen asentoon valoon nähden pitämällä edelleen suun 
suuta vastaan. Näin kärpäset menevät tyhjään pulloon liikkues
saan valoa kohti. 

Kun kärpäsiä eetteröidään, niin me tiputamme muutamia tip
poja eetteriä pumpulitukkoon ja suljemme sillä pullon tai koeputken. 
Kärpäset taintuvat pian ja putoavat pullon pohjalle. Nyt ne voi
daan koputtaa ulos pullosta valkoiselle paperille tutkittaviksi. jos 
ne virkoavat tutkimuksen kestäessä ja alkavat ryömiä, niin pieni 
eetteriin kostutettu pumpulitukko tyy_nnyttää ne jälleen. Tällä ta
voin ne voidaan eetterillä pysyttää tainnoksissa tutkittavina kauan 
aikaa. jos eetteriannos on liian voimakas ja varsinkin, jos eetteri 
nesteenä koskettaa niitä, niin ne kuolevat. Kun kärpäset ovat tain
noksissa, niin niiden siivet ovat normaalisessa asennossa pitkin ruu
mista, mutta kun ne ovat kuolleet, niin siivet ovat levällään. Kun 
tainnoksissa olevia kärpäsiä pannaan viljelyspulloon, niin ne pitää 
ensiksi asettaa pieneen paperitötteröön ja tämä sijoitetaan pulloon, 
niin että kun ne tainnoksista herättyään alkavat ryömiä, ne eivät heti 
joudu kasteaan ravintoaineeseen kiinni tai huku siihen. 

Kun banaanikärpästä kasvatetaan koetarkoituksia varten, niin 
on aloitettava yhdestä ainoasta kärpäspariskunnasta_, jotta voidaan 
olla varmat jälkeläisten isästä ja äidistä. Voidaksemme olla varmat 
siitä, että jokin kärpäsviljelys on puhdas, me erotamme siitä joukon 
_koteloita ja annamme niitten kuoriutua erikoisessa pullossa. Sitten 
eetteröimme kärpäset ja tutkimme ne tarkkaan. jos jossakin vilje
lyksessä havaitaan epäpuhtauksia, niin me hylkäämme sen. 

Neitseellisiä naaraita saadaan siten, että yksityisiä koteloja eris
tetään pieniin koeputkiin. jos otetaan naaraita suorastaan viljelys
kannasta, niin ne ovat melkein varmasti jonkun kairaan hedelmöit
tämät. jos niiksi tulee, voidaan koiraita ottaa suoraan alkuperäisestä 
viljelysmaterialista. 

Kun banaanikärpäsellä suoritetaan dsteytyksiä, niin menetel
lään seuraavasti: jokainen risteytys suoritetaan kumpaankin suun
taan. Tätä varten otetaan 4 pientä koeputkea ja niihin pannaan: 1) 
hiukan käymistilassa olevaa banaania, 2) hiukan kokoonpuristettua 
suodatuspaperia, 3) tämän päälle pieni suodatuspaperista tehty 
tötterö, johon pannaan 1 kotelo kummastakin niistä banaanikärpäs
rodusta, jotka haluamme risteyttää. Suljemme koeputket pumpuli
tukolla ja sijoitamme ne viljelyskaappiin. Tarkastamme niitä joka 
päivä. jos yhdestä kotelosta tulee koiras ja toisesta naaras, niin ris-
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teytys tapahtuu. jos kummastakin kotelosta tulee naaras, niin ne 
voidaan erottaa ja kumpikin sijoittaa yhteen toisenrotuisen koiraan 
kanssa. Muutamme sitten pariskunnat viljelyspulloihin. 

Kun pariskunta on ollut yhdessä suunnilleen viikon, niin naaras 
on laskenut koko joukon munia, ja pullossa on toukkia ja koteloja. 
Heti kun koteloja alkaa muodostua, niin vanhemmat siirretään pois 
pullosta, niin ettei niitä sekoiteta niiden jälkeläisiin. Kun ensim
mäisen sukupolven (F1) kärpäset ilmaantuvat, niin f!le otamme ne 
pullosta, eetteröimme ja tutkimme ne. Merkitsemme muistiin sen 
päivän, jolloin ensimmäiset F1-kärpäset ilmaantuivat. Sitä mukaa 
kuin uusia kärpäsiä kuoriutuu, suoritamme laskuja joka toinen tai 
kolmas päivä siitä lähtien kuin ensimmäiset F1-kärpäset ilmaantuivat. 

Saadaksemme F2-sukupolven (massaviljelyn) otamme soveliaan 
määrän (10- 15) F1-kärpäsiä kumpaakin sukupuolta uuteen viljelys
pulloon ja annamme niiden paritelia keskenään. Heti kun koteloja 
alkaa ilmestyä, poistamme pullosta F1-kärpäset, jotta emme sekot
taisi niitä F2-kärpäsiin, kun niitä alkaa ilmaantua. On tärkeätä, että 
F 2-sukupolveen saamme vähintään 100 kärpästä. Tätä varten sijoi
tamme toisia Frkärpäsiä niin moneen viljelyspulloon kuin tarvis 
vaati i. Laskemme ja tutkimme ainoastaan rie F2-kärpäset, jotka 
ilmaantuvat 10 päivän kuluessa ensimmäisten F2-kärpästen ilmaan
tumisesta. 

Tehdessämme muistiinpanoja on kukin pariskunta merkitty 
juoksevalla numerollaan yhdestä alkaen. Kustakin viljelyksestä 
teemme seuraavat muistiinpanot: 1) tarkka kuvaus koiraasta (sen 
rotuominaisuuksista), 2) samanlainen kuvaus naaraasta, 3) F1-suku
polvesta luetaan yksilöt, jotka kuuluvat eri tyyppeihin eli rotuihin 
(pidetään silmällä ominaisuusyhdistelmiä), ja kumpikin sukupuoli 
luetaan erikseen, 4) F2-sukupolvessa samoin kuhunkin tyyppiin eli 
rotuun ja kumpaankin sukupuoleen kuuluvat yksilöt luetaan ja tut
kitaan erikseen, 5) teemme muisti inpanot jokaisesta tärkeämmästä 
työstä ja tutkimuksesta esim. milloinka vanhemmat on pantu yh
teen, milloinka ne . siirrettiin viljelyspulloon, ensimmäisten toukkien 
ilmaantumispäivä, samaten, milloinka ensimmäiset kotelot ja täysi
kasvuiset kärpäset ilmaantuivat, milloinka laskemiset suoritettiin 
j.n.e. 

Seuraavassa esitetään työpäiväkirja eräästä niistä risteytys
töistä (v. 1927), joista tässä kirjoituksessa edempänä tehdään lähem
min selvää: 
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Lokakuun 12 p.: Kotelot eristettiin, 

" 
13 

" 
Ensimmäiset kärpäset ilmaantuivat, 

" 
14 

" 
Suoritettiin F1-paritukset, 

" 
18 Huomattiin ensimmäiset toukat, 

" 
24 

" 
Huomattiin ensimmäiset F1-kärpäset, 

" 
24- 26 

" 
Laskettiin ja tutkittiin F1-kärpäset, 

" 
26 

" 
Suoritettiin F2-paritukset, 

" 
27 

" 
Huomattiin ensimmäiset F2-toukat, 

" 
31 , F2-vanhemmat siirrettiin pois pul-

loista, 
Marraskuun 11 

" 
Huomattiin F2-kärpäsiä, 

" 
11 - 20 

" 
Laskettiin ja tutkittiin F2-kärpäsiä 
5 kertaa. 

II. 

M e n d e 1 keksi peltoherneellä suorittamillaan tutkimuksilla 
kaksi genetiikan peruslakia, nimittäin geenien riippumattomuuden 
toisistaan ja niiden jakaantumisen F2-sukupolvessa. M o r g a n 
koulukuntineen on banaanikärpäsellä suorittamillaan tutkimuksilla 
selvittänyt seuraavat uudet genetiikan peruslait: geenien perättäisen 
järjestyksen kromosoomeissa, geenien vaihtumisen (crossing over) 
kromosoomeissa sekä interferenssi-ilmiön geenien vaihtumisessa. 
Näiden tutkimusten perusteella tunnetaan banaanikärpäsen geneetti
nen rakenne jo siksi tarkoin, että yli kahdensadan geenin paikka on 
tarkoin tunnettuna banaanikärpäsen neljässä kromosoomissa. 

Valaistakseni jonkun verran Drosophila-tutkimuksissa esiintyviä 
yksinkertaisimpia probleemeja ja tavallisimpia työmetodeja teen 
seuraavassa lyhyesti selvää eräistä banaanikärpästutkimuksistani, 
joita erikoistyönäni suoritin Yhdysvalloissa Cornell-yliopiston ge
neettisessä laboratoriossa syksystä 1927 kevääseen 1928. Oli suori
tettava geneettinen analyysi eräästä minulle oudosta banaanikärpäs
rodusta. 

Tarkasteltuani . saamaani rotua huomasin, että se poikkesi vil
listä rodusta ainakin seuraavissa kohdissa: 

1. Naarailla oli punainen n.s. riukusilmä (bar.)1
• 

2. Koirailla sen sijaan oli kaikilla silmän muoto normaalinen, 
kullankeltainen (eosiini), joka on yksi valkoisen silmän värin monesta 
allelomorfista. 

3. Koiraita oli paljon vähemmän kuin naaraita. 
1 Edempänä kirjoitukse~sa käytetään yleensä ominaisuuksista niiden eng

lanninkielistä nimitystä, joka on erikoiskirjallisuuteen vakiintunut. 
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Otaksuttavissa oli, että työn kestäessä myöhemmin ilmenisi 
muitakin kohtia, joissa tämä rotu eroaisi villistä. 

Tutkimus jakaantui näinmuodoin aluksi seuraavien erikoiskysy
mysten selvittelyyn: 

Eosiini silmän väri. Kun koiraan silmän väriä lähemmin tar
kastettiin, voitiin huomata, että väri jonkun verran vaihteli vaalean
keltaisesta tummahkon kullankeltaiseen. Näinmuodoin oli otaksut
tavissa, että vaikuttamassa oli joku eosiini-värin n.s. muuntaja 
(modifier), jollaisia tunnetaan 11 ja 11 1 kromosoomista (B r i d g e ~~ 
1919). jotta voitaisiin näistä päästä selville, käytiin risteytystietä 
valmistamaan erikoista banaanikärpäsrotua, joka olisi sovelias näiden 
muuntajageenien selville saamiseen (n.s. Star Dichaete-koe). Sillä 
aikaa kuin tämä työ oli käynnissä, tehtiin koiraan silmän väristä jat
kuvasti havaintoja, jolloin huomattiin, että juuri kotelosta kuoriutu
neen koiraan silmän väri oli hyvin vaalea ja että se tummeni yksilön 
vanhetessa. Työhypoteesi eosiini-muuntajista voitiin näinmuodoin 
hyljätä, ja seuraavalla risteytyksellä voitiin rodun silmäin väri to
deta normaaliseksi eosiiniväriksi. 

Normaalinen eosiinisilmäinen naaras risteytettiin tutkimusrodun 
(koemerkki H - 1- 4) koiraalla e Ii 

~ eosiini x 0' H - 1 - 4. 

Tästä risteytyksestä saatiin F1:ssä 97 naarasta ja 75 koirasta, jotka 
kaikki olivat tyypillisiä eosiineja (we). jo tästä voitiin päättää, että 
tutkimusrodun silmän väri on normaalinen eosiini. jos näet tutki
musrodun silmän värin aiheuttava geeni olisi ollut joku eosiinin 
allelomorfi, olisi F1:ssä ilmeisesti esiintynyt joku uusi keltaisen värin 
vivahdus. jos taas rodun silmän väri olisi aiheutunut jostakin gee
nistä, joka sijaitsee 1 I tai II J kromosoomissa, olisi F1:ssä saatu puna
silmäinen villi muoto (>>atavismi>>). Myöhemmin työn kestäessä saa
tiin monien, muita tarkoituksia varten järjestettyjen risteytyksien 
tuloksista edelleen vahvistusta sille, että tutkimusrodun silmän väri 
on tyypillinen eosiini, jonka geeni sijaitsee ensimmäisen eli suku
kromosoomin vasemmanpuoleisessa päässä kohdassa 1. 5. 

Riukusilmä (bar). 
Tutkimusrodun naaraiden silmä oli suuresti sen näköinen, joksi 

muutamat geneetikot (T i c e, 1914 y.m.) ovat kuvanneet heterotsy
goottisessa asussa esiintyvän riukusilmän (bar) . . Tämä riukusilmäi
syys on monessa suhteessa erikoinen ominaisuus. Se on yksi banaani-
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kärpäsen harvoista vallitsevista muuttumista. Lisäksi se voi esiintyä 
sekä homotsygoottisessa että heterotsygoottisessa muodossa eikä siis 
ole homotsygoottisessa asussa, kaksinkertaisena annoksena tappava, 

.a. 

l(uva 2. Riukusilmiä (bar). a = hetero
t sygoottinen naaras; b = :normaalinen silmä; 
c = ultrabar; d = koiras ja nomotsygootti-

nen naaras. Kirjoittajan, (osaksi 
Morganin) mukaan. 

letaali, kuten vallitsevat 
muuttumat banaanikärpä
sessä yleensä (esim. siiven 
muotoon vaikuttava>>notsh>>). 
Aivan poikkeuksellinen on 
riukusilmäisyys siinä, että se 
voi muuttuman kautta jäl
leen tulla normaaliseksi sil-
mäksi (May, 1917) samoin
kuin myös uuden muuttu
man kautta tulla entistään 
terävämmäksi bariksi, ultra
bariksi (Zeleny, 1919). 
Bar-geeni sijaitsee ensim
mäisessä eli sukukromosoo
missa jokseenkin lähellä sen 
oikeata päätä, kohdassa 57. 

Myös kolmannessa kro
mosoomissa on eräs geeni, 
joka aiheuttaa tuollaisen 
munuamaisen silmämuodon, 
>>kidney>>, (B r i d g e s and 
Morgan, 1 923), joka esiin
tyi tutkimusrodussani. Oli 

siis risteytyksellä ratkaistava, kumpi geeni oli kysymyksessä, ja 
tähän tarkoitukseen oli luonnoiiisinta käyttää juuri varsinaista bar
rotua. Kun samalla risteytyksellä tahdottiin selvittää erään ensim
mäisessä kromosoomissa sijaitsevan letaalin eli tappavan geenin (josta 
edempänä tarkemmin) sijaitsevaisuus, valittiin risteytykseen sellai
nen bar-rotu, joka oli samalla haarukkasukainen (forked) ja lyhytsii
pinen (miniature wings). Haarukkasukaisuuden geeni (f) sijaitsee 
aivan lähellä bar-geeniä, sen vasemmalla puolella kohdassa 56.5 ja 
lyhytsiipisyyden geeni tämän vasemmalla puolella kohdassa 36. 1. 

Teemme siis seuraavan risteytyksen: 
~ H - 1- 4 x ~ forked-miniature-bar. 
Risteytys antoi, mitä silmän muotoon tulee, F1:ssä: 
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48 homotsygoottista riukusilmäistä naarasta, 
56 heterotsygoottista riukusilmäistä naarasta, 
39 eosiininormaalisilmäistä koirasta ja 
0 riukusilmäistä koirasta . . 
Risteytyksemme osoitti siis ensiksikin sen, että tutkimusro

tumme silmä on riukusilmä. Selvin merkki tästä on riukusilmäisyy
teen nähden homotsygoottisten (silmä hyvin kapea) naaraiden esiin
tyminen F1:ssä. Seuraava kuvio näyttää tarkemmin mitä risteytyk
sessä tapahtui. 

+ 
p X 

B B 
bar ~ bar c1 

B + 
+ 

B B 
homots. bar ~ heterots. bar ~ 

1-+ 
+ B 

norm. c1 bar c1 ei esiint. 

Lisäksi kiinnitämme huomion koiraiden noin puolta pienempään 
lukumäärään naaraihin verrattuna. 

Sillä välin kuin edellä esitetyt risteytystyöt olivat käynnissä, 
annettiin alkuperäisen rodun vapaasti lisääntyä. Alkuperäinen ma
teriali jaettiin viiteen erään, joita kutakin pidettiin omassa viljelys
pullossaan. 

Taulukko 1. Alkuperäisen rodun kokoomus 3 viikkoa tutkimus-
ten alkamisesta. 

~ ~ c1 c1 
Koe-erä pun. riuk . eos. norm. suhde pun. riuk . eos. norm. 

1 129 31 4.1:1 165 
2 191 31 6.2:1 159 
3 84 12 7.0:1 75 
4 95 3 31.7:1 84 

Yht. 499 77 6.5;1 483 

Edellä esitetty taulukko antaa aiheen seuraaviin huomioihin ja 
asettaa selvitettäväksi seuraavat probleemit: 

1. Siinä kromosoomissa, jossa bar-geeni sijaitsee, täytyy sijaita 
myös jokin letaali (tappava) g~eni, · koskapa ei ole ainoatakaan puna-



82 Banaanikärpänen perinnöllisyystieteen palveluksessa 

riukusilmäistä ko irasta. Tämä geeni ehkäisee näiden yksilöjen esiin
tymisen: jollei sitä olisi, täytyisi puna-riukusilmäisiä koiraita olla 
suunnilleen yhtä monta kuin puna-riukusilmäisiä naaraita tai eosiini
normaalisilmäisiä koiraita. Se seikka ettei ainoatakaan puna-riuku
silmäistä koirasta esiinny näin suuressa aineistossa osoittaa, että tuo . 
letaali-geeni sijaitsee niin lähellä bar-geeniä, että niiden välillä käy
tännöllisesti katsoen ei satu vaihtumisia, taikka johtuu vaihtumisen 
puuttuvaisuus letaali-geenin ja bar-geenin kesken jostakin muusta, 
selvitettävästä syystä. 

2. Panemme merkille, että eosiin i-normaalisilmäisiä naaraita 
on paljon vähemmän kuin puna-riukusi lmäisiä naaraita, ainoastaan 
77 edellistä 499 jälkimmäistä vastaan eli suhdeluku 1 : 6. 5. Olisi 
luonnollisesti odottanut kumpaankin ryhmään kuuluvia yksiläjä ole
van yhtä paljon. Lisäksi näemme, että puna-riukusilmäisten ja 
eosiini-normaalisi1mäisten naaraiden keskeinen lukusuhde vaihtelee 
huomattavasti eri koepulloissa, äärimmäisyystapauksien ollessa 
1 : 4. 1 ja 1 : 31 . 7. Nyt voidaan esittää se työhypoteesi, että näiden 
eosiini-normaalisilmäisten naaraiden suhteellinen vähyys johtuisi 
siitä, että toisessa sukukromosoomissa sijaitsisi joku n.s. subletaali 
(puoleksi tappava) geeni, mikä on tappava vain kaikkein heikoim
mille yksilöille, joita ravintoaineen laadusta johtuen olisi eri suuri 
määrä eri koepulloissa. Tätä hypoteesia vastaan puhuu se seikka, 
että eosiini-normaalisilmäisiä k o i r a i t a on aivan odotettu määrä. 
jos tuollainen subletaali geeni olisi toisessa sukukromosoomissa 
(toisessa on kokonaan tappava geeni), niin se luonnollisesti jättäisi 
jäljen myös eosiini-normaalisilmäisten koiraiden lu kumäärään. 
Probleemi näyttää vaikealta. 

Riukusilmäisyyteen kytketty letaali geeni. 
Että bar-silmäisyys sellaisenaan ei voi olla tappava, näkyi edell ä 

esitetystä risteytyksestä, jossa saatiin homotsygoottisia bar-naa
raita. Tällainen naaras risteytettiin sen eosiinisilmäisen veljen 
kanssa, jolloin jälkeläisistä naaraat luonnollisesti olivat kaikki riuku
silmäisiä ja jolloin saatiin odotettu määrä r i u k u s i 1 m ä i s i ä 
k o i r a i t a. Tämäkin osoittaa, ettei riukusilmäisyys sellaise
naan ole tappava. Näiden koiraiden bar-geeni on siinä sukukromo
soomissa, joka on lähtöisin alkuperäisen risteytyksen forked-bar
miniature isästä. 

Paitsi jo edellä esitetyssä, vasta mainitussa risteytyksessä ja 
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alkuperäisen materiaalin massaviljelyssä näkyi bar-geeniin kytketyn 
letaalin geen in vaikutus monessa risteytyksessä. Yksinkertaisimpia 
ja selvimpiä näistä on seuraava, jossa alkuperäisen rodun riukusil
mäinen naaras ja eosiini-normaalisilmäisen rodun koiras risteytettiin 
keskenään. 

Siis: ~ H - 1- 4 x c! eosiini. 
Tästä risteytyksestä saatiin 26 puna-riukusilmäistä naarasta, 30 

eosiini-normaalisilmäistä naarasta, 18 eosiini-normaalisilmäistä koi
rasta, mutta ei yhtään bar-silmäistä koirasta. 

Tämän riuku-punasilmäisyyteen kytketyn Ietaali-geenin paikan 
määräämistä varten tehtiin useita risteytyksiä ja tutkittiin useita 
satoja yksilöjä, suureksi osaksi mikroskooppisesti, koska tärkeänä 
apuominaisuutena tutkittua haarukkasukaisuutta, >>forked>>, ei voi 
paljain silmin eikä myöskään suurennuslasilla erottaa. Veisi liian 
pitkälle selostaa kaikkia näitä risteytyksiä; mainitsemme vain loppu
tuloksen, joka oli se, että täytyy otaksua tässä bar-kromosoomissa 
sij aitsevan sellainen geeni, joka ehkäisee geenien vaihtumiset osassa 
kromosoomia tai koko kromosoomissa (cross-over suppresor), jollai
sia geenejä on aikaisemmin tavattu (B r i d g e s, ks. M o r g a n y.m. 
1925). Kun geenin vaihtumisia ei tapahdu, ei myöskään muodostu 
sellaista bar-geenillä varustettua mutta ilman letaali-geeniä olevaa 
kromosoomia, joka voisi aikaansaada bar-silmäisen kairaan. 

>>S ubletaali»-lzy poteesi n selvitys. 
Vaikein pulma oli edellä esitetyn >>sub letaa li>>-hypoteesin selvitys 

eli kysymys siitä, miksi eosiini-normaal isilmäisiä naaraita alkuperäi
sen rodun viljelyksissä oli odotettua vähemmän. Että tämä ei suin
kaan ollut sattuma tai joistakin viljelysolasuhteista johtuva, näkyi 
siitä, että sama ilmiö uudistui monessa ·risteytyksessä. Mainittakoon 
jokin yksinkertaisimmista ja selvimmistä. 

Risteytettiin eosiinisilmäisen rodun naaras ja tutkimusrodun 
koiras (joka· myös on, kuten jo aikaisemmin on mainittu, eosi inisil
mäinen). Tuo >>subletaalisuutta>> aiheuttava geeni täytyy sijaita 
tämän kairaan X-kromosoomissa, kun sen sijaan tavallisen eosiini
silmäisen rodun naaraan X-kromosoomit ovat siitä vapaat. Kun 
jälkeläisnaaraat saavat isältänsä tuon >>subletaali>>-geenin, mutta jäl
keläiskoiraat äidiltään >>te rveen >> X-kromosoomin, on odotettavissa, 
että naaraita jälkeläispolvessa on vähemmän kuin koiraita. Tulos 
oli (kaksi koe-erää): 109 naarasta, 189 koirasta, kaikki tietysti eosiini
si lmäisiä. 
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Tämän >>subletaaligeenin>> toteamista ja sijaitsemisen määrää
mistä varten tehtiin suuri joukko risteytyksiä, mutta niiden selosta
minen tässä veisi liian pitkälle. Esitämme vain lopputuloksen. 

Viittauksen oikean ratkaisun löytämiseen antoi se, jo edellä 
mainittu havainto, että naaraassa osittain tappavasti vaikuttava 
geeni ei vaikuttanut samanlaisesti koiraassa. Tämä johti pakosta 
siihen ajatukseen, että kairaan Y-kromosoomissa täytyi olla jokin 
geeni (sen allelomorfi), joka teki tehottomaksi tämän tappavan gee
nin vaikutuksen. Kromosoomiteorian keksimisestä aina viime 
aikoihin asti on geneetikkojen kesken tosin ollut vallalla se käsi
tys, että tämä Y-kromosoomi on tyhjä, s.o ettei se sisällä geenejä 
lainkaan . Tällaisessa käsityksessä työskenteli kirjoittaja lähes koko 
ajan, kunnes vasta aivan työn loppupuolella tulin tuntemaan saksa
laisen C u r t S te r n'in tutkimuksen (1926), jossa Stern osoittaa, 
että Y-kromosoomikin sisältää geenin, nim. sen geenin allelomorfin, 
joka aiheuttaa n.s. bobbed (bobattu) ominaisuuden (bb). Tämä bob
bausta aiheuttava geeni sijaitsee aivan . sukukromosoomin oikean
puoleisessa päässä kohdassa 70. Bobatulla on allelomorfi, joka on 
letaali kaksinkertaisena annoksena. Kirjoittajan materiaalissa ei 
tosin voinut parhaalla tahdollakaan nähdä jälkiä bobattu-ominai
suudesta, joka onkin luonnollista, koska tämä bobattu-ominaisuuden 
geeni voi tässä materiaalissa esiintyä ainoastaan heterotsygoottisessa 
muodossa (letaali allelomorfin vuoksi) ja kun bobattu-ominaisuuden 
esiintymiseen vaaditaan geenin kaksinkertainen annos, mutta tämä 
työhypoteesi kuitenkin voi selvittää probleemimme. 

Alkuperäisen rodun naaraan ja koiraan geneettisen kokoonpa
non saamme siis seuraavaksi: 

we 
p 

Fl 
we 

wc 

1 C B 
puna-riukus. ~ 

c 1 B 
puna-riukus. ~ 

z 
eosiini ~, häv. 

bbl bbL 
X 

w~:. bbl 
eosi ini-norm. 0' 

+ 

bbl bbL 

+ 
bbl we bbl 

eos iini 0' 



Banaanikärpätzen perinnöllisyystieteen palveluksessa. 85 

Lisäksi syntyy naaraassa määrätty määrä vaihdunta- (crossing 
over) gameetteja, bobatun ja sen normaalisen allelomorfin vaihtaessa 
paikkaa. Täten saadaan lisäksi seuraavat naaraat: 

we bbt we bbl 

----=c- )-=s::-----:-:bb:-:-t + wc ------- -+ 
~ häv. eosiini norm. ~ 

Viimemainittu ryhmä edustaa juuri sitä eosiini-normaalisi lmäis
ten naaraitten ryhmää, joka edell ä on ollut Iähemmän tutkimuksemme 
aiheena. Niitä on, aikaisemmin esitettyjen Iaskelmain mukaan, noin 
13 %, joka luku täten ilmaisee näiden vaihtumisien suhteellisen lu
kuisuuden ja myös ilmaisee geenin bobattu etäisyyden bar-geenistä 
(57 + 13= 70). Täten meille käy ymmärrettäväksi, miksi eosiininor
maalisilmäisten naaraitten luku on odotettua pienempi. Viimemai
nitut ovat siis sellaisia, jotka muodostuvat geenien vaihtumisesta. 

Täten olemme selvittäneet tutkimuksen alaisen rodun geneetti
sen kokoomuksen. Rotu sisältää siis ensimmäisessä eli sukukromo
soomissa sijaitsevat geenit: 
we= eosiini silmän värin geenin, 
bb1= bobatun letaalisest i vaikuttavan allelomorfin , 
hbL = bobattu-letaalin normaalisen allelomorfin, joka sijaitsee Y-

kromosoornissa, 
C= geen ivaihtumisen ehkäisijän osassa kromosoomia, 
1 = letaali geenin, 
B= riukusilmäisyyden 1. bar-geenin. 

Tutkimuksen kestäessä tässä rodussa ilmeni vielä muitakin omi
naisuuksia, joita Cornellissa ehdin kuite.nkin vain osittain selvittää, 
ennenkuin kotimatka alkoi. 

Niin monimutkaiselta kuin tämä työ tuntuikin, oli se kuitenkin 
vasta geneettisen banaanikärpästutkimuksen perusteitten oppimista, 
ja mieli paloi päästä syvemmälti perehtymään tähän peräti mielen
kiintoiseen ja kiehtovaan tutkimustyöhön. Ei ole lainkaan ihmetel
tävää, että ne tutkijat, jotka perinpohjin ovat banaanikärpästutki
muksiin perehtyneet, tavallisesti antautuvat sill e niin sanoaksemme 
»ruumiineen ja sieluin eem>. Geneettinen tutkimustyö on se llaisenaan 
erinomaisen. mielenkiintoista, jota lisää tämän tieteen suuri merkitys 
kaiken elollisen luonnon , niin myös ihmisen, biologian ymmärtämi
se1le. ja banaanikärpänen on ollut ja on edell een kiitollisin objekti 
geneett isten probleemien ja mysteerioiden selvittämiseksi. Nopeassa 
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tahdissa banaanikärpästutkimuksi lla selviävät monet ennen ratkai
semattomat probleemit, ja työn ku luessa astuu yhä uusia ja uusia 
kysymyksiä tutkijan ratkaistaviksi. 

Kokonainen tutkijain armeija Amerikassa työskentelee kuu
meentapaisella innolla näissä tutki.muksissa, ja Morgan in ja hänen 
työtovereittensa oppilaina oltuaan suorittavat monet eurooppalaiset 
geneetikot tuloksellista banaanikärpästutkimustyötä, kuten jo mai
nittu C u. r t Stern Saksassa, M o h r Norjassa j.n.e. Hauskaa 
olisi, jos joku suomalainenkin tutkija voisi ryhtyä Drosophila-tutki
muksiin ja siten meidän osaltamme kantaa kortensa yhteiseen tutki
muskekoon. 
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of mutant characters of Drosophila melanogaster. (Carnegie In.st. Wash., publ. 
327: 251 pp.). 

May, H. 0. 1 9 1 7 - The appearance of reverse mutations in the bar-eyed 
race of Drosophila under experimental control. (Proc. Nat. Acad. Sci., 3: p. 
544-545). 

Morgan, T. H., B r i d g e s, C. B. and S t u r te v a n t, A. H. 
1 9 2 5. - The genetics of Drosophila (Overdruk uit Bibliographia Genetica II, 
1925, p. 262). 

Stern, C u· r t 1 9 2 6 - Vererbung in Y - Chromosom von Drosoplzila 
melanogaster. (Biologisches Centralblatt 46 : p. 344- 348). 

T i c e, S. C. 1 9 1 4 - A new sex-linked character in Drosophila. (Biol. 
Bull., 26: p. 221). 

· Z e 1 en y, C. 1 9 1 9 - A change in the bar gene of Drosophila involving 
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Aukusti Juhana Melan opettajakauden 
alku vaiheista. 

Niilo Liakka. 

Tasan 50 vuotta on kulunut siitä, kun me Oulun suomalaisen 
yksityislyseon oppilaat olimme eräänä tuimana talvisena päivänä in 
corpore hyvästelemässä suosituinta eroavaa opettajaamme saattaen 
häntä hyväri matkaa Limingan tullin ulkopuolelle. joululomalta 
palatessamme kuulimme suureksi suruksemme, että ero voi olla 
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kesken lukukauden odotettavissa. Se oli nyt toteutunut. Hän' pi ti 
meille asuntonsa pihalla puheen, aiheena: qvem Jupiter odit, peda
gogum fecit, torjuen kuitenkin tuon roomalaisen orjaopettajan syn
kän käsi ty~kannan. 

Eikä hänellä voinut olla sellaisen käsityksen omaksumiseetl syy
täkään, vaikka me oppilaatkin tiesimme, että opettajistossa oli joita
kin henkilöilisiä hankauksia, osittain suomalaisuus·harrastuksesta 
syntyneitä, osittain ehkä muista seikoista. Maisteri A u k u s t i 
j uhan a Me 1 a, joka syksyllä 1877 tuli mainittuun , silloin 4. luku
vuotensa 5-luokkaisena aloittavaan kouluun, voi täydellä syylUl' 
itseensä sovelluttaa Caesarin: tulin, näin , voitin. Ensimmäisestä. 
tunnistansa alkaen hän oli oppilastensa ihastus, eikä mieliala ollu t. 
vähintäkään muuttunut siitä eron hetkeen saakka . Hän näki ja. 
tunsi, että oppilaat häntä kaipasivat, eikä hänell ä ollut aihetta vali t
taa harrastuksen puutetta sitä ainetta kohtaan, jota hän oli puolen
toista vuotta koulussa varsinaisesti edustanut. 

Eläintiedettä oli edellisenä vuonna opetettu 3. luokalla, opetta
jåna suomen ja ruotsin kollega, joka kirjasta luett i läksyt, niinkuin 
asiaan kuului. Kasvioppi oli koskematon aine, mutta ruotsalaisen 

. lyseon oppilailta kuultiin, että samaa ulkolukua oli sekin. 
· Mela mullisti kerrassaan nämä käsitykset: Kohta kun hän kou 

luun tuli, tuntui jotakin erikoista tapahtuneen. Ensi läksyksi hän 
antoi meille määräyksen tuoda joku elävä kasvi kouluun. Uteliaina 
tiedustelimme, millainen kasvi olisi sovelias, mutta veitikkamaisesti 
hymyillen hän vain sanoi: saa olla mikä tahansa, mutta tuokaa se· 
juurinensa. Emme olleet oikein selvillä, oliko opettaja tosissaan vai~ 

laskiko meistä leikkiä. Ei kukaan ollut kuullut puhuttavankaan elä- · 
vän kasvin kuljettamisesta kouluun, vaikka >> botanikaa>> oli ruotsa
laisessa lyseossa joka vuosi luettu. Sinä iltapäivänä pidettiin suuria 
neuvottelukokouksia, pohdittiin vielä uuden maisterin merkillistä 
määräystä ja kehitettiin kekseliäisyyttä. Kirjavina olivatkin sitten 
pulpetit Melan ensimmäisellä kasviopin tunnilla. Yksi ja toinen oli 
tyytynyt tavallisiin kedon kukkasiin varsinensa juurinensa, mu tta 
toiset oli vat kierrelleet kaukana metsissä ja vainioilla, saaden sieltä 
mielestänsä hauskempia tuotavia. Melkoisia koivun vesoja, kuusen 
näreitä ja pieniä mäntyjä , juurinensa maasta kaivettuja, törrött i 
pöydillä. Eräs muutoin nahjukselta tuntuva poika oli kuopinut 
melkoisen perunan juurimukuloinensa ja huolellisesti kantanut sen 
kouluun. Innostus oli aivan yleinen. Mieliala oli valmistettu ope- · 
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tusta varten. Ei kulunut kauvaa, ennenku in kasvioppia harrastivat 
kaikki, tietysti toiset hiukan enemmän, toiset vähemmän. Kun 
myöhemmin samana syksynä saatiin ostaa Melan toimittama miel
lyttävä oppikirja Kasvioppi ja kasvio, lujittui harrastus yhä. Syk· 
syn kuluessa opittiin kasvien rakennetta sen verran, että talvella 
osattiin kuvista tutkia kasvien nimiä . . Melkoinen kasvintuntemus 'oli 
siten saatu jo kevääseen kerittäessä. Mutta sitten vasta oikea tutki:.. 
musinto puhkesi. Lukukausi jatkui siihen aikaan kesäkuun puoli
väliin. Oulussakin ehti si is joltinenkin määrä kasveja kehittyä kuk
kaan ennen kesäloman alkua. Kilvan hakivat koululaiset virkoavan 
kasvikunnan ilmiöitä, kiirehtien näyttämään uusia Iöytöj änsä Me
lalle. Sitävarten retkeiltiin iltakaudet ja öitä jatkoksi kaupungin 
vaihtelevassa ympäristössä. Lauvantaisin ja lupapäivinä Mela oli 
itse mukana. Välistä ulotettiin vaellus kauvas Kiimingin Korven
kylään tai toisaalle Kempeleesen ran nikkokasvien maille. Paitsi kas
veja säilyi näiltä retkiitä kalliina muistona Melan leikilliset kerto
mukset, joita aina ahmien kuunneltiin. >> Kaikw>-lehti sisältää kev. 
1878 sangen tarkan selonteon kasvikunnan kehityksestä Oulussa ja 
sen ympäristössä. Ainekset si ihen ovat en immäkseen koululaisten 
keräämät, tiedot tarkisti ja uutiset antoi Mela. 

Kesällä sitten ku.kin koetti parastansa kasvikokoelmansa kar
tuttamiseksi. En tiedä, puuttuiko keneltäkään vähimmästä mää
rästä, joka 3-luokkalaisilla oli 200. Jnnokkaimmilla oli kaksi kertaa 
se määrä ja vieläkin enemmän, mikä oli kysynyt työtä sikäläisissä 
oloissa. Kyllä olikin sitten syksyllä puhelemista kokemuksista kas
vinkeruussa. 

Yhä enemmän kasvioppi valtasi alaa · koulun pääaineena, vaikka 
latinan tuntimäärä oli paljoa suurempi. Muutamat oppilaat elivät 
kokonaan kasveista. Eikä opettajakaan oikein ehtinyt muuhun. 
Eläinoppia ·hän tosin opetti hauskasti; voitti si ihenkin oppilaiden 
harrashJsta, mutta ei kuitenkaan siinä määrässä kuin kasvioppiin. 
Melan eläinoppi oli mielestämme kuivahko oppikirja. 

Mutta pahimmin kärsi laskenta, jota Melan oli myös opetettava. 
Olimme ehtineet päätöslaskuun toisella luokalla, jonkun verran jo 
harjoitelleet sitä. Emmekä sitten kolmena lukukautena muuta oppi
neetkaan. Sillä uutta ei opetettu, laskett iin vain esimerkkejä eri 
kirjoista . Samoja tehtäviä saatiin kahteen kertaan suoritettavaksi. 
Havaitessansa, että heikommat oppilaat olivat hankkineet edisty
neempien vihkoja käsiinsä ja kirjoittivat niistä tuloksen kohta, kun 
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tehtävä oli annettu, opettaja vaihtoi kirjaa. Uuteen laskutapa·an hän 
ei siirtynyt. jos Mela olisi enemmän aikaa Oulussa toiminut,· olisi 
epäilemättä laskento jäänyt liiaksi lapsipuolen asemaan. 

Tässä suhteessa hänen sijaisensa nuori maisteri E. j. Budden 
korjasi edeltäjän jälkeä. Luonnonhistoriaan hän ei yhtenä lukukau
tena ehtinyt paljon vaikuttaa, vaikka olikin hyvä opettaja. Ja sitten 
sen aineen edustus meidän koulussamme jäi vuosikausiksi heikkoihin 
käsiin. 

Melan 3 lukukautta kestäneen opetuksen tehosta mainitsen vain, 
että 4 vuotta koulussa unohdettuani opittua sekä 6 vuotta yliopis
tossa opiskeltuani aivan toisia aineita suoritin ilman preparoimista 
prof. Norrlinille muutaman illan kertauksella kasviopin approbaturiri 
kandidaattitutkintoa varten. ·>>T..ietonne ovat tosin yksipuoliset ~ niutta 
köska kasveja tunnette, enemmän kuin yleensä vaaditaan, niin voin 
hyväksyä>>, kuului lopputuomionsa, kun viidestä tutkintoon samalla 
kertaa tulleesta olin ainoana jäänyt sitä odottamaan, toisten saatua 
lähteä kesken pois. 

Helsingissä Mela suoritti varsinaisen opettajatoiniensa ja pää
kaupungissa se oli jo alkanut ennen Ouluun tuloa. Mutta tuo lyhyt 
kausi ansaitsee myös muistelonsa puolen vuosisadan takaa, niin vä-· 
häinen merkitys kuin sillä onkin hänen suuremmoisessa elämäntyös
sänsä. Sellaista opettajasuoritusta ei ole toiste mainitun koulun· hts
toriaan merkittävänä. 

Luonnonhistoriallinen museo syntymässä Ouluun .. 

K. Metsävainio. 

Oulun lääni on lähes yhtä suuri kuin muu Suomi yhteensä: Sen 
pinta-ala vastaa suunnilleen Viron, Liettuan, Alankomaitten ja 
Sveitsin yhteenlaskettua suuruutta. Oulun lääni käsittää Pohjan
maan tasangon pohjoisosan, koko Kuusamon ylänkö ja kaunis Kai
nuu si ihen kuuluvat, laaja Lappi ja etäinen Petsamo siihen luetaan. 
Se .ulottuu Pohjanlahdesta Jäämereen, Aavasaksasta Nuoruseen , 
Vuokatin vaarajanoista · Haltiotunturiin, Ruotsin itärajasta Neu
vosto-Venäjään. On siinä lääniä kerrakseen! Silti ei koko laajassa 
läänissä näihin mennessä vielä ole ainoatakaan luonnonhistoriallista 
inuseota, lukuunottamatta tietenkin eri koulujen enemmän tai ·.:vä~ 

hemmän vaatimattomia kokoelmia. Tieteellistä kirjastoa ei myös-
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kään ole . jos sellaista tarvitsee, on tieteen aarteita lähdettävä hake
maan Helsingistä, 750 km päästä. 

Sangen luonnollinen, hyvin puolustettava ja kaikin puolin 
yleistä kannatusta osaksensa ansaitseva lienee siis se ajatus, jota 
Oulun Luonnonystäväin Yhdistys on ruvennut toteuttamaan, ryh
tyessään puuhaamaan lääninsä pääkaupunkiin luonnonhistoriallista 
maakun tamuseota. 

Oulun Luonnonystäväin Yhdistys perustettiin v. 1925. Se aloitti 
t oimintansa paljain käsin ja tyhjin taskuin. Kourallinen luonnon
ystäviä oli saanut päähänsä rohkean tuuman ja ripein ottein ryhdyt
tiin aluksi kokoamaan jäseniä uuteen yhdistykseen. Tätä nykyä on 
jäsenmäärä 225. Lyhyen tähänastisen toimintansa aikana on yhdis.: 
tys järjestäi1yt kolme yleistä juhlaa ja kahdet myyjäiset, ohjelmalli
sia ·kokouksia on pidetty kerran kuukaudessa lukukausien aikana, 
yhteisiä retkeilyjä on toimeenpantu 8 eri kertaa, apurahakin on ker
ran jaettu kasvitieteellistä keräilytyötä varten ja yhdistyksen ensim
mäinen julkaisukin (K. 0. Reiniä: Lintujemme puolesta) on .nähnyt 
päivänvalon ja sitä myymällä levitetty lääniin lähes 2,000 kpl. Kun 
yhdistyksen tarkoituksena on, paitsi luonnon tuntemisen ja tutki
misen harrastuksen herättäminen ja ylläpitäminen, myöskin erikoi
sesti sen suojeleminen, on yhdistyksen toimesta myyty asianharras
tajille satakunt~ lintujen ruokailulautaa ja yhtä monta Berlepsch'in 
Jintupönttöä. Sanomalehtikirjoituksilla on yhdistyksen toimintaa 
tehty tunnetuksi laajemmillekin piireille Oulun läänissä. Lyhyt se
lostus yhdistyksen tähänastisista saavutuksista lienee paikallaan 
myös L.. Y:n palstoilla. 

Ilokseen ovat Oulun Luonnonystävät jo voineet todeta, että sen 
toiminnan tarkoitus tunnustetaan oikeaksi, sen pääpyrkimys, mu
·seon ja siihen liittyvän luonnontieteellisen kirjaston aikaansaaminen, 
tarpeelliseksi. Oulun Korkeakouluseura on luovuttanut yhdistyksen 
!kokoelmien kartuttamiseksi 5,000 mk, Oulun kaupunki samansuu-. 
ruisen summan ja kaupungin. jatkuvasta vuosittaisesta avustuksesta 
-on hyviä toiveita, Otto Malmin lahjoitusrahastosta on saatu 20,000 
mk:n avustus käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksiin ja Oy. S. V. 
Paasivaara on myös antanut pienemmän summan. Tällaisilla sum
milla ei kuitenkaan vielä museorakennuksia nosteta pystyyn, niillä 
päästään vasta kokoelmaesineitten hankkimisen alkuun. Juhlista ja 
myyjäisistä, jäsenmaksuista ja lahjoituksista kertyneillä varoilla on 
kokoelmakaappien , purkkien ja kokoelmaesineitten hankkiminen 
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saatu ripeään käyntiin. 
Erikoinen rakennusra
hasto on myöskin perus
tettu. Unohdettava ei 
suinkaan myöskään ole 
niitä kasvilahjoituksia, 
täytettyjä imettäväisiä 
ja lintuja, kaloja, mateli
joita y.m. eläimiä ja en
nenkaikkea niitä arvok
kaita • julkaisuja, joita 
yhdistys jo tähän men
nessä on saanut lahjoi-
tuksina vastaanottaa 
niinhyvin yksityisiltä 
tiet e enharj oi ttaj i 1 ta 
kuin tieteellisiltä. seu·· 
roilta. 

Kirjaston nideluku 
on nykyisin n. 550, mel
kein kaikki lahjoituksina 
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saatu. Julkaisusarjansa Tilanahtaus vallitsee Oulun Luonnonystäväin 
ovat lähettäneet ja jat- kokoelmakaapissa. Tässä kaapissa m.m. etelän
kuvasti luvanneet seu- kiisla, haahkoja, pulskahaahkoja, 2 Stellerin allia, 

lunni, myrskylintu , karhunkallo y.m. 
raavat yhdistykset: 
Kuopion Luonnonystäväin Yhdistys, Metsätiet Tutkimuslaitos, 
Societas pro Fauna et Flora Fennica, Suomen Geologinen Toimisto, 
Turun Yliopisto, Suomen Maantieteellinen Seura, Suomen Maatalous
tiet. Seura, Suomen Metsätiet Seura, Suomen Suoviljelysyhdistys, 
Suomen Tiedeseura, Oulun Läänin Talousseura ja Vanamo. julkai
sujaosa lahjoittaneista yksityisistä tutkijoista mainittakoon profes
sorit Leiviskä, Linkola, Rosberg, Saalas, Sahlberg, tohtorit V. Räsä
nen ja K. j. Valle, leht. E. W. Suomalainen, opettajat 0 . Kyyh
kynen ja j. Seppä sekä eräät oululaiset luonnontieteen lehtorit. 

Kasvitieteellinen kokoelma on toistaiseksi vaatimaton; se käsittää 
nykyisin vä~än yli 1300 lajia ja n. 2600 näytettä. Arvokkaimman 
osan siinä muodostaa joht. H. Roivaisen kokoama ja määräämä poh
jois-suomalainen lehtisammalkokoelma. Jäämeren leviä, niinhyvin 
kuivattuja kuin formoolissa säilytettäviä, on pieni edustava kokoelma. 
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Eläintieteelliseen kokoelmaan lahjoitti Oulun innokas tullinhoi
taja ensimmäisen linnun, komean lapinpöllön (keväällä 1927), joka 
on sangen sopiva Oulun museon symbooliksi. ja sen jälkeen ovat , 
·lintu- ja imettäväiskokoelmat lahjoitusten ja ostojen kautta lyhyessä 
ajassa karttuneet niin, että niissä nykyisin on toista sataa lintua ja 
parikymmentä imettäväistä. Erikoisen maininnan ansaitsevat jää
:meren pulskahaahka, Stellerin alli, etelän kiista, lunni ja myrskylintu, 
kiirunat ja tunturisopuli. Komea maakotka ja huuhkaja edustavat 
myös hyvin Pohjois-Suomea ja myöskin tunturipöllö ja Kuusamosta 
saatu joutsen komeilevat eräässä kokoelmakaapissa. Muutamia 
hauskoja biologisia pikku-ryhmiä (heinäsorsaemo poikine·en, tavi 
poikineen, pyyryhmä, kaksi kärppää kiviraunioissa, soiva metso 
koppeloineen, rantasipi untuvapoikineen j.n.e.) on hankittu, anka
rasta tilanahtaudesta ja oman huoneuston puutteesta huolimatta. 

Kirjasto ja kasvikokoelma säilytetään tätä nykyä Oulun lyseon 
karsserihuoneessa ja eläintieteellinen kokoelma on saanut suojansa 
Oulun suom. keskikoulun tupakkahuoneessa! Ti lat ovat ahtaat ja 
uusien kokoelmakaappien sijoittaminen nykyisiin suojiin on pian 
mahdottomuus. Oman museo/woneuston tarve, kokoelmien nopeasti 
kasvaessa, alkaakin jo olla sangen suuri. Senpävuoksi rohkenevat 
museon puuhaajat tqivoa, että Oulun läänin luonnonhistoriallisen 
maakuntamuseon lopullisen aikaansaamisen tärkeyden oivaltavat 
arvovaltaiset k·ansalaiset ja yhtymät omassa läänissä ja muualla Suo
messa ryhtyvät voimakkaasti tätä hanketta tukemaan. Onhan luon
notonta, että Petsamon rikkaan lintumaailman edustajat, Jäämeren 
turskat, rusko- ja punalevät, koko laajan Pohjois-Suomen metsä- ja 
suosammalet, jäkälät, tunturivarvut ja monet muut eläin- ja kasvi
kunnan pohjoiset erikoisuudet ovat nähtävänä ainoastaan Helsingin 
yliopistollisten laitosten kokoelmissa ja museoissa. Yhteisvoimin on 
ryhdyttävä yhteistyöhön, päämääränä Oulun luonnonhistoriallineh 
maakuntamuseo. 

* * * 
Oulun Luonnonystäväin Yhdistyksen puheenjohtajana on leht. 

A. A. Parvela, varapuh:na tullinhoitaja P. W. Rydman, sihteerinä 
Ieht. K. 0. Reinilä, rahastonhoitajana rva Anni Metsävainio, kir
jaston ja kasvi tiet. kokoelmain hoitajana leht. A. J. Kopperi ja eläin
tiet. kokoelmain hoitajana allekirjoittanut. 

Kaikki lahjoitukset, niinhyvin raha kuin tavara, otetaan kiitolt!-
suudella vastaan. ./· 
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Yellowstonen karhuista. 
Uunio Saalas. 

Amerikan kuuluisimman kansallispuiston miltei lukemattomista 
nähtävyyksistä ovat puolivillit karhut monessa suhteessa kaikkein 
mielenkiintoisimpia. Niiden mainehan on levinnyt kautta maailman 
ja ne näyttävät olevan myöskin puistossa liikkuvien tuhansien mat
kailijoiden aivan erikoisessa suosiossa. 

Yellowstonen karhuilla on sellainen maine, että vaikka ne elä
vätkin aivan >>villissä tilassa>>, täydessä vapaudessa, ne kuitenkin ovat 
siihen määrin >>sivistyneet>>, etteivät tee ihmiselle mitään pahaa, 
vaikka usein tulevat teiden varsille tai muualle keskelle ihmisvilinää. 
Tämä käsitys perustuu osaksi todellisiin oloihin, osaksi on liioiteltua. 

Ennen tuloaan Yellowstonen puistoon saa matkailija nähdä 
lukemattomia reklaamikuvia, joissa esitetään, miten karhuja kädestä 
syötetään, miten ne ovat nousseet takakäpälilleen autoa vastaan 
j.n.e. Mutta heti kun hän saapuu puiston portista sisään, jaetaan 
hänelle lentolehtisiä, joissa esitetään asiat aivan toisessa valossa. 
Varoitetaan mitä vakavimmin matkailijaa syöttämästä kädestä kar
huja, nousemasta niiden läheisyydessä pois autosta j.n.e. Kerrotaan 
miten ne usein ovat purreet syöttäjiänsä, raadelleet hyväHijöitänsä 
ja ahdistaneet matkailijoita, jotka ovat uskaltaneet niitä liiaksi lä
~lestyä. 

Näyttää siltä, kuin totuus olisi sellainen, että muutamat karhu
yksilöt ovat kovin kesyyntyneet, joten ne eivät tuota mitään v~a
raa, · vaikka niitä lähestyisimme, jopa kädestä syöttäisimmekin, 
mutta että useimmat ovat vielä jossain määrin säilyttäneet villin 
luontonsa, joten niiden kanssa ei pidä leikitellä. Sentähden on vii
sainta aina olla varovainen, sillä matkailijan on aivan mahdoton tie
tää, mitä minkäkin karhuyksilön mielessä liikkuu, eivätkä kaikkein 
~esyimmätkään liene aivan luotettavia. 

Yellowstonen karhujen joukossa on kahta eri lajia: >>grizzly
)<arhuja>> eli >> harmaita karhuja >> (Ursus Jzorribilis) ja >>Amerikan-kar
huja>> (Ursus americanus). Edellinen laji on paljon isompi ja rajumpi , 
mutta myöskin arempi. Se voittaa koossa meidänkin karhumme. 
Keskimäärin se on n. 2.3 m pitkä, mutta muutamat yksilöt tulevat 
2.5 metrin pituisiksi ja voivat painaa jopa 450 kiloa. Paitsi kokonsa 
ja kömpelömmän ruumiinrakenteensa puolesta grizzly-karhu eroaa 
meikäläisestä lajista m.m. siinä, että pääkoppa on lyhyempi, ot~a 
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Grizzly-karhuja (Ursus lwrribilis) syöttökentä llä. Emo ja 4 poikasta . 

matalampi, korvat ja häntä lyhyemmät sekä varsinkin kynnet erit
täin pitkät ja kaarevat, jopa usein 13:kin cm:n pituiset. - Amerikan
karhu on paljon pienempi ja säyseämpi. Se saavuttaa vain 1_.5 tai 
korkeintaan 2 m:n pituuden. Se tunnetaan helposti siitä, että kuono 
on omituisen pitkä ja suora, vaaleankeltainen. Muuten tämän karhun 
väri vaihtelee suuresti. Toiset yksilöt ovat kiiltävän mustia, toiset 
harmaanruskeita. Ennen näitä pidettiin eri lajeina, mutta nyt arvel
laan niiden olevan vain saman lajin värimuunnoksia. 

jonkinlaisena osoituksena siitä, miten runsaasti karhuja Yel
lowstonessa on, tahdon mainita, että tuskin ainoakaan matkustaja, 
joka puistossa kiertelee, jää niitä näkemättä. Mekin näimme niitä, 
tehdessäni viime kesänä vaimoni seurassa 4 1/ 2-päiväisen kiertomat
kan puistossa - ellemme väärin laskeneet - kokonaista 46 yksilöä. 
Osaksi tapasimme niitä teiden varsilla ja majapaikoissa, osaksi eri
koisilla syöttöpaikoilla. 

Ne karhut, jotka olivat uskaltautuneet maanteille tai suorastaan 
keskelle hotellikyliä, kuuluivat kaikki Ursus americanus-lajiin. Ne 
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Amerikan-karhuja (Ursus americanus) . 

·olivat tulleet sinne ilmeisestivartavasten kerjuulle, ja tämä ammatti 
hyvin kannattikin, sillä anteliaita ihmisiä kulki yhtenään niiden ohi, 
milloin yksityisautoissa, milloin suurissa autokaravaaneissa. Useam-
min kuin kerran saimme nähdä, miten matkustajat, kaikista varoi
tuksista huolimatta, niitä kädestä syöttivät. Mutta ollessamme 
·eräässä puiston majatalossa saimme myöskin kuulla, että karhu sa
mana päivänä oli repinyt pahoin verille erään miehen koko käsivar
ren kun hän oli yrittänyt sitä hyväillä. Karhu näyttää paremmin 
käsittävän, että ihminen osoittaa sille ystävällisyyttään jakelemalla 
makupaloja kuin turhanpäiväisillä hyväilyillä! 

Osoituksena siitä kuinka suuressa määrin Amerikan-karhut 
ovat mukautuneet elämään keskellä ihmisvilinää mainittakoon, että 
kun tulimme Yellowstone-järven rannalla olevaan majapaikkaan, 
jossa oli, kuten muuallakin, suuri joukko pieniä kämppiä matkaili
joiden asunnoiksi, erään tällaisen alta kömpi esille suurehko karhu, 
j.oka oli ollut siellä sadetta pitämässä, ja lähti kaikessa rauhassa tai
Justelemaan kujia pitkin. 
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Muuan pieni karhun
pentu, joka siskoineen ja 
emoineen oli jäänyt tielle, 
joutui meidän silmiemme 
edessä ison tyhjän autobus-
sin alle; mutta se ei siitä 

' näyttänyt ainakaan kovin 
pahoin vioittuneen; se pyö
riskeli vain maassa pari ker-
taa keränä ja lähti sitten säi
kähtyneenä kiireimmän kau
palla pötkimään metsään~ 

jonne sen omaisetkin sitä 
seurasivat. 

Erittäin hyvä kiipijä 
näyttää Ursus americanus 
olevan. Eräässä paikassa,. 
tien vieressä näimme suuren
puoleisen karhun , joka oli 
kiivennyt puuhun n. 3- 4-
m:n korkeuteen ja sieltä tar
kasteli ohikulkijoita. Toi-

Amerikan-karhu puussa. sessa paikassa taas näimme 
kaksi pientä karhunpentu<;1 

ison kuusen tiheitten oksien välissä, vähintäin 8- 9 metriä maar_1: 
pinnan yläpuolella. 

Enimmin karhuja saimme kuitenkin nähdä käydessämm~

cräänä iltana varsinaisella syöttöpaikalla. Tällaisia karhujen syöttt?
kenttiä on useimpien majatalojen läheisyydessä, ja niille kuljetetaan 
keittiönjätteet säännöllisesti joka ilta klo 7 ajoissa. Ympäristön kar
hut ovat täm~n hyvin oppineet tietämään ja kerääntyvät aina ate
rialle, jolloin matkailijat saavat niitä tarkastella kohtuullisen väli
matkan - n. 100- 150 metrin - päästä, rinteeltä, jossa on istuimina 
kumossa olevia pitkiin riveihin toinen toisensa taakse asetettuja pak· 
suja puunrunkoja. 

Kaksi kertaa kävimme tällaisilla syöttöpaikoilla, mutta ensi 
kerran tulimme liian myöhään. Paras aika oli jo ohi, ja saimme 
nähdä vain kahden ison grizzly-karhun tulevan lähimetsästä hiljaf 
hiipien, Sieppaavan itsellensä hyvän mak~palan ja sitten heti kii ~-
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reimmän kaupalla häviävän metsän pimentoon mistä olivat tulleet
kin. Toisella kertaa sa imme sitä vastoin nähdä aika komean näytel
män: kokona.ista 19 karhua, jotka kaikessa rauhassa aterioivat 
syöttökentäl lä. Eivät tosin kaikki olleet yht'aikaa kentällä, vaan 
ne näyttivät odottavan vuoroansa. Miltei kaikki nämäkin karhut 
kuuluivat grizzleihin. Noin toinen puoli niistä oli aikuisia, toinen 
puoli poikasia. Viimemainitut seurasivat us~o.lli sesti emojansa. Ne 
odottivat aina syrjässä jonkin aikaa vuoroansa, ennenkuin U$kal
tautuivat kentälle, senjälkeen kuin vanhemmat . olivat tehneet eri
koisen >>tervehdystempun>> nous~malla . takakäpälilleen ja ilmeisesti 
saaneet ennestään ruokapaikalla olleiden · >>suostumuksen>>. -· Oli 
kuiter:tkin kaksi karhua: jotka eivät ·koko aikana us~altaneet ~äydä 
kentällä, vaan kiertelivät sitä >>niinkuin kissat kuun1aa puurovatia>> . 
Ne olivat molemmat pienempiä Ursus americanuksia, jotka näyttivät 
tuntevan erikoista kunnioitusta isompia serkkujansa kohtaan. Muu
tenkaan eivät nämä lajit koskaan kuulu käyvän yhtaikaa syöttöke·n
tällä, vaan karttavat aina toistensa seuraa. - Hyvän joukon toista 
tuntia seurasimme aivan läheltä, no(n 100 metrin päästä; iltahä
märässä karhujen touhuja, kLinnes meidän oli pakko jättää ne 
omaan rauhaansa ja taas jatkaa· matkaamme ulisia mielenkiintoisia 
~ähtävyyksiä kohti. 

Eräitä havaintoja lintujemme ravinnosta ja suolen 
pituussuhteista. 
Viljo Jääskeläinen. 

Seuraavassa mainitut muistiinpanot, joiden julkaisemisella on 
tarkoitus vähäiseltä osalta lisätä kirjallisuudessamme verraten rajoi
tetusti esiintyviä merkintöjä lintujen käyttäi'!JäStä . ravinnosta, ja 
ehkä vieläkin vähemmän esiintyviä havaintoja suoliston pituussuh
teista, olen t~llut tehneeksi aikoinaan täytettäväkseni hankkimistani 
tai saamistani lintuyksilöistä, joiden lisäksi lyseol. 0 1 a v i Le h
t o n e n on tähän tarkoitukse~n antanut käytettäväkseni eräiden 
kuluvana talvena Helsingin ympäristöltä saatujen lintujen nyljetyitä 
ruumiita. - Paitsi lihas- ja raullasmahan sisällystä tarkastamaila 
saatuja. havaintoja ravinnon laadusta, olen tehnyt mittauksia useim
pien yksilöiden suoliston ja ruumiin pituudesta, yhdistäen näitä suh
teita esittävät numerot alempana olevaan taulukkoon 2. 
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1. Havaintoja lintujen mahansisällyksestä . 

V a r p u g 1 i n t u j a: 
Corvus corax L., karppi, ~ , Sortavala, Rantue 26/12 1909. Mahassa liha 

jätteitä. 
Pinicola enucleator L., taviokuurna, nuori cJ, Helsinki, Munkkiniemi 5/2 1929. 

Lihasmahassa hiekkajyväsiä ja runsaasti hienannettua massaa havupuunsieme
nistä (luult. petäjän; det. H. Lindberg). 

Pyrrhula rubicilla Pall., punatulkku, 2 kpl., e!, Helsinki, Lapinniemi 19/1 2 
t 928. Lihasmahassa Rubus idaeul,sen siemeniä (det. H. Lindberg). 

Acantlzis linaria L., ~rpiainen, e!, Sortavala, Lahdenkylä 11/4 1907. Rauhas
mahassa pieniä valkeita kuorittuja siemeniä (koivun?), lihasmahassa hiekkajy
väsiä.- Sama 1 a j i: 2 kpl., (!,Helsinki, Hietaniemi 10/2 1929. Lihasmahassa 
Chenopodium album'in siemeniä (det. H. Lindberg). 

A. spinus L., vihreävarpunen, cJ, Helsinki, Lapinniemi 19/12 1928. Vat
sassa hiekkajyväsiä. 

Carduelis carduelis L., tikli, 2 kpl., Helsinki. Toisella (e!, Lapinniemi 22/12 
1928) oli lihasmahassa hiekkaa, toisella (Hietaniemi 10/2 1929) kuorittuja Lappa 
sp.-s iemeniä ja hiekkaa (det. H. Lindberg). 

Passer montanus L., metsävarpunen, 3 kpl., ~ 'Sortavala, Lahdenkylä 10/1 ja 
t 5/1 1908. Lihasmahassa siemeniä. 

Ampelis garrulus L., tilhi, c!, Helsinki, Lapinniemi 4/1 1929. Lihasmaha 
täynnä pihlajansiemeniä ja -marjankuoria (det. H. Lindberg). 

Plzylloscopus trochilus L., uunilintu, Kontiolahti, Puntarinkoski 24/7 191 t . 
Maha täynnä hienannettuja hyönteisten osia. 

Acrocephalus schaenobaenus L., kaislakerttu, c! ja ~.Sortavala, Airanteenjärvi 
8/6 1908. Vatsat tyhjiä. 

Jurdus pilaris L., räkättirastas, Helsinki, Eläintarha 20/12 1928. Lihasmaha 
täynnä hienannettuja pihlajanmarjoja. 

T. merula L., mustarastas, ~ ~ Helsinki, Toukola 6/ 1 1929. Mahassa hienon
nettuja pihlajanmarjoja . 

K i i p i j ö i t ä: 
Dryocopus martius L., palokärki, nuori ~ ~ Sortavala, Riekkalansaari. Maha 

aivan täynnä muurahaisia ja valkeita toukkia. - Sama 1 a j i: ~ ,Hels inki, 

Hertonäs 9/ 1 t 929. Rauhas- ja lihasmahassa satoja kpl. hevosmuurahaisia ( Cam
ponotus herculeanus, det. U. Saalas), enin työläisiä, vähemmän isoja siivetlisiä 
naaraita ja pieniä koiraita. 

Dryobates leuconotus Bechstein, valkoselkätikka, (!,Sortava la, Tamhangan
saari 19/5 t 907. Lihasmahassa pitkiä valkeita sekä ruske ita toukkia. 

Cuculus canorus L., käki, nuori ~ ' Sortavala 4/9 1908. Lihasmaha täynnä 
karvoja, todennäköisesti perhostoukista. - Kahden muun tutkitun käkiyksilön 
(nuori ja vanha c!) vatsat olivat tyhjiä . 

K i r s k u 1 i n t u ja: 
Caprimulgus euro paeus L., ~ ~ Kontiolahti, Puntarinkoski 27/7 191 t. Lihas 

maha aivan täynnä siivcllisiä. erilaisia hyönteisiä m.m. vesiperhosia (Tricho
ptera). -
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P ö II ö j ä: 
Syrnium lapponicum Thunb., c)', Lapin pöllö, Sortavalan pit. 3/12 1908. 

Mahassa 9 kpl. päästäisiä (Sorex vulgaris) ja 2 pitkähäntäistä metsämyyrää (Hy
podaeus glareolus). 

Nyctala junerea L., hautomassa oleva he lmipöllö-naa ras, joka elävänä otet
tiin kiinni pesästään, puun ontelosta Sortavalan läheltä Liikolassa huhtik. 1904, 
oli varannut ruoakseen peltomyyriä (Arvicola agrestis), kaikkiaan 27 kpl., jotka 
muodostivat' vallituksen munien ympärillä (vrt. kirjoitustani: >> Hiukan helmi
pöllöstä )>, Luonnon Ystävä 1907). - Sama 1 a j i: ~ ' Nurmijärvi 5/3 1929. 
Lihasmahassa osaksi sulanut vaivaishiiri (Mus minutus). 

Surnia ulula L., hiiriäispöllö, 0', Sortavalan pit. 18/ 12 1909. Mahassa karvoja 
jostakin pikkujyrsijästä . 

Nyctea scandiaca L., tunturipöllö, 0', Kajaani maalisk . 1907. Mahassa kar-· 
voja ja pieniä koivunvarpupalasia. 

Päiväpeto 1 i n t u ja: 
Buteo buteo L., hiirihaukka, vanha ~~Sortavala , Kirjava lahti 6/81910. Ma

hassa useita sontiaisia (Scarabaeus) ja jätteitä pikkujyrsijästä. 
Pernis apivorus L., mehiläishaukka, vanha 0' ,. Sortavala, Kirjavalahti 21/7 

1907. Vatsassa äsken nielaistu räkättirastas (Turdus pilaris) . 
Accipiter nisus L., varpushaukka, ~~So rtavala, Airanne. Lihasmaha täynnä 

karvoja. 
A. gentilis L., kanahaukka, ·o-, Sortavala, Otsoinen. Mahassa jätteitä lin

nusta ( Turdus?) 
Kana 1 i n t u ja: 
Tetrao urogallus L., vanha koppelo, Kontiolahti, Puntarinkoski 17/8 1911 ~ 

Rauhas- ja lihasmaha täynnä mustikanlehtä ja -marjoja; suolten sisäpinta mu s
tikoiden siniseksi värjäämä. 

K a h 1 a a j i a: 
Tringa alpina L., suosirriäinen, ~ ~ Laatokka, Valamon saaristo 30/7 1909. 

Vatsa tyhjä. 
S ä 1 ö no k kai s i a: 
Oidemia nigra L., mustamerilintu, ~ ~ Laatokka, Sortavalan pit. 10/5 1907 .. 

Lihasmaha täynnä hiekkaa. 
Anas acuta L., jouhisorsa, ~ ' Höytiäinen 28/7 191 1. Lihasmahassa runsaasti 

pieniä kiviä. 
pitkäsiipi s i ä: 
Larus tuscus, L., selkälokki, 0', Laatokka, Sort~valan pit. 15/8 1907. Ma:.. 

hassa kalan luita ja -suomuja. 
P e r ä j a 1 k a i s i a: 
Colymbus arcticus L., kuikka, ~ ' Laatokka, Sortavalan pit. 25/5 1907. Lihas-

mahassa sileitä kiviä ja vihreätä levämassaa. · 



2. Suoliston pituussuhteita. 

1 

(a) 
1 

Suolen 
1 

Umpi-

Lintulaji Ruumiin suolten 

1 

pituu s 

1 

(b) mitattu 1 suhteellinen 

1 

pituus 
sm pi.tuu s sm pituus, b :a sm ----

P a s se r e s: 1 

Corvus corax . ........ . .... 16.5 11 6.5 7.1 2.3 
Pinicola enucleator . ..... 4.8 43.6 9 rudim. 
Pyrrhula rubicilla, 2 kpl. . . 4.5 4.3 55.2 55.7 12.3 12.9 
Acanthis linaria, 2 kpl. 0. 0 . 3.8 3.2 40 34.5 10.5 10.8 ) 

A. spinus •• 0 •••• 0 •••••• 3.4 34 10 
Carduelis cardue lis, 2 kpl. .. 3.5 3.5 29 29.5 8.3 8.4 
Passer montanus, 3 kpl. . . 4.5 4.5 4.5 25 27 28 5.6 6 6.2 rudim . 
Ampelis garru lus • • • 0 •• 0. 5.8 29 5 . rudim : 
Phylloscopus trochilus .... 3.4 16 4.7 0.3 
Acrocepha lu s schaenobaenu s 3.7 15.5 4.2 0.4 
Turdus pilaris • • • 0 •• 0. 0 ••• 

. 8. 1 43 5.3 
T. merqla •• 0 0 • • • 0 • •• 0 • • 7 37.5 5.4 

Zygodactyli: 
Dryocopus martius, 2 kpl. .. 10 10.5 48 53 4.8 5 0 
Dryobates leuconotus 0 ••• 8 32 4 0 
Cuculus canorus, 3 kpl. •• 0. 7.5 6 8 43 36 49.2 5.7 6 6.2 2, rudim. 

S t r i s o r e s: 
Caprimulgus europaeus ... . 7.4 1 32 1 4..3 4.4 

1 Striges: 

1 
Syrnium lapponicum .... 15 86 5.7 II 

1 
Nycta la funerea, 2 kpl. .... 6.7 6.8 37 39 5.5 5.7 4 
Surnia ulula • 0 0 0 0 •• 0 •• 0. 10.5 55.5 5.3 
Nyctea scandiaca • 0 •••••• 

1 13 

A c c i p i t r c s: 
1 Aqui la chrysaetus ( ~ ~ Uuku -

niemi, Latvasyrj ä 7;5 
1907) . . . . . . . . . . . . . . 11 • 160 0 

Buteo buteo •• 0 0 . 0. 0 •• 0 . 0 . 14 114 8. 1 1 
Accipiter n isus ••• •• • •• 0 •• • 8 55 7 0 
A. genti lis •• 0. 0. 0 • • 0 0 ••• • 0 14 84 6 · 0 

Ga II i: 
Tetrao urogallu s •• 0 0 0. 0 0 •• 22 220 10 65 ja 70 

; Li m i c o 1 a e: 
Tringa a lpina, 2 kpl. ...... 5.5 6 30 34 5.5 5.7 3 
Sco lopax ru sticola . .. ..... 105 

La m e 1 1 i r o s t r c s: 
Oidemia nigra •• 0 •••• • 0 0 •• 18.5 170 9.2 2 
Clangu la glaucion .......... 17 157 9.3 6.5 
Anas acuta 0 •• 0 •••• •••• •• 18 174 9.7 15 ja 17 

L o n g i p e n n e s: 
Larus fu scus .. ............ , 14 105 7.5 1.5 

Pygopode s: 1 

Colymbus arcticu s ...... .. 24 184 7.7 4 
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Vanhastaan on tunnettua, että eläinten suoliston pituussuhteet 
ovat hyvinkin vaihtelevia ja että ne ovat syy-yhteydessä ravinnon 
laadun kanssa. Kun yleisesti voidaan todeta, että kasvinsyöjillä on 
pitempi suoli kuin lihansyöjillä, on lintujen suhteen tästä säännöstä 
huomattaviakin poikkeuksia, joskin mainittu yleinen toteaminenkin 
on niihin sovellutettavissa. Yleisenä piirteenä lintujen suolen pituu
teen nähden on nimittäin havaittavissa, että suoli on suhteellisesti 
lyhkäsin hedelmänsyöjillä (frugivoreilla) ja yksinomaan hyönteisistä 
elävillä linnuilla, kun taasen siemensyöjillä ja monia muita kasvis
aineita syövillä, kuin myöskin kaloja ja raatoja ruoakseen käyttä
villä lajeilla se on tuntuvasti pitempi. 

Saadakseen verrattavan mittasuhteen lintujen suolelle on G a
d o w (Versuch einer vergleichenden Anatomie des Verdauungssyste
mes der Vögel. jenaische Zeitschrift fi.ir Naturwissenschaft. Bd. 13. 
jena 1879) laskenut suhteen suolen todellisen pituuden ja ruumiin 
pituuden välillä. jakamalla edellinen mittaluku jälkimmäisellä saa
daan luku, joka osoittaa suhteellista (relatiivista) suolenpituutta. 
Suolen pituus on tällöin laskettu varsinaiselle ruokaa sulattavalle 
su·oliston osalle, nimittäin rauhasmahasta peräaukkoon lukien ja 
ruumiin pituus taasen ensimmäisestä rintanikamasta (eli solisluiden 
keskikohdalta) peräaukkoon. Lyhytsuolisiin lukeutuvat tällöin ne 
linnut, joiden suolen suhteellinen pituus ei nouse lukua 5:ttä suurem
maksi, kun taasen linnut, joiden suolen suhteellinen pituus kohoaa 
yli 8:n, Gadow laskee pitkäsuolisiin. - Tämän mittaus- ja laskuta
van mukaisesti olen ylläolevassa taulukossa esittänyt suolen ja ruu
miin pituuden sekä suolen suhteellisen pituuden tutkimillani meikä
läisillä linnuilla (32 lajiin kuuluvalla 42 yksilöllä). Koska umpisuo
lilla on myöskin merkitystä muun suolen ja ravinnon laadun keski
näisiä suhteita määritellessä, olen taulukkoon ottanut myöskin umpi
suolten pituuden sikäli kuin niistä olen tehnyt havaintoja. 

Ennen ylempänäolevan aineiston vertailua lienee paikallaan tar
kastaa eräitä yleisiä johtopäätöksiä, joihin Gadow on tullut. 

Ravinnon laadun mukaan voidaan linn·ut ryhmittää seuraavasti 
alkaen yksinkertaisemmista ja siirtyen monimutkaisempiin suhtei
siin: 

1. Puhtaasti hyönteisistä ja hedelmistä 
e 1 ä v i 1 1 ä: suoli hyvin lyhyt, jotenkin laaja, umpisuolet puuttuvat, 
lihasmaha heikkolihaksinen, rauhasmaha vahva, kupu puuttuu; 

1. S i e m e n- j a h y ö n t e i s s y ö j i 1 1 ä: suoli lyhyt, umpi-
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suolet surkastuneita , lihas- ja rauhasmaha vahva, kupu use immin 
puuttuu; 

3. L i h a n syö j i 1 I ä: suoli keskipituinen ja -laajuinen, jolloin 
umpisuolet puuttuvat - tai lyhyt, laajahko, umpisuolet pitkät; 
rauhasmaha vahvasti sulattava, todellinen kupu puuttuu; 

4. K a l a n- j a r a a d o n s y ö j i l l ä: suoli pitkä ja ahdas 
tai lyhyt ja laaja, umpisuolet puuttuvat, rauhas- ja lihasmaha suuri, 
aivan heikkolihaksinen, vahvasti erittävä, useimmin ilman varsi
naista kupua; 

5. P u h t a a s t i s i e m e n s y ö j i II ä: suoli pitkä ja ahdas, 
umpisuolet puuttuvat, lihasmaha vahvalihaksinen, rauhasmaha vah
vasti sulattava, kupu suuri ja vahva; 

6. K a s v i n-(s.o. vihreiden kasviosien) s y ö j i l l ä: suoli pitkä 
ja laaja, umpisuolet isot, lihasmaha hyvin vahva; jos siemenet 
muodostayat osan ravinnosta, on varsinainen kupu. 

Näiden pääryhmien ohella on luonnollisesti väliasteita, kuten 
esim. kaikkiruokaiset linnut. Myöskin tavataan iintuja, jotka vaih
tavat ravinnon laadun kokonaan vuodenaikojen mukaan. Niinpä 
ovat toukat, pehmeät madot ja täyskasvuiset hyönteiset vanhojen · 
varpusten pääravintona keväällä ja poikasilla pitkät ajat, kun taa
sen linnut syksyisin ja talvisin ovat varsinaisia siemensyöjiä, mihin 
viimemainittuun ravinnon laatuun niiden nokkakin on sopeutunut ja 
koko suolisto viittaa. 

On myöskin suoliston pituussuhteita käsiteltäessä huomattava, 
että kun saman lintulajin eri yksilöillä täyskasvaneina suolen pituus 
vaihtelee vain vähän (kesytetyillä linnuilla kuitenkin enemmän, 
esim. kanoilla), osottautuu, verratessa täyskasvaneita ja nuoria lin
tuja tässä suhteessa keskenään, että suolen kehitys ei tapahdu tasai
sesti muun elimistön kasvun kanssa, vaan useilla linnuilla suolen 
kasvu edistyy nopeammin, ollen se sitä huomattavampi mitä kehit
tymättömät11mässä tilassa poikanen kuoriutuu. N.s. pesäpakoisilla 
linnuilla, joiden kuoriutuessa munassa ollut vararavinto on tullut 
vain osaksi käytetyksi jäljelläolevan osan joutuessa sisäisenä vara
ravintona poikasen ruumiinonteloon siellä vasta vähitellen resorboi
tuakseen, saavuttaa suoli lopullisen pituuden vasta hyvin myöhään, 
joten se kasvaa aina siihen saakka kunnes lintu on tullut täyskasvui
seksi (esim. sorsat, hanhet ja kanalinnut). - PesäMakuisilla taasen 
ja erikoisesti niihin kuuluvilla varpuslinnuilla, joiden ruskuaispus
sin sisällys on syntyessä melkein tai kokonaan käytetty, saavuttaa 
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suoli lopullisen pituutensa hyvin aikaisin, lakaten sen kasvu jo ennen 
poikasen lentokykyiseksi tuloa (varpusella jo 8 päivän vanhana). 

Siirtyessä lähemmin tarkastamaan suolen pituussuhteita yllä
luetelluilla kotimaisilla linnuillamme, on ensiksikin v a r p u s 1 i n
t u i h i n nähden havaittavissa sangen suuria vaihtelevaisuuksia, 
luonnollisena seurauksena moninaisesta ruoankäytöstä; hyönteisistä 
elävillä uunilinnulla ja kaislakertulla on suoli lyhin (suht. pituus alle 
5), kun taasen räkätti- ja mustarastaan, tilhin ja metsävarpusen 
keskimittainen (yli 5) suoli puolestaan on todisteena niiden sekalais
ravinnon käytöstä (siemen- ja hyönteissyöjiä). Korpin kaikkiruo
kaisuuteen sopii hyvin sen keskipitkä, verraten laaja suoli ja kova
lihaksinen lihasmaha. Kaikki tutkimani muut peipposheimon edus
tajat (tikli, taviokuurna, vihreävarpunen ja punatulkku) ovat pitkä
suolisuutensa vuoksi laskettavat varsinaisiin siemensyöjiin; suurin 
suht. suolenpituus oli mainituista linnuista punatulkulla (12.9). Var
puslinnuille on ominaista umpisuolten surkastuneisuus (Gadow); 
samaan päätelmään veivät omatkin havaintoni, vain korpilla näyt
tävät ne esi intyvän ehkä toimivinakin, 2.3 sm:n pitkinä, sijaiten 2.5 
sm:n päässä peräaukosta. 

Varsinaisina hyönteisravinnosta elävinä ovat k i i p i j ä t 
yleensä lyhytsuolisia, mistä palokärki ja valkoselkätikka tutkimis
tani tikkalajeista ovat todisteina. Samaa odottaisi myös käestä, 
jonka suolen suht. pituus Gadowin mainitsemaila yksilöllä oli vain 
3.5. Tutkimaani 3 käkiyksilöä sensi jaan osoittavat suht. pituudeksi 
5.7 - 6.2, siis ei aivan lyhyttä suolta, mitä ravinnon laatu kumminkin 
edellyttäisi. Käen suolista poikkeaa eräässä toisessakin suhteessa 
muiden kiipijöiden suolesta, si llä kun, samoinkuin kirskulinnuista 
kehrääjälläkin, joka sekin on tyypillinen hyönteissyöjä, on keski
pituiset umpisuolet (käellä 2 sm, kehrääjällä aina 4.8 sm pituiset); 
muilta kiipijöiltä, samoinkuin yleensä hyönteissyöjiltä ne puuttuvat 
tai ovat rudimentäärisiä. ---- Kehrääjä kuuluu ravintonsa mukaisesti 
tyypillisiin Iyhytsuolisiin lintuihin ( 4.3) 

Tutkituista p e t o 1 i n n u i s t a selviää eräitä eroavaisuuksia 
pöllöjen ja haukkojen suoliston välillä; pöllöjen suoli on Iyhempi, 
mutta samalla väljempi kuin haukkojen, ja kun haukoilta umpisuolet 
joko puuttuvat tai ovat surkastuneita (hiirihaukoilla vain 1 sm piJ.), 
ovat ne pöllöillä hyvin kehittyneitä, päästään laajempia ja tutki
millani isommilla lajeilla (Iapin- ja tunturipöllöllä) alun toistakym
mentä sm pituisia. 
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K a n a 1 i n t u j e n joukossa metson pitkä ( 10 kertaa ruumiin 
pituus) ja väljä suo li on hyvänä esimerkkinä kasvisravinnon vaiku
tuksesta suolistoon . Vielä selvemmäksi tulee tämä syy-yhteys ra
vinnon ja suolen pituuden välillä, kun otetaan huomioon metson 
harvinaisen pitkät (65 ja 70 sm pituiset, siis lähes 1J3 muun suolen 
pituudesta) ja päistään muuta suolta väljemmät umpisuolet. 

S ä 1 ö n o k k a i s i s t a osoittavat tutkimani lajit (merilintu, 
telkkä ja jouhisorsa) pääasiallisesti kasvisaineista eläville linnuille 
ominaista pitkä- ja väljäsuolisuutta, mihin yhdistyy umpisuolten 
kehittyneisyys (jouhisorsalla niiden pit. 15 ja 17 sm). 

K u i k a 1 1 a ja s e 1 k ä 1 o k i 1 1 a on pääasiassa kaloista elä
ville linnuille ominaisesti verraten pitkä ja samalla vahvaseinäinen 
suoli ja kuikalla lisäksi - kalaa syöville epätavallista - kehittyneet 
umpisuolet. 

Ascochyta syringae (West.) Bres. tavattu 
Suomessa. 

A. Hiili. 

· Elokuussa 1928 lähetettiin Maatalouskoelaitoksen Kasvitauti
osastolle Tikkurilaan sireenitautinäyte Vihdin pitäjästä, Söder
gårdin kartanosta. Näyte sisälsi sireeninoksia, joiden latvukset 
!ehtineen olivat mustuneet ja kuihtuneet, muistuttaen vioitus pak
kasen aiheuttamaa tuhoa. Myöhemmin syksyllä, kirjoittajan jou
tuessa matkustamaan Nummen pitäjässä, löytyi myöskin sieltä 
kahdesta paikasta, kunnantalon ja apteekin puutarhoista Nummen 
kirkonkylästä, saman taudin vioittamia sireenejä. Pensaissa oli siellä 
täällä oksien latvoja, jotka olivat mustuneet varsineen, !ehtineen ja 
hedelmäterttuineen. 

Tutkittaessa sireenivioittumia saatiin selville, ·että taudin 
aiheuttaja on eräs fungi imperfecti-sieniryhmän Sphaeropsidales
muotolahkoon kuuluva sieni, Ascochyta syringae (West.) Bres., jota 
ei ole aikaisemmin Suomesta esitetty. Kirjallisuudessa esitettyjen 
tietojen mukaan on laji tavattu muutamia kertoja Keski-Euroopasta. 
A 1 1 e s c h e r (p. 666) löysi sen Woltrathausen'ista Baijerista, 
W. K r i e g e r (A 11 e s c he r, p. 666) ·Prossenin luota Schandausta 
Saksista ja P e· t r a k (p. 344) Landesirresanstalt-puistosta Stern
bergistä Mähristä. Kaikissa löydöissä on sienen isäntäkasvina ollut 
Syringa vulgaris L. 
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Ascoclzyta syringae-sienen tuho kohdistuu, kuten edellä jo on 
mainittu, oksien kärkiosiin. Tuhoutuneen latvuksen lehdet näyt
tävät lähemmin tarkastettaessa joko joka kohdaltaan tasaisesti 
kuihtuneilta tai niissä on tummia, säännöttömiä, jyrkkäreunaisia 
laikkuja. Taudin kestäessä saattavat lehdet repeillä ja putoilla maa
han. Varsissa ja lehtien yläpinnoissa on paljain silminkin nähtäviä, 
mykiömäisiä, kuromapulloja muistuttavia itiöemiä. Ne ovat 120-
130 f/J läpimittaisia ja tylppysolukkoisia. Itiöt ovat kaksisoluisia, 
8- 10 f11 pituisia ja 3- 3,5 !11 vahvuisia. Ne eivät ole kuroutuneet 
ohuemmiksi väliseinän kohdalta kuten eräillä toisilla läheisillä la
jeilla. 

Ascochyta syringae-sientä esiintyi mainituissa paikoissa Num
mella kutakuinkin runsaasti rumentaen mustuneine oksankärkineen 
sireeni-istutusten kauneutta. Suurempaa merkitystä tuhosienenä ei 
lajilla kuitenkaan liene. 

Kirjallisuutta: Alle s c he r A. 1901. Die Pilze Deutschlands, Oester
eichsund der Schweitz. V/. p. 666. Leipzig 1901. - H i ero n y m u s, G. 
y.m. 1894. Hedwigia. Organ fiir Kriiptogamenkunde nebst Repertorium fiir 
kriiptogamische Literatur 1894, p. 207. Dresden. - v. K i r c h ne r, 0. 1923. 
Die Krankheiten und Beschädigungen unserer lanwirtschaftlichen Kultur
pflanzen. Stuttgart, 1923. - Li r o, j. I. 1924. Tärkeimmät tuhosienet, p. 
359-365. H:! lsinki, 1924. - Petra k, F. 1927. Beiträge zur Pilzflora von 
Sternberg von Mähren (Ann. Myc., 25, p. 344-388). 1927. - Sora u e r, P. 
1908. Handbuch der Pflanzenkrankheiten, 11, p. 404-405. !Berlin 1908. 

Pieniä tietoja. 

i\.ansan käyttämiä lintujen nimiä. Seuraavassa Iuettelen lintujen nimiä, 
joita ei ole mainittu maisteri Einari Merikallion kirjoituksessa )>Suomalaisia 
lintujen nimiäl>, Vanamon julkaisussa 2, tai jotka tarkoittavat toisia lajeja 
kuin mainitussa kirjoituksessa. Näitä nimiä olen kuullut kotiseudullani Konne
vedellä, sekä lyseo laisilta ja linturetkilläni Joensuun ympäristöpitäjissä. Palsta
tilalliselta M: 1. Piiroiselta olen saanut nimet Nurmeksen pitäjästä. 
Fringilla c. coelebs L. - mäntypeippo, koivupeippo, J oensuu. 
Fr. montifringilla L. - ärripeippo, Nurmes. 
Certlzia f. familiaris L. - pökkelötikka, Nurmes. 
Parus atricapillus borealis Selys - hömmöläistiijaine', Konnevesi; ravitiainen, 

Nurmes. 
Sylvia c. communis Latham. - vattulintu, Rääkkylä. 
Oenantlu oe. oenantlze (L.) - raunioratsku, Rääkkylä; raanioruutu, Konnevesi. 
Deliclzon u. urbica (L.) - pirkkopeäski, Konnevesi. 
Ca primulgus e. europaeus L. - vanhap iika, Konncvesi. 
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Dryoco pus m. martius (L.) - koro, Konneves i. 
Dryobates sp. - taavintikka (taudin), surmantikka, Konneves i. 
I ynx torquilla L. - vilulintu, Nurmes . 
Pandion 11. lzaliaetus (L.) - jääskeläinen, Nurmes . 
Anas p. platyrhyrzcf1a L. - . lehmus, Polvijärvi. 
A. c. crecca L. - rättiso rsa, Rääkkylä. 
Podiceps auritus (L.) - härkäsorsa, Pyhäse lkä ja Rääkkylä. 
Tringa lzypoleucos L. - so tamiehen kokki, Liperi (Ristipohja). 
Numenius plz. phaeopus - ripulikurki ja suokukko, Nurmes . 
Lago pus l . lago pus (L.) - rieppo, Konneves i. 

>> Suomalaisissa lintujen nimissä>> on kirjoitettu >> jouhilintu?>> pajulintua mer
ki tsemässä . j ouhilinnulla olen kuullut varmasti tarkoitettavan .Konnevedellä 
pajulintua. Tuhkakoske lea merkitsevissä nimissä on mainittu >>purakoskelo?>> 
Konn evedellä olen kuullut >> puurakoskelo>> saamatta se lvää, mikä koskelolaji on 
kysymyksessä . Alpi Pynnönen. 

Stilpnotia salicis L. tuholaisma Kotkan seudulla. Pienenä lisäyksenä tri 
Krohn ' in kirjoitukseen L. Y:ssä 1929 s. 23 voin mainita, että yllämainittu 
perhonen teki tuhoa myös Kotkan seudu lla. Mussalon saaristoon kuuluvassa 
Tuohipöllön saaressa olivat 16. VII. 28 melkein kaikki haavat syödyt palja iksi. 
juuri kotelosta tulleita perhosia samaten kuin täy-sinkehittyneitä toukkia oli 
sadottain . - Saari kuuluu itäisimpään Uuteenmaahan (N.). 

Arvi Ulvinen. 
Bromus inermis Leys. Vesilahdella·. Tämä idästä päin maahamme leviävä 

heinäkasvi on kasvanut Vesilahdella (St.) Laukan kartanon maalla ainakin 
vuodesta 1921 lähtien. Koska paikka on kaukana rautatiestä, on .kasvi toden
näköisesti kulkeutunut Venäjältä tuodun siemenviljan mukana. Se näyttää 
menes tyvän hyvin , kasvaen usealla pientareella. Niilo Söyrinki . 

Acorus calamus L. Huittisissa. Kevää llä 1928 löysin kaimajuuren (Acorus 
calamus L.) Huittisten pitäjän (St.) Lauttakyläs tä Laimijoessa olevasta >> Van
has takoskesta>>. Kasvia oli puolittain kuivuneessa joen uomassa veden rajassa 
pienellä alueella runsaslukuisesti. Luultavasti myöhäisen kesän vuoksi ei siinä 
vielä heinäkuun alussa näkynyt minkäänlaisia kukkimisen oireita . Paikka
kunnan koululaisille oli kasvupaikka jo entuudestaan tunnettu, mutta siitä 
ei liene tehty mitään ilmoitusta, koska maist. H i n tikan Luonnon Ystävässä 
N:o 4 v. 1928 ju lkaisemassa kaimajuuren levenemisluettelossa

1 
ei tätä löytö-

pa ikkaa ole ma inittu :~ Yrjö ]. Söyrinki. 

Suomen kartaston uusi painos ilmestynyt. 
Osmo H. Porkka. 

Suomen Kartas to on tietokirjojemme ensimmäisiä, se on maailmanmaineen 
saavuttanut suurjulkaisu, jonka kolmannen, uudistetun ja ajanmukaistetun pai
noksen äskettäin ilmestyttyä on täysi syy onnitella Suomen Maantieteell istä 
Seuraa, joka toimittamalla sen on jälleen tehnyt korvaamattoman arvokkaan 
kulttuurityön maamme .hyväksi. 
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jo vuonna 1895 Lontoossa pidetyssä kansa invälisessä maantieteellisessä 
kon gressissa silloinen Suomen Maa ntieteellinen Seura asetti näytteille joukon 
Suomea ja sen oloja valaisevia karttoja ja diagrammoja. Ne saivat osakseen 
suurta suosiota, ja kun näyttely myöhemmin uusittiin kotimaassa, herätti se 
täälläkin innokasta huomiota ja myötätuntoa. Tuollaisen suosiollisuuden kan
nustamana ja rohkaisemana Seura päätti to imittaa eriko isen kartta julkaisun 
Suomesta ja vuonna 1899 ilmestyikin >>Suomen Kartasto>>, johon oli otettu suuri 
osa näytteillä olleista kartoista ja diagrammoista, mutta jota va rten oli myös val
mistettu uusia. Teos sai ilmes tyessään niin lämpimän vastaanoton, että Seura 
käs itti velvollisuudekseen jatkaa samansuuntaista työtä uuden, entistä laa jem
man ja täydellisemmän painoksen valmistamiseksi. Vuonna 1908 se asetti Gene
ven maantieteellisessä kon gressissa näytteille uutta painosta varten laa di ttuja 
valmistavia karttatöitä, ja siitä lähtien tehtiin keskeytymättä uutteraa työtä, 
jonka tu loksena vuonna 1911 ilmestyi >>Suomen Kartasto 1910>>, laaja ja mon i
puolinen julkaisu, jonka suuren tietee llisen ja käytänn öllisen arvon sek~i kotimai
se t että ulkomaalaiset as iantuntijat heti oivalsivat. Melkein kilvan he kii ruh tivat 
lausumaan julki ihas tuksensa teoksen ilmestymisen johdosta ja kaikki teo ksesta 
annetut arvostelut olivat kiittävät, osaksi suorastaan ylistävätkin. Asiallisena 
ja luotettavana, monipuol isena ja tyhjentävänä esityksenä Suomesta, sen luon
nosta, sen henkisen ja aineellisen viljelyksen saavutuksista, teos on ehtymätön 
tiedonlähde kotimaan asukkaille ja ulkomaalaisille tutkijoille ja Suomi-ystä
ville mitä arvokkain lähde- ja tietokirja, joka varmaan Venäjän sortova llan syn
kimpin äkin aikoina lujitti ulkomaalaisissa arvohenkilöissä tietoisuu tta siitä, että 
Suomella on oikeus siihen omaan kansallisuusasemaansa, jonka puolesta se lan
nistumatta taisteli, ja herätti osaltaan heissä entistä suurempaa myötätuntoa 
sorrettua kansaamme kohtaa n. 

Suomen saavutettua itsenäisyytensä olosuhteet mJassamme muu ttuivat 
siinä määrin, että kartaston antama kuva maas tamme oli monessa suhteessa 
aivan vanhentunut. Tämä teki uuden painoksen laatimisen välttämättömäksi. 
Entisen Suomen Maantietee ll isen Seuran ja Suomen Maant ietee llisen yhdistyk
sen yhdyttyä vuonna 1921 ryhtyi siten syntynyt nykyinen Suomen Maa ntietee lli
nen Seura jo samana vuonna valmistaviin toimenpiteisiin uuden painoksen 
aikaansaa miseksi. Vasta paria vuotta myöhemmin päästiin kuitenkin keskitet
tyyn työhön ja noin viisi vuotta kestäneen ahkeran uu rastuksen tuloksena on 
nyt ilmestynyt teoksen kolmas painos, >>Suomen Kartasto 1925>> . . 

Tässä kartastossa on 38 karttalehteä ja niillä yhteensä 316 kart taa, karta
ketta ja diagrammaa, eli t äsmälleen yhtä monta kuin edellisen painoksen 55:1lä 
lehdellä. Sellaise t edell isen painoksen kartat, joiden antamat tiedot ovat vielä
kin pätevät, on jätetty pois, esim. esihistoriallisia löytöjä es ittävät ka rtat ja kau
punkien asemakaava t. Näin säästynyt t ila, jota on lisät ty käyttämällä pie
nempimittakaavaisia karttoja ja kartakkeita, on tarkoin käytetty uusien, osaksi 
ainutlaatuisen arvokkaiden karttojen hyväksi. Poisjätettyjen karttojen puu ttu
minen on näin saatu korvatuksi monenkertaisesti ja uusi painos- varsin kin käy
tettyn ä rinnan edellisen painoksen kanssa - antaa ent istä arvokkaampia ja 
monipuolisempia tietoja maastamme. Teokseen liittyy tekstikirja, joka käs it tää 
vain neljänneksen edellisen painoksen tekstiniteitten yhteises tä sivumäärästä eli 
alun nelj ättäsataa sivua. Tekstin suppeus johtuu osaksi siitä, että edellisessä 
painoksessa esitettyjä tietoja ei enää ole toistettu, osaksi taas sii tä, etU\ teksti 
on laadittu mahdo ll isimman keskitetyksi. Tuo tuntuu kenties ensi näkemältä 
epäkohdalta, mutta on kuitenkin vain eduksi se llaiselle hakuteoksen luontoise lle 
tietokirjalle kuin Suomen Kartasto, jonka käyttäjät haluavat siitä saada no
peasti luotettavan ja yleiskatsauksellisen kuvan maastamme ja sen elämän eri 
puolista. 

Kartasto jakautuu tavallaan neljään osaan . Ensimmäiset karttalehdet 
(N:o 1- 6) muodostavat johdannon, jossa annetaan tietoja Suomen fyys illis
maantietee llisestä ja kielimaantieteellisestä asemasta, maamme suuruudesta 
eräisiin Euroopan maihin verrattuna, sen hallinnollisista rajoista, asutuksesta ja 
rautateistä sekä Suomea es ittävistä erilaisista karttajulkaisuista. j ohdantoon 
kuuluu vielä mittakaavassa 1 : 1,000,000 laadittu yleinen maant ieteellinen Suo-
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men kartta (karttalehdet 3-6), joka huomattavasti helpottaa nopeaa orientoin
tia. Läheisesti liittyy johdantoon presidentti K. j . Ståhl b e r gin artikkeli, 
joka m:hinkään karttaan suoranaisest i liittymättä antaa keskitetyssä muodossa 
kuvauksen valtion järjestysmuodosta. 

Toisessa osassa annetaan tietoja )>kuolleesta luonnosta)>, siinä se loste taan 
korkeus- ja syvyyssuhteita, siinä es itetään kallioperää ja irtaimia maalajeja; 
molemmat viimeksi mainitut kartat ovat edellisen painoksen vastaaviin karttoi
hin verrattuna ilahduttavan täydelliset. Edelleen saamme tietoja ilmasto llisista 
su hteista; niitä esittävistä kartakkeista kiinnittää erikoista huomiota prof. 
0 s c. V. jo h a n s s o nin laatima, ilmasto llista aluejakoa esittävä kartake. 
Tämä on ensimmäinen yritys jakaa maamme ilmasto llisten tekijäin mukaan 
yhtenäisi in alueisiin, työ, jonka kehittämisellä varmaan tulee olemaan huomat
tava merkitys maamme luonnontietee llise lle tutkimukselle. - Vielä se lostetaan 
meriä ja sisävesiämme omilla lehdillään (N:o 11 ja 12). 

Kartaston kolmas osa on omistettu maamme )>e lävälle luonnol le )>. Sen en
simmäis ille lehdille (N:o 13- 16) on sijoitettu kartaston arvokkain, mittakaavaan 
1 : 1,000,000 laadittu, kasvillisuutta ja väestön ryhmitystä esittävä kartta. Se 
on laadittu kartaston toimittajan, prof. j. G. G r a n ö n johdolla, vuosia kestä
neen, suunnattoman es ityön pohjalla ja on varmaan suuritäisin ja arvokkain 
Suomessa tähän saakka laadituista k~rtoista ja toistaiseksi myös ainutlaatuinen 
maailman karttajulkaisujen joukossa. Se esittää kasvillisuuden, mets ien, kor
pien, rämeiden, nevojen, niittyjen ja peltojen levinneisyyden Suomessa eri vä
rein ja antaa lOO:n hengen pisteiden avu lla havainnollisen ja yleiskatsauksellisen 
kuvan väestön ryhmityksestä maassamme. 

Seuraavalla karttalehdellä (N:o 17) prof. K. L i n k o 1 a antaa tietoja kas
vistosta. Hänen laatimistaan 9:stä kartakkeesta saamme tietää vakinaisten put
kilokasvien laj iluvun kasvillisuusvyöhykkeissä ja kasvistamaakunnissa samoin
kuin ens inmainituissa tavattujen lehtisamma llaj ien luvun. Erikoista huo
miota kiinnittävät kuitenkin kartakkeet 4-6, jotka ovat uudet ja antavat tie
toja vakinaisista putkilokasveista, lehtokasve ista sekä vakiintuneista vieraspe
räisistä rikkaruohoista ja ruderaateista niissä viljavuusmaakunnissa, jotka Li n
k o 1 a vuonna 1922 esitti Suomen maataloudelliskasvimaantieteellisen jaoittelun 
luonnokseksi. Nämä kolme kartaketta täydentävät erittäin kauniisti toisiaan ja 
havainnollistavat maamme eri osien keskinäistä viljavuutta. Vielä saamme tie
toja satunnaistu lokkaista, eräiden puiden ja pensaiden pohjoisrajoista sekä itäis
ten kasvilajien levinneisyydestä maassamme. Näihin kartakkeisiin liittyy lähei
sesti maataloudellisten kartakkeiden joukkoon sijoitettu, viljelykasviemme poh
joisrajoja esittävä kartake (14 karttalehdellä 25), jonka on laat inut tri. E. C a
j a n d e r ja jossa esitetyt tiedot ovat edellisessä painoksessa esitettyjä melkoi-
sest i yksityiskohtaisemmat. . 

Samalla karttalehdellä prof. K. M. Le v a n d e r antaa tietoja itäisten ja 
eteläisten eläin lajien levinneisyydestä samoinkuin tapetuista karhuista, susista 
ja ilveksistä sekä prof. T. H. järvi tärkeimpien ruokakalalajiemme ja ravun 
levinneisyydestä. Viimeksimainittuihin kartakkeisiin liittyy karttalehden N:o 26 
kartake 15, jossa prof. järvi ensimmäisen kerran es ittää kalataloudelliset tuo
tantoalueet. 

Karttalehden 18 kartakkeet ovat uudet. Ne on laad ittu metsätieteellisessä 
tutkimuslaitoksessa prof. Y r j ö 1 1 vessa 1 on johdolla ja antavat tietoja 
Suomen metsistä. Esityksen pohjana on käytetty äsken mainittua Li n k o l a n 
viljavuusmaakuntajakoa ja esitys itse perustuu siihen laajaan ja. verraten tark
kaan aineistoon, joka koottiin valtionmetsien linja-arvioinnissa vuosina 1922-
23. Kartakkeista selviää korpicn, lehtojen ja lehtomaisten metsien, so iden, kui
vien kangasmetsien y.m. runsauden lisäks i lukuisia metsätieteellisesti ja -ta lou
dellisesti tärkeitä seikkoja. 

Karttalehdellä 19 prof. j. G. G r a n ö se lvittelee neljällä ana lyyttisellä kar
takkee lla maiseman luonnehtijain , maakamaran, veden, kasvillisuuden ja teko
muodostojen muotoalueita sekä kehittää senjälkeen synteettisillä kartakkeilla 
erilaiset maantieteelliset a lueet: voimakkaasti yleistämällä saadut maantieteelli
set maakunnat, yksityiskohtien suurempaan huomiointiin perustuvat seutukun-
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nat ja vihdoin kaikkein yksityiskohtaisimmat seudut . Tämän karttalehden anta
maa kuvaa täydentävät molempien seuraavien karttalehtien (20 ja 21) topogra
fiset kartat eräistä maamme tyypillisistä seuduista. 

Kolme viimeksimainittua karttalehteä onkin jo johtanut meidät kartaston 
neljänteen ja viimeiseen osaan. Siihen kuuluvilla karttalehdillä (22-38) tilasto
tieteilijämme antavat tietoja tärkeimmistä demografisista ilmiöistä, antropoto
gimme selostavat kansamme antropologisia ominaisuuksia ja kansatieteilijämme 
valaisevat erilaisten maanviljelysvälineiden ja -rakennusten, erimallisten venei
den y.m. levinneisyyttä, antavatpa vielä tietoja juustosta, piimästä, leivästä ja 
kukoistakin; väestön kielisuhteista on oma kartake. Kolmella lehdellä seloste
taan yksityiskohtaisesti maataloutta, pääelinkeinoamme. Valtionmetsiä vala1s
taan kahdensivun kartalla, metsätaloutta selostetaan useilla kartakkeilla. Tark
koja tietoja saadaan vielä teollisuudesta sekä ulkomaankaupasta ja merenkulusta. 
Vielä kiinnitetään huomiota maatalousjärjestöihin, koetoimintaan ja rahaliik
keeseen sekä osuustoimintaan. Matkustusta, matkailua ja tiedonantotoimintaa 
valaista~n erikoisill~ kartakkeilla ja sisävesiväylistä annetaan tietoja. 

Henkistä viljelystämme kuvataan kahdella lehdellä (35 ja 36). Saamme tie
toja sekä eri asteisista kouluista, seminaareista ja vapaasta valistustoiminnasta 
että myös käytännön eri aloilla annettavasta opetuksesta, edelleen kansankirjas
toista, kustannustoiminnasta ja kirjakauppaliikkeestä sekä sanomalehdistöstä. 
Terveydenhoidolle ja taudeille on omistettu karttalehti 37, jolle on myös sijoi
tettu varsin murheelliset, rikollisuutta esittävät kartakkeet ja diagrammat ja 
lopuksi annetaan viimeisellä karttalehdellä tietoja valtiollisista rajoistamme, 
oikeudellisesta ja kirkollisesta jaosta, kuntien ja valtion taloudesta sekä maamme 
puoluesuhteista eduskuntavaalien perusteella ja kunnanvaltuustojen kokoon
panon nojalla. 

Puheenaotevan uuden kartastopainoksen lukuisat kartat ja kartakkeet ovat 
uudet. Esitettävänä oleva laitos ei näinollen ole mikään edellisen painoksen 
uusinnos ja mukailu, vaan suurelta osalta itsenäinen teos, pääasiassa sen toimit
tajan, prof. j. G. Granön asiantuntemuksella ja perusteellisuudella laatiman 
suunnitelman mukaan toimitettu ja hänen johdollaan valmistettu. jo esitetty 
summittainen viittaus teoksen sisällykseen antaa aavistaa sen monipuolisuuden 
ja laajuuden, jollainen on mahdollinen vain teoksessa, jota seitsemänkymmentä
neljä eri alojen parhainta asiantuntijaa sekä lisäksi lukuisat valtionvirastot, seurat 
ja järjestöt ovat auliisti avustaneet. Teoksen asiallisuus on näinollen suurin mah-
dollinen. · r:, 

Kun tämä uusi painos nyt astuu korvaamaan jo kauan sitten loppuunmyy
dyn toisen painoksen, ei ole aihetta epäillä, että se nopeasti löytää tiensä kaikkiin 
aikaansaseuraaviin niin yksityisiin kuin julkisiinkin kirjastoihin. Mutta sen 
tulee ennenkaikkea saada arvokas sija kaikkien oppikoulujen kirjastoissa, missä se 
jatkuvasti voi opastaa nousevaa polvea kotimaan kaikenpuoliseen tuntemiseen 
ja missä se varmaan myös sananmukaisesti kuluu uutteran käyttäjäjoukon kä
sissä. 

Suomen biologit yhtyvät niihin lämpimiin kiitoksiin, joita sekä kotimaassa 
että ulkomailta kohdistetaan Suomen Maantieteelliseen Seuraan tämän sekä Suo.:. 
messa että laajalla alalla sen rajojen ulkopuolella jo kauan kaivatun ja odotetun 
teoksen valmistumisen johdosta. Eivätkä suinkaan aiheetta, sillä jo ensimmäisen 
painoksen ilmestymisestä lähtien Suomen Kartasto on ollut heille arvokas ja 
paljon käytetty tietokirja. Teoksen nyt ilmestynyt uusi, kolmas painos on heil
lekin entistä arvokkaampi. Sen varsinaiset biologiset kartat ja kartakkeet ovat 
suurimmaksi osaksi uudet ja muut perusteellisesti uudistetut. Mutta näiden 
lisäksi teos sisältää suuren joukon karttatietoja sellaisten tieteiden aloilta, joilta 
biologit alinomaan tarvitsevat luotettavia tietoja; sellaisia ovat geologiset kartat 
- kallioperä ja irtaimet maalajit -, ilmastolliset kartakkeet, vieläpä meriä ja 
sisävesiämmekin esittävät tiedot. Onpa siinä vielä useita sellaisiakin kartakkeita, 
jotka kenties ensi näkemättä tuntuvat biologeille merkityksettömiltä, mutta 
joissa esitetyt tiedot kuitenkin koskettavat siksi läheltä biologisen tiedon piiriä, 
että nekin varmaan voivat hyödyttää biologisia tieteitä. Tarkoitamme sellaisia 
maataloudellisia kartakkeita kuin peltojen ja niittyjcn alaa, viljelyskasvejamme; 
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niiden viljelyslaajuutta ja pohjoisrajoja esittäviä ja useita metsätietee llisiä kar
takkeita, mainitaksemme vain pari esimerkkiä. jokaisella biologilla on täysi syy 
tutustua tähän arvokkaaseen julkaisuun, josta heille on monessa suhteessa kor
vaamaton apu. 

>>Suomen Kartasto 1925>> antaa lahjomattoman oikean kuvan ·Suomen luon
nosta tähänastisten tutkimusten perusteella samoinkuin siitä arvokkaasta 
työstä, mitä maassamme on tehty ja tehdään sekä henkisen että ainee llisen vil
jelyksen aloilla ja niillä saavutetuista tuloksista. Se on kansallinen kulttuuriteos 
sanan parhaassa ja arvokkaimmassa merkityksessä. · 

Kokousselostuksia. 

Suomalaisen Eläin- ja Kasvitfetee11isen Seuran Vanamon kokous 30. 1. i929. 
Prof. j . 1. Li r o piti lyhyen alkajaispuheen, jossa hän m.m. lausui kokouk
sessa vierailevan puolalaisen toht. Motyka'n englann inkielell ä tervetu lleeksi. -
Toht. Mauno j. Koti 1 aine n piti esite lmän Laatokan Karjalan kasviston 
boreaalisesta lehtisammalelementistä. - Laatokan Karjalan kasvistossa on jo 
varhemmin tunnettu sammallajeja, joiden pääasia'llinen levenemisalue on 
Fennoskandian pohjoisosissa ja Skandinavian tunturiseuduilla. Sensijaan esiin
tymät etelämpänä ovat harvinaisia ja useimmiten aivan eri llisiä kuten Etelä
Ruotsissa ja juuri Laatokan Karjalassa. - Esite lmöitsijän laatiman tutki
muksen päätavokkeena on näiden boreaalisten lajien, joiden lukua esite lmöitsij ä 
oli lisännyt kuudella maakunnalle uudella lajilla, erillisten esiintymien syy
peräinen selvittely. Lajien maaperällise t kasvupaikkasuhteet ovat Laatokan 
Karjalassa hyvin samantapaiset kuin Kuu sa mossa ja Pohjois-Norjassa, kuten 
esitelmöitsijä omakohtaisiin havainnoihin nojautuen voi osoittaa. Maaperäl
listen kasvupaikkatekijöiden samanlaisuus se lvittää siten jo tärkeältä osalta 
boreaålisten lajien esiintymismahdollisuuksia Laatokan Karjalassa . Mutta 
lisäksi myötävaikuttavat myöskin ilmastolliset tekijät ilmeisesti lajien esi inty
misiin . Alueen suorikkaus ja talvisen l.umipeitteen paksuus ovat esitelmöitsijän 
mielestä merkittävimpiä ilmastollisia tekijöitä. Sensijaan ovat useimmat bo
reaaliset lajit täysin riippumattomia Laatokan merellisestä ilmastovaikutuk
sesta. - Kysymys siitä, mistä boreaalise t lajit ovat Laatokan Karjalaan saa
puneet, kytkeytyy esite lmöitsijän mielestä hyvin läheisesti boreaalisten lajien 
asumien kasvupaikkojen ikään. Maamme geologisen tutkimuksen saavuttamat 
tärkeät tulokset myöhäisjääkautisten ja jääkauden jälkeisten aikojen vaiheista 
tukevat esite lmöitsijän otaksumaa lajien esiintymispai.kkojen korkeasta geo lo
gisesta iästä. Tätä käsitystä tukevat myös esitelmöitsijän todiste lut kasvu 
paikkojen stabilisuudesta, joka on tärkeä ede llytys niiden sove ltumisesta boreaa
listen lajien kasvualustaksi. Esitelmöitsijän syyperäinen selvittely borcaalisten 
lajien esiintymien syistä Laatokan Karjalassa on sopuso innussa boreaalisten 
elementtien esiintymien tahi puuttumisen kanssa muuallakin Fennoskand ian 
eteläosissa. 

Yliopp. Paavo Suo m a 1 a i ne n kertoi Fr. Lammertin havaintoihin 
perustuen mehiläispesän talvises ta lämmönsäätelystä. - Vielä näytti hän 
harvinaisen pikkuperhosen Hyponomeuta cognatellus Hb., jota hän oli tavannut 
elokuussa 1928 runsaasti Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan 
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Evonymus-pensa illa, kertoen sen tuntomerkeistä ja levenemisestä. - Yliopp. 
Esko S u o m a 1 a i n e n näyt ti kesällä 1928 Enontekiön Lapista löytämänsä 
hyvin harvinaiset perhoset, Arctia festiva Bokh. ja Arctia quenseli Payk., ker
toen samalla niiden levenemises tä ja elintavoista. Kumpaakin lajia oli esittäjä 
saanut heinäkuun 11 p. yhden naaraksen Enontekiön kirkonkylästä, Hetasta. 
Samalla ilmoitti yliopp . Esko Suomalainen painettavaksi: >> Lepidopterologische 
Beobachtungen während einer Reise nach Muonio und Enontekiö im so·mmer 
1 928>>. - Edelleen jätettiin painet tavaksi: V. Klemola: >>Ein Dicephalusfall 
beim Kalb•>. - SeLiran jäseniksi valittiin ylioppilaat Oma Toini E k, Hanna 
Maria ja u h i aine n, Lauri Valdemar R en f o r s, Su lo Ilmari T o i v o
n en ja Katri Sigrid Emi lia Å v a 1 1. 

Vuosikokous 23. II. 1929. Kokouksen aloitti prof. j . 1. Li r o luomalla 
lyhyen katsauksen seuran viimevuotiseen toimintaan ja kiinnittäen erikoista 
huomiota siihen, että vuoden kuluessa toistakymmentä vanamolaista on ollut 
kaukoretki llä va ltamerien takaisissa maissa . Nämä retket, sanoi hän, ovat 
suurest i laajentaneet retkeilij äin näköpiiriä ja antaneet heille hauskoja muis
toja, jotka säilyvät kautta koko elämän. Mutta samalla ovat nämä kauko
matkat tuottanee t muillekin vanamolaisille paljon hupia ja hyötyä, kun seuran 
kokouksissa on saatu kuulla kiintoisista elämyksistä sekä Etelä- että Pohjois
Amerikassa. - Lopuksi lausui prof. Liro muutamia muistosanoja manan må
joille muuttanecsta etevästä sammaltutkijasta, prof. V. F. Brotheruksesta. 

Toht. Vilho A. Peso 1 a piti juhlaesitelmän banaanikärpäsestä (Drosophila 
melanogaster) perinnöllisyystieteen palveluksessa, valaisten es itystään Yhdys
vallo issa Corncll-yliopistossa suorittamillaan risteytystutkimuksilla. Erikoi

~ses ti es itelmöitsijä teki selvää n.s. letaalien, kuolettavien, geenien periytymisestä 
ja näiden geenien vaikutuksesta banaanikärpäsessä . 

Tämän jälkeen luki sihteeri prof. U. Saa 1 a s laatimansa kertomuksen 
seuran toiminnasta v. 1928. Sittenkun vielä kirjastonhoitajan prof. G. E k~ 
m a n i n, rahastonhoitajan maist. 0. H. P o r k a n sekä eläi_n- ja kasvitieteel
listen kokoelmien hoitajien yliopp. P. Suoma 1 a i sen ja maist. 0. H. P o r
k a n laatimat vuosikertomu_kset ja tilintarkastuskertomus olivat Juetut, myön
nettiin seuran rahastonhoitajalle ja johtokunnalle tilivapaus. - Toimitettiin 
virkai lijoiden vaa li, jolloin valituiksi tulivat: puheenjohtajaksi prof. J. 1. 
Li r o, varapuheenjohtajaksi dos. J. V ä 1 i k a n g a s, sihteeriksi prof. U. 
S a å 1 a s, kirjastonhaitajaksi prof. G. Ekman, rahaston hoitajaksi maist. 
0 . H. Porkk a, johtokunn an muiksi jäseniksi toht. M. j. K o t i 1 a i ne n 
ja prof. K. Linko 1 a, kasvitiet kokoelmien hoitajaksi maist. V. Heikin 
hei m o, eläintiet . kokoelmien hoitajaksi yliopp. P. Suo m a 1 a i ne n, tilin
tarkastajiksi maist. V. K o r v e n k o n t i o ja kalastusneuvos P. B r oJ e 1 d t 
sekä varatilintarkastajiksi toht. A. j. R a i n i o ja kalastusneuvos E. He II e
v a a- r a. - Seuran jäseniksi valittiin ylioppilaat Helmi Tuulikki H a veri
ne n, Hilja Aune Esteri H ete mäki, Liisu Lemmikki Hirven s a 1 o, Kerttu 
Kaarina K a II i o 1 a ja Eeva Å 1 a n d e r. 

Kokouksen jälkeen oli ylioppilastalossa yhteiset illalliset, joiden kes
täessä maist. 0 . H. P o r k k a, prof. j . I. Li r o ja dos. I. V ä 1 i k a n g a. 
pitivät puheita. 
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Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon tiliasema 81. 12. 1928. 

Tulot : 
Avustustili 
Jäsenmaksutili .... ... .. ....... .. ................. .. ........ . 
Luonnon Ystävän tili . ....... . ...... ........ ... . . . ........ . 
Annaies-tili ... ... . ... . ... ......... ..... : . ... .. ...... . .... · . . 
Korko- ja osinkotili ....................................... . 

145,000:-
3,000: -

15,800: 25 
976: 70 

6,830: 71 -------
Yhteensä 171,607: 66 

Menot tuloja suuremmat 3,155: 30 

Summa 174,762: 96 

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

36,000: -
11,439: 25 
26,294: 70 

101,029: 01 ----
Summa 174,762: 96 

Omaistius: 
Kassatili .............. . ................. . .. ..... ........ . . 
Met'an rahasto . . .. . . . ... ...... ... .... .. . ... ........ . .... . .' .. 
Hirnin rahasto ... . . ...... . .. . . . .... ... ... .. .......... . . .... . 
Topelius-rahasto . . . . ..... . . ..... ... ...... . .... .. . .. ...... . . . 

Summa 

Helsingissä tåmmikuun 7 päivänä 1929. 

755: 70 
80,685: 70 

3,470: 90 
13,,222: 50 

98,'134: 80 

Osmo H. Porkka. 
Rahastonhoitaja. 

Uutisia. 

VIrkanimitys. V i i p u r i n tyttö 1 y se on luonnonhistorian ja maan
tieteen vanhemmaksi lehtoriksi on nimitetty maist. K a II e Väänänen . . 

Vältöstllalsuus. Maalisk. 9 p:nä tarkastettiin Helsingin yliopistossa fil. 
malsteri.j H u·g o B ä r 1 u n d i n julkaisema väitöskirja >> Permeabilitätsstu 
dlen an Epidermiszellen von Rhoeo disco lon (117 siv.) . Virallise na vasta
väittäjänä oli · dos. W. Brenner. 

' ' r 

~.- , .. 

Helsinki 1929, Raittiuslwnsan Kirjapaino Oy. 



LUONNON YSTÄVÄ 
ELAIN:: JA KASVITIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 
N:o 4 33:s VUOSI KERTA 

J u 1 kai s 1 j a: Suomalainen Eläin- ja l(asvitietullinen Stura Vanamo 

T oimitus: Uunio Saalas (vastaava) ja K. Linkola 

1929 

Viktor Ferdinand Brotherus 28. 10. 1849-9. 2. 1929. 
Mauno }. Kotilainen . 

Nelisen vuotta sitten ku
vaili Luonnon Ystävä Iukij a
kunnalleen prof. V. F. Brothe
ruksen kasvitieteenemme niin 
suuriarvoista elämäntyötä hä
nen täyttäessään 75vuotta. Nyt 
on meillä velvoitus kohdistaa 
harras muistantamme sam~i

seen yhä kirkastuvaan. mutta 
päättyneeseen elämäntyöhön. 

Maamme ja tunnetusti koko 
maailman systemaattisen sam
maltutkimuksen keskeisin ja 
tuloksellisin uurastaja, prof. 
V. F. Brotherus kuoli Helsin
gissä, pariviikkoisen ankaran 
keuhkokuumeen murtamana, 
viime helmik. 9 p:nä. 

Tässä ei ole tarkoitukseni ryhtyä lähemmin kuvailemaan vaina
jan jo vuosikymmeniä kestänyttä työtä kansainvälisen sammaltut
kimuksen yleistietäjänä. Olisihan helpompaa luetella ne maat maa
pallolla, joiden sammalkasvistoon hänen terävä si lmänsä ja lajitun
temuksensa systemaatikkona ei ulottunut . kuin ne, joihin ne kohdis
tuivat. Vähäisenä pistokokeena vainajan tietopiiristä mainittakoon, 
että esim. Japanin sammalkasvistoa edustaa hänen kokoelmassaan 
noin 8,000 sammalnäytettä, joiden Iajistan suurin osa on vainajan 
itsensä tieteelle selvittämiä. Kun lisäksi mainitsen, että hänen ainut
laatuinen sammalkokoelmansa, joka on nyttemmin Helsingin yli-
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opiston kasvitietee llisen museon kallisarvoisimpia aarteita, käsittää 
n. 120,000 näytettä, joista n. 1 ,800 on tyyppinäytteitä hänen tie
teelle selvittämistään uusista lajeista, lienen jo lukijalle iln~ehtinyt 
hänen lajituntemuksensa valtavat puitteet yhden ihmiselon ihme
teltävänä aikaansaannoksena. 

Epäitsekäs rakkaus sammalten pienoisrakenteeseen syttyi nuo
ressa ylioppilaassa jo v. 1869. Pohjoisimman Hämeen tutkimatto
massa ja silloin vielä laajalti koskemattomassa luonnossa kypsyi 
kesäkauden retkien tuloksena tutkija-alussa kuningasajatus omis
tautua lehtisammalien vaikean muotoryhmän tutkimiseen. Vaikeu
det olivat suuret, mutta sitkeys sitä lannistumattomampi. Vaatima
ton henkilöllisyys, jolle jo varhain osoitetun tieteellisen kyvyn olisi 
inhimillisesti katsoen pitänyt viitoittaa polun varsinaisen tutkijan 
ja tiedemiehen ammattiin, lienee ollut perimmäisenä syynä siihen, 
että hänen tiensä tieteensä kukkuloille kulki meikäläi'sissäkin oloissa 
tavallisuudesta poikkeavia latuja, joilla oli vähän ymmärtämyksen 
ja taloudellisen tuen siloittamia myötäluisuja, mutta sitä enemmän 
vastamäkiä. 

Raskas ja monessa tieteellisen kipinän sammuttava koulun
opettajan tie johti vainajan vasta yhdeksän opettajavuoden kuluttua 
(1879) lopullisesti pääkaupunkiin. Mutta tieteemme ahjossakin jat
kui tämä vainajan >>leipä työ>> aina eläkeikään saakka ( 1917). Harvoin 
havaitsin vainajan läheisimmässäkään keskustelussa katkeruuden 
häivettä, mutta se pulpahti kuitenkin ilmoille, kun hän joskus ku
vaili, miten hänelle, lähes 50 vuotta kestäneen koulutyönsä kannus
timena, oli toivo päästä joskus kokonaan omistautumaan rakkaille 
sammali lleen, valtion uskollisia palvelijoitaan muistamana >>e läke
vaarina>> . Lienee turha mainita, kuinka hän tässä toivossa jo olo
suhteidenkin pakosta katkerasti pettyi. Niin, maamme on jäänyt 
vainajalle valitettavan paljon velkaa. Paikalleen osunut arvonanto 
oli hänelle v. 1921 myönnetty professorin arvonimi. 

Huolimatta vuosien kantamuksesta oli prof. Brotherus vielä 
vanhuksenakin ahkeruudellaan, sitkeydellään ja loppuun saakka 
työnsä täysipainoisuudella meille nuoremmille velvoittava persoo
nallisuus. jatkuvasti, vain koJeimpia päiviä lukuunottamatta, työs
kenteli hän esimerkillisen täsmällisesti Kasvitieteellisessä laitoksessa 
milloin minkin kaukaisimmista seuduista saapuneen sammallähetyk
sen määräämisessä. 

Nyttemmin lienevät jo useimmille lukijoistamme vainajan tie-
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teelliset aikaansaannokset pääpiirteittäin selvillä. Muistutettakoon 
vain mieliin tärkeimmät: kaikkia tunnetuita lehtisammaHa käsit
tävä laaja osa Engler-Prantlin kokoomateoksessa >> Die natiirlichen 
Pflanzenfamilien >> (ensimmäinen painos 1909, toinen painos 1925) ja 
>>Die Laubmoose Fennoskandias>> (1923), joista edellinen on ainut ja 
pysyvä käsikirja koko maailma~, jälkimmäinen taas Fennoskandian 
systemaattiselle bryologialle. 

Bryologia on kautta aikojen aina nojautuva prof. V. F. Brothe
ruksen elämäntyöhön. jo tämän tosiasian tajuten on maamme 
kasvitieteen historia arvostava hänen muistoaan yhtenä kunniak
kaimmista. Mutta sen lisäksi on hänen muistonsa ihmisestä juuri 
maamme luonnontietei lijöille vieläkin antavampi. 

Hänen elämäntyönsä kertoo meille velvoittaen, miten vaikeina
kin aikoina, kannustavaa ymmärtämystä saamatta, voidaan luoda 
jotain todella pysyvää ja arvokasta. Vainajan elämäntyö kertoo, 
miten vaatimaton, su lkeutunut luonne aikaansai vain harvoille suo
tua, pysyväistä tulosta, kun päämäärään pyrkiessä oli sitkeyttä ja 
ennenkaikkea antaumusta työhön, antaumusta, jonka loi rakkaus 
luonnon monivivahteisiin ihmetöihin, ilmenivätpä ne sitten suurin 
muodoin tahi salatummin, vain . tositutkijan ja herkkätunteisen 
tiedemiehen tajuamassa luonnon pienoisrakenteessa . 

Huhtakurjenpolven (Geranium bohemicum L.) 
ekologiasta ja levinneisyydestä. 

T. }. Hintikka. 

Käytämme 'tästä otsikossa mainitusta kasvilajista suomalaista 
nimitystä, jota L ö n n r o t käytti (muodossa: >> huhtainen kure.n
polvi>>) kasvioissaan, muttajokasitten Me 1 a n kasvioissa(1899, 1906) 
on muuttunut >>pyöm il äiseksi». Tämä käännösnimi ei ole oikeaan 
osuva, si ll ä vaikka >> bohemicum >> tavallisesti merkitsee >>böömiläistä>>, 
ei se tässä lajin imenä merkinne sitä, vaan mustalaista. Sikäli kuin 
tieteellisen lajinimen perusteluja voidaan selvittää, johtavat ne tähän 
tulokseen: sen esiintyminen punoutuu mustalais-käsitteeseen ehkä 
kahdellakin tapaa: se esiintyy metsänuotioiden - varsinkin entis
aikaan mustalaisten aikaansaamissa - palokohdissa, ja se kasvaa 
niissä ja usein muutenkin esiintyessään >>mustalaisena>> kasvukauden 
verran, kadotakseen sitten. 
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Gcranium bohemicum Fennoskandia ssa 
(Sterncrin mukaan) .. 

toisaa kasvistomme jäsentä. 

Tämän lajin elä
mäntapoja ja levinnei
syyttä ovat ruotsalai
set kasvitieteilijät use
aan toviin kosketelleet 
kirjoituksissaan; meillä 
Suomessa on, lukuun
ottamatta Conspectus
esitystä, siitä vain ohi
menevästi mainittu. 
Mutta kannattanee, 
kun tämän lajin leviä
misestä Ruotsiin m.m. 
syytetään suomalaisia 
ja Suomea, hieman tar
kastella tätä meillä jon
kin verran unhoonjää
nyttä, mutta, kuten 
seuraavassa eri lähtei
siin pohjautuvassa esi
tyksessä pyritään.osoit
tamaan, varsin kiin-

Geranium bohemicumista on tietoja sekä Ruotsin että Suomen 
kasvitieteellisessä kirjallisuudessa vasta melko myöhään. Kun Li n ne 
kuvasi sen Species plantarum'insa I I:ssa painoksessa ( 1762), hän ei 
tuntenut sen kasvavan Ruotsissa. Vasta G. W a h 1 en b e r g kuvasi 
sen teoksissaan Flora upsaliensis (1820) ja Flora suecica ( 1824- 26) 
lajina, joka on Ruotsissakin tavattu. On huomautettu (N y m a n), 
että Wahlenbergin mainitsema tämän lajin ehkä luonteenomaiseksi 
tarkoitettu tai ainakin havaintojen mukainen kasvupaikka - pui
den kannoilla - , jota monet myöhemmät kasvitieteilijät pitävät 
poikkeuksellisena, viittaisi siihen, että tämä laji olisi silloin ollut harvi
naisehko. ·Vielä Walllenberg on epäillyt, että tämä laji olisi vain 
tavallisen metsän kurjenpolven (G. silvaticum) yksivuotias aste 
(>>status annuus>>). Suurehko G. bohemicum-yksilö kyllä ulkonäöl
tään jonkun verran muistuttaakin metsän kurjenpolvea, mutta eroa
vaisuudet, kuten jo selviää kasvioissa esitetyistä muoto-opillisista 
y.m. seikoista, ovat itse asiassa melkoiset. Ekologisesti tärkeä eroa-
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vaisuus molempien la
jien välillä on siinä, 
että G. silvaticum on, 
kuten tunnettua, mo
nivuotinen, G. bohemi
cum taas kaksivuoti
nen. Sillä ei ole moni
vuotisesti talvehtivia 
maanalaisia osia, vaan 
se itää ensi kasvuvuo
tenaan kesän lopulla 
ja kukkii vasta seu
raavana. 

Palaten tämän 
lajin >> löytöhistoriaam> 
mainittakoon, että 
ensi tieto sen esiinty
misestä Suomessa on 
F. N y 1 a n d e r i n 
Spi ei legium-teoksessa 
(I, 1843, p. 23), jossa 
mainitaan ylioppilas 
Liliuksen talle.ttaneen 
sen Längelmäeltä. 
johtuuko tämä näin 
verraten myöhäinen 

Geranium bol7emicum. 
Teoksesta )> Naturens Iiv)>, 
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tämän lajin toteaminen Fenno-Skandiassa siitä, että kyettiin 
verraten myöhään tuntemaan tämä laji eril leen metsän kurjen
polvesta vaiko siitä, että laji ei ole aikaisempina aikoina esim. maas
samme esiintynyt? Vastauksessamme asettuisimme ainakin jossain 
määrin ensinmainitun vaihtoehdon kannalle. 

Sillä mitä G. bohemicumin ekologiasta, erikoisesti sen siemenien 
itämisseikoista ja sen kasvupaikoista on selvitetty, on useassa suh
~eessa omiansa viittaamaan siihen, että tällä lajilla on ollut aikai
sempina aikoina erittäin hyviä edellytyksiä esiintyä maassamme. 
Sen luonteenomaisimpia kasvupaikkoja, joissa sitä ainakin aiemmin 
on useimmiten tavattu, on enemmän tai vähemmän k u l o te t t u 
m e t s ä m a a. Sitäpaitsi se esiintyy myöskin kulottamattomassa, 
mutta tavalla tai toisella muokatussa metsämaaperässä, teiden vie-
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rillä ja ruderaattimaisena kulttuurin seuralaisena kasvitarhoissa, 
rikkaläjillä ja viljapelloissakin. Kulopaikåilla se tavallisesti reho it
taa seuraavana kesänä senjälkeen kun alue, joko suurempi tai pie
nempi, on kulotettu. Muuten on sen kasvupaikoista huomautettu, 
että sen suosimia luonnonvaraisia, ulkopuolella kasvitarhojen olevia 
kasvupaikkoja ovat auringonpaahteelle alttiit töyryt t.m.s. 

Että tämä laji tosiaankin alkuperäisesti kuuluu myös pohjois
maiseen metsäkasvistoon, siitä voitanee olla yksimielisiä. L i n
k o 1 a (1921 p. 341) esittäessään siitä havaintoja Laatokan pohjois
puolisilta alueilta lukee sen niiden apofyyttikasvien ryhmään, joi
den esiintymistä kulttuuri kohtalaisesti edistää. Sternerin ( 1922) 
kanta, selvittäessään Keski- ja Etelä-Ruotsiin siirtyneitä manner
maisia lajeja, on samanlaatuinen; hän mainitsee (l.c.p. 366) G. bohe
micumin havumetsistä löydettyjen lajien ryhmässä, mutta korostaa 
erikoisesti myös lajin ruderaattimaisluonnetta. jos näistä sekä 
muista tiedoista, erittäinkin herbaarionäytteiden kasvupaikkamer
kinnöistä muodostamme yhteenvedon, niin voidaan sanoa, että 
tämä laji on esiintynyt 1. lehtomaisilla, tosin havumetsäisillä kasvu
paikoilla, 2. metsäkulopaikoilla ja ahoilla; 3. ± eksponoiduilla metsä
aukeamilla, joissa maanpintaa on rikottu; 4. teiden vierillä, kasvi
tarhoissa, multakasoilla ja pelloissakin. 

Miltei ihmettelevää huomiota ovat herättäneet tämän lajin 
siemenien itämisedellytyksiä koskevat kokeet ja havainnot. Ne 
pohjautuivat aluksi siihen, että G. bohemicum esiintyi, kuten sanottu, 
kulonalaisena olleilla metsämåilla. 1890-Iuvun ·alussa esitettiin mieli
piteitä m.m., että sen siemenet kulkeutuisivat paikasta toiseen epi
tsooisesti, mutta tällä mielipiteellä ei ole ollut suoranaisia tosiasioita 
pohjanaan. Sitten E. A 1m q v i s t (1899) esitti havaintojaan, jotka 
keskittyivät kysymyksiin: mistä johtuu tämän lajin meteorinen 
esiintyminen; mistä tämä laji joutuu kulokasvupaikoilleen, joissa 
se äskensanotulla tavalla esiintyy, ja miksi se taas niistä katoaa? 

G. bohemicumin suuret, mustat siemenet sinkoutuvat hedelmien 
avautuessa ympäristöön, noin parin metrin päähän emokasvista_. 
Ne ovat siinä määrin raskaita, ettei tuuli niitä kuljettele; mikään 
rakenneseikka ei viittaa leviämiseen eläinten välityksellä; poikkeus
tapauksia tietysti voi kyllä sa ttua. Useimmiten siemenet eivät idä 
samana eikä lähinnä seuraavinakaan vuosina. ltutaimet muutoin 
ovat helposti huomattavissa , sillä sirkkalehdet ovat n. 1 cm pituiset, 
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luonteenomaisen muotoiset: pyöreämäiset, lovipäiset, tyvessä mo
lemminpuolin suurehko hammas. Laji taimehtii elokuussa, talveh
dittuaan se alkaa kukkia seuraavan vuoden· kesäkuussa; siinä suh
teessa se on samanlainen kuin esim. G. pusillum ja G. molle. G. sil
vaticum taas itää keväällä, G. Robertianum taas kautta kasvukauden. 

Mikä on sitten G. bohemicumin siementen kohtalo, koskapa laji 
katoaa kulop.aikoista? Tuleentumiskesänä itäneistä siemenistä kas
vaa, useiden havaintoj en mukaan, vain heikkoja, usein myös kuo
leviakin yksilöitä; edellisistä vqrttuu seuraavana kasvukautena heik
koja, yksikukkaisia, ei siemennöskykyisiä yksilöitä. Ne ilmeisest i 
eivät ole merkityksellisiä lisääntymiselle. Suurin osa tuleentuneista 
siemenistä ·jää itämättä. jo Almqvist suoritti niillä idätyskokeita. 
Tuleennuttuaan, lausuu hän niistä, >>ne voivat kosteudessa ja ve
dessä maata viikko- ja kuukausimääriä muuttumattomina'. Koette
lin lisätä tuhkaa, s'oodaa ja useanlaisia suoloja, mutta ilman mitään 
seurauksia.>> Sensijaan, kun siementen annettiin olla 35°-40° C. 
vedessä, iti niistä osa. Kun siementen annettiin olla parisen tuntia 
40°-50° C. lämpimässä vedessä, itivät useimmat siemenet, samoin, 
jos niitä minuutin verran kiehutettiin 100° C. vedessä. Vastatuleen
tuneet ja vuoden vanhat siemenet osoittautuivat kokeissa saman
laisiksi. Lopuksi lausuu Almqvist: - >> Havaitusta voimme vetää 
johtopäätöksen, että G. bohemicum tavallisesti kasvaa esiin sieme
nistä, jotka ovat olleet maassa siitä ajasta asti, kun kasvi sitä ennen 
kasvoi samalla paikalla. Se katoaa, kun maa on uuvutettu eikä 
enää paljas. Auringonpaahteen vaikutuksella paljastuneeseen maan
pintaan on suuri merkitys siementen eloonherättämisessä.>> 

He d 1 u n d (t 902) tutki tarkoin ja vertailevasti G. bohemicumin 
siemenen sekä hedelmän rakennetta ja suoritti samalla itämiskokeita. 
Viimemainituista ilmenee, että puutarhamaassa voivat yli talven 
ajan maassa olleet siemenet itää seuraavan kasvukauden elokuussa 
melko hyvin. 

Kiintoisan ja erikoislaatuisen idätyskokeen suoritti Hedlund 
Uppsalan kasvitieteellisessä puutarhassa seuraavasti. 

Toukokuun 20 p. 1901 kylvettiin edellisenä kesänä kypsyneet,. 
huonelämpimässä talvehtineet G. bohemicumin siemenet. Ne peitet
tiin ohuella, noin 5 kertaa siementen läpimitan paksulla multaker
roksella. Kylvöksen, joka kokonaisuudessaan koetettiin saada tasai
seksi, toisen puolen päällä, senjälkeen kun sille vielä oli levitetty 
ohut, pehmeä, >> mutta ei oikeastaan kostea >> sammalkerros ja kun 
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vielä puolet tästä alueesta oli kasteltu vedellä, poltettiin 28/5 perät
täisesti kaksi risunuotiota, joissa risuja oli noin 30 cm paksulta. 
Kummankin nuotion polttaminen kesti noin 10 minuuttia, mutta 
kirkkaassa auringonpaisteessa siitä >>kehittynyt kuumuus oli kuiten
kin suuri>>; kuivan neljänneksen sammalet paloivat tyystin, kastel
lun neljänneksen sammalpeite oli kärventynyt. Alueen sammalpeite 
uudistettiin kosteuden säilyttämiseksi ja sekä kulotetfu että kuJat
tamaton puolisko kasteltiin läpikotaisin ja kesän kuluessa huollet
tiin riittävästi kastelusta. Kulotettuun, mutta ennen sitä sekä kas
teltuun että kastelemattomiin osiin kehittyi kuukauden kuluessa 
miltei yhtäläisesti itutaimia. Mutta kulottamattomaan kokeilu
alueen osaan ei kehittynyt, kastelusta huolimatta, yhtään itua 
heinäkuun 6:nteen päivään mennessä. Silloin tämän itämättömän 
aluepuoliskon toinen puoli kasteltiin kiehuvalla vedellä 13

/ 4 minuu
tin ajan niinpaljon kuin mahdollista. Seurauksena" oli, että heinä
kuun 17 p. oli jo kolme itukasvia kehittynyt ja yhä useampia vart
tui elokuuhun mennessä. Viimeinen neljännes sai samanaikaisesti 
kylmää vettä; siihen ei ilmestynyt kesän kuluessa yhtään itutainta, 
vaikka kesällä 1901 ilman lämpötila perättäisinä päivinä voi kohota 
jopa 32°- 35° C. 

M a 1m e ( 1 919) kertoo, miten sopivia kohtia kulottamalla, -s.o. 
polttamalla risukimppuja metsämaalla, hän sai koulu- ja opiskelu
aikanaan tätä lajia hankituksi; varhain keväällä polttaen voi saada 
vähän haarautuneita, kukkivia yksilöitä, seuraavana kasvukautena 
olivat yksilöt haarautuneita; syksyllä kulotetuissa kohdissa kasvoi 
seuraavana kesänä kukkivia yksilöitä vähemmän taajaan, mutta 
runsaasti haarautuvia. Kolmantena vuonna oli vain yksi tai pari 
yksilöä jäljellä. Malme on myös suorittanut kokeita kastelemalla 
kuumalla vedellä ruukkuihin kylvettyjä huhtakurjen polven sieme
niä, 10- 12 päivän kuluttua itivät miltei kaikki kuumalla vedellä 
kastetut siemenet; huonelämpötilaisella haalealla vedellä kastellussa 
ruukussa itäminen oli niukkaa, mutta saatiin itäminen käyntiin 
kuumalla vedellä siinäkin. 

Samana vuonna ilmestyneessä kirjoituksessa S k å r m a n esittää 
m.m. miten eräällä pellonpientarella poltetun risukasan kohdalla 
kuolivat polton johdosta kaikki kasvit, lukuunottamatta kuolleen
kouranjuurakkoa. Tuhkan ja hiilenjätteiden keskelle varttui 18 
vahvaa huhtakurjenpolven tainta; lähistöillä ei tätä lajia kasvanut. -
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Vielä on M a 1m e (1928) vanhoilla päivillään koettanutetsiä van
hasta, nykyään metsittyneestä 90-vuotta sitten G. bohemicum-kasvu
paikan maaperästä tämän lajin siemeniä ja saanutkin yhteen ruuk
kuun otetussa mullassa niitä itämään. Tosin on tulos niukka, mutta 
kuitenkaan ei aivan negativinen. 

Siementen itäväisyys säilyy harvinaisen kauan. Kokeiltaessa 
on huomattu, että museossa säilytettyjen näytteiden itäväisyys 
on pysynyt vaikka ne ovat olleet 60 vuotisia. 

On kyllä tapauksia, jolloin yksinomaan vain muokatussa metsä
maaperässä G. bohemicum on rehoittanut (Almgren 1911; useat 
tiedoitukset meikäläisten herbaarionäytteiden lipuissa), mutta näistä 
tapauksista on ollut vaikeata selvittää, miten kauan siemenet ovat 
sillä kohden maaperässä olleet. jonkinlainen kulottaminen on epäi
lemättä merkityksellinen, edelläselostettujen kokeiden mukaan, 
metsämaaperässä piilevien tämän lajin siementen itäväisyydelle. ja 
vielä - jos sallittanee lainata popularisoivia esityksiä - jossain 
määrin on perää Dahlgrenin korkealentoisen runollisessa lauseessa: 
>>Kuten sadun prinsessa Ruusunen herää prinssin tuliseen suudel
maan vuosisatojen pituisesta unestaan lumotussa linnassaan, niin 
heräävät' huhtakurjenpolven maassa uinuvat siemenet metsäkulon 
kuumuuteen>> - ! 

Sternerin (1922) laatiman kartakkeen mukaan on 
ilmeistä, kun otetaan huomioon, että G. bohemicumia ei ole tavattu 
Tanskassa eikä Länsi-Euroopassa, että se on saapunut Fenno-Skan
diaan idästäpäin. Sternerin (l.c.p. 405) mukaan se on viimemainitun 
alueen ulkopuolella esiintynyt Länsi- ja Keski-Venäjällä yleensä 
harvinaisena. Eri lähteiden mukaan mainitaan siinä löytöjä Podo
liasta, Voroneshin tienoilta (Khersonin luota epävarmana), Liet
tuasta, Kuurinmaalta, Pihkovan, Pietarin, Novgorodin (länsip.) , 
Olonetsin, Moskovan (itäp.), Vladimirin ja Orenburgin seuduista; 
Pohjois-Balkanilla sen mainitaan olevan harvinaisen ja harvoja ril
Iisiä löytöjä on esitettävissä Unkarista, Galitsiasta ja Keski-Euroo
pan kaakkoisosista, Tirolista, Sveitsistä, Ylä- Lauritzista ja oo
mistä. D a h 1 g r en (1928) mainitsee sen vielä esiintyvän Vähässä
Aasiassa ja Merialpeilla. Kartakkeeseensa on Sterner merkinnyt 
itäbalttilaisista maista vain Suomen länsiosassa olevia löytöpaikkoja, 
ja ilmeistä on, että G. bolzemicum muissa näissä maissa on hyvin 
harvinainen. K 1 i n g e ( 1882 p. 448) mainitsee sen esiintyneen sii-
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hen saakka eteläbalttilaisissa maissa vain Kuurinmaassa; V i 1-
b e r g i n (1925 p. 152) mukaan tämä laji on Virossa hyvin harvinai
nen (>>väga harva>>). Näin ollen näyttää hyväksyttävimmältä, että 
G. bolzemicum olisi Suomen kautta levinnyt Ruotsiin, ja on jo 
ehditty vastata kysymykseenkin: miten se on Skandinaviaan saa
punut. H e i n t z e n ( 1 908) mukaan se on tapahtunut niin, että 
Kaarle herttuan aikana Suomesta Ruotsiin m.m. Oppiantiin siirty
neet suomalaiset ·ovat mahdollisesti kuljettaneet sen rukiin vilje
lyksen keralla mukanaan sinne. H j e 1 t esittää tämän väitteen 
Conspectus-teoksessaan varovaisesti ja pääpiirteittäin niin, että 
G. bolzemicum olisi Etelä-Suomen yli levinnyt Ruotsiin. 

Kuten sanottu, tämä mielipide näyttää kyllä oikeaan osuvalta: 
onhan Suomenlahden eteläpuolisista maista verraten vähän löytö
tietoja, Suomesta paljon enemmän; onhan ilmeistä, että maan 
tavalla tai toisella kulottamiseen perustuva viljely on ollut k~i
kin puolin suotuisaa 0. bolzemicumin leviämiselle ja onhan tätä 
lajia tavattu Värmlannin ja Norjan kaakkoisrajaseudussa asti, s.o. 
seuduissa missä suomalaiset ovat olleet kulttuurin alkajina. 

Mutta sallittakoon tämän kulkutiekysymyksen johdosta esittää 
muutamia epäilyjä, joita, myönnettäköön, voidaan toistaiseksi ja . 
osaksi pitää työhypoteesinkin luontoisina. 

Kuten ohellisesta kartakkeesta, johon on merkitty tähänastiset 
0. bohemicum-löytötiedot\ huomataan , tämän lajin levinneisyys 
Suomessa ei ole tasaista, vaan siinä voidaan erottaa lounainen ja 
itäkaakkoinen esiintymisalue, kuten monen vaateliaan kasvilajimme 
levinneisyydessä. Lappeen löydöt (v:lta 1857 ja uudelleen 1870 luvulta 
ja 80-Iuvun alussa) on, ainakin toistaiseksi, pidettävä erillisinä. Kiinnos-

1 Sitä laa dittaessa on ollut pohjana H j e 1 t i n Conspectus-tiedot, joiden 
kertaaminen tässä yhteydessä on tarpeeton. Lisäksi on Iöytötietoja, - enim
mäkseen Linkolan kokoamia ja HMF näytteitä - joita vastamainitussa teok
sessa ei mainita, seuraavilta paikkakunnilta: Ab. Tenhola, Lappvik, Högsand 1907 
( do Sundvik) ja Trollshovda, Ärmdal, >>hakkuualalla poltet. kohdilla luk. yks. >> 
28. VII. 1927 (K. Linkola); Finby, Falkberg, >>Germundsvedja - Falkbergintien 
varre ll a>> 1. VII. 25 (B. Olsoni); Kemi ö, Vesta nfjärd, >> Billböleträskin N-rannalla>> 
18. V 1. 26 (B. Olsoni) - Karjalohja, Karkali, 11. VI 1 I. 96 >>kaskimaa>> (Edv. af Häll
ström) ja Lohja, j a lassaa ri, >>pellossa>> ja >>kesa ntopellossa>> 15. V 111. 16 (V. Pesola). N. 
Inkoo, Barö, vanha >>riihi tontti>> 13. VI 1·1. 11. (Widar Brenner); 1nkoo, Brennebo, 

>>metsämäki, muokattu, polttamaton maa >> 7. VII. 1915 (M. Brenner); Espoo, 
Bodo m, >>pa ljas maa >> 11. VIII. 15 ja Espoo, Oitans >>poltettu kohta >> 7. VIII. 17 
(C. Cedercreutz); Kirkkonummi Sundberg n. 1895 (A. Palmgren), Kirkkonummi 

· 26. VI. 13 ( 1. Hiden) . Tuusula, Ruotsin kylä, >>metsä tiet. kokeilua lue, pala-
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tavinta on se seikka, että niistä seuduista, missä varsinainen kaski
viljelys on ollut laajalti intensivistä, suurimmalta osalta keskistä 
järvialuettamme, ja missä suurin piirtein katsoen, lajin itämis
edellytyksiin nähden, voidaan otaksua sillä olleen muutamien vuosi
satojen ajat aina viime aikoihin asti erinomaisia esiintymismahdol
lisuuksia, sieltä puuttuu 0. bohemicum laajalti. Samoin maamme 
kaakkoisosasta. Kun tarkastellaan löytöpaikkakuntia lähemmin, 
niin huomataan, että ne ovat ryhmittyneet pääasiallisesti maamme 
lounaisosiin, Uudellemaalle ja järvialueen lounaisosiin: Itä- ja Keski
Hämeen vesistöjen varrella oleviin lehtokeskuksiin. Sitäpaitsi se on 
esiintynyt Laatokan pohjoisrannan lehtokeskuksessa. 

Kirjoittajan mielestä on selitettävissä tämä levinneisyys siten, 
että 0. bohemicum on alkuperäisesti maassamme myös enemmän tai 
vähemmän vaatelias kasvilaji, joka voi esiintyä lehtomaisissa pai
koissa ilman kulttuurin apua (vrt. Linkola l.c.; edelleen löytöjä 
m.m. Päijänteen rantaseuduissa). Kaskiviljelys ei ole voinut syystä 
tai toisesta edistää lajin leviämistä uusille seuduille. Ehkä on hullta
kaskimenetelmä ollut siitä syystä epäedullinen, että kaskenpoltto 
on suoritettu liian myöhäiseen kesällä ja loppukasvukausi on eten
kin järvialueella ollut liian lyhyt taimien talvehtimiseksi - ehkä 
myös kaskimuokkaus myöhään kesällä (ruishuhdissa) on tuhonnut 
taimia. Heintien otaksuma, että suomalaisasutuksen mukana olisi 
laji Ruotsiin siirtynyt, näyttää tämänkin vuoksi heikolta. Keski
Ruotsin länsiosiin siirtyneet suomalaiset ovat peräisin Savosta, seu
duista, joissa tähänastisten tietojen mukaan 0. bohemicumia ei ole 
tavattu. Muualla Upplannissakin olevan suomalaisasutuksen syyt
täminen on, ilman että yksityiskohtaisesti selvitetään kysymystä, 
varsin löyhää. 

ne lla pikku alalla mets. )> 21. VII r. 26 (f(. Linkola); Orimattilasta 
f(. Linkolan muistiinp.: )>Kirkonkylä, 1 suuri yks. Stålhancn kasvi
tarhassa 1917 (Toini Stålhane), samoin TerhoJan puutarhassa 1. yks 1921 (R. 
Routamo); Niemen kylä, A.nttilan kasvitarhassa 1 yks. 1919 (Anna Linkola); 
järven kylä, Piekkarin Vaskohaassa t yks. (n. 1 920) ( . Hirvelä); Hein ämaan 
kansakoulun pihassa 3 yks. n. 1908 (A. A. Parvela); Viljamaa, tien varressa n. 
1 km Heinämaalle päin 3 yks. 1 21 (A. A. Parvela); Mallusjok i 1 yks. metsässä 
(n. 1910- 15) (Saima Uotila). )> KL. (Vert. Linkola 1921 p. 341, jossa useita löytö
paikk.) Pälkjärvi, Matosaa ri (P. - j änisjärvessä) lehtokalliolla 28. VI. 18 (V. A. 
Pe~ola); Sortavalan pit. Anjala, )>kaskh>, 17. VI. 98 (8. Poppius); Impilahti Ma
jatsa lmi 19. VI 1. 90 (Aulis Vesterlund). Huomautet takoon, että Conspectuksessa 
mainitut koululaisherbariotiedot lisa lmclta ja Säämingistä eivät liene Juot ttavia. 
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Sensijaan on todettava, että G. bohemicumin lounainen levinnei
syysalue maassamme käsittää koko lailla samat alueet, joissa 
Grotenfeltin (1899, 1908) ja Simolan (1921) mu kaan on 
käytetty toisenlaista polttoviljelystapaa kuin tavallista kaskeamista: 
k y d ä t t ä m i s t ä, kytöviljelystä. Tämä menetelmä ainakin toi
sissa, Grotenfeltin selvittämissä muodoissaan lähenee risupolton 
avulla kulottamista ja on ollut käytännössä meillä Lounais-Suo
messa ja Hämeessä 1600- ja 1700-luvuilla, melko intensivisesti har-

Geranium bohemicum L. - Levinneisyys Suomessa. Muutamat merkit 
peittävät lähettäisiäkin löytöjä. 

joitettuna viime vuosisadan alkupuolelle saakka. Mainittujen tut
kijain mukaan menetelmä on tullut lännestä päin , sillä sitä on käy
tetty Keski-Ruotsissa, lisäksi vielä Liivinmaalla. Tätä viljelystapaa 
käytettäessä on viljelysmaalle tavalla tai toisella joutuneella G. 
bohemicumilla ja sen siemenillä ollut mahdollisuus päästä nopeam
massa tempossa varttumaan kuin varsinaisissa kaskikierroissa. 
Kydättäen viljeltiin alkujaan viljavia maita, kasket ja huhdat voi
tiin lait taa karuillekin maaperille. Kytöviljelys on voinut enemmän 
kuin kaskiviljelys edistää lehtomaisille paikoille alkujaan levinneen 
tai luonnonvaraisilta kuloalueilta siirtyneen tai siemenvilj an ke
ralla ehkä kulkeutuneen huhtakurjenpolven jatkuvaa esiintymistä . 
Grotenfelt ( 1908) mainitsee erikoisesti ruotsalaisen väestömme har
joittaneen kytöviljelystä. Huomattava osa meikäläisistä G. bohe
micum-löydöistä on Iounaisell a ruotsinkielisellä asuma-alueella tai 
sen lähistöi ll ä, suu reksi osaksi nimenomaan niissä seuduissa, joita 
mainitaan kytöviljelyn aikaisempina pesäpaikkoina. jos voitaisiin 
maassamme itäiset löydöt useammilla yhdistää lounaisiin, todeta 
myös pohjoisemmilla kaskiviljelysalueilla G. bohemicumia esiintyvän 
tai esi intyneen, si lloin voitaisiin arvell a suomalaisten leviHäneen 



Hulrtakurjenpolven ekologiasta ja Levinneisyydestä. 125 

tätä kasvilajia . Ruotsiin ja että se on idästä Suomen yli Ruotsiin 
levinnyt. Kun mielestämme sen lounainen esiintyminen myös lehto
rikkaissa seuduissa toistaiseksi on erillään itäisistä, voidaan otaksua 
sen, kuten esim. lajien Hierocllloe australis, Mercurialis perennis, 
Scorzonera llumilis ja muutamien muiden vaateliaiden kasvien, siirty
neen, tässä tapauksessa jo varhain, nykyiselle lounaiselle levinneisyys
alueelleen, samoin Keski-Ruotsiin, etelämpää, eteläbalttilaista tietä. 

Huomautettakoon vielä, että A n d e r s s o n ja B i r g e r (1912) 
mainitsevat G. bollemicum-löytöjä sydberg-formaatioista Norrlan
nissa, paljon kauempaa pohjoisesta kuin mitä lajin kasvupaikkoja 
tunnetaan Suomesta, mikä seikka osaltaan tukee mielipidettä, että 
se on Suomenlahden poikki siirtynyt Suomeen· ja joko suoraan yli 
Itämeren tai sitten maamme lounaiselta levinneisyysalueeltaan siir
tynyt tavalla tai toisella Skandinaviaan. Nykyinen harvinaisuus 
eteläisissä itäbaltilaisissa maissa voidaan otaksua johtuvaksi siitä, että 
siellä on aiemmin lakattu kytöviljelyksestä ja että G. bollemicum 
ei voi alkuperäisenäkään jatkuvasti esiintyä yksilö- ja lajirikkaam
missa lehdoissa. Löytöjen runsaus Ruotsi --Suomessa voinee taas 
saada selityksensä siitä, että se on paremmin voinut esiintyä sikäläi
sissä lehdoissa ja että kytöviljelys on ollut omiaan edistämään sen 
esiintymistä. 

Kulkeutumista siemenviljassa on kyllä voinut tapahtua, mutta 
ennenkuin sen johdosta ryhdytään Heintzen lailla mielipiteitä esittä
mään , olisi välttämätörttä tarkka löytöpaikkaluettelo skandinavi
sista esiintymistä siihen liittyvine mainintoineen löytöpaikan laa
dusta. Sellaista selvitystä ei ole käytettävissä. 

Huomauttamisen arvoista lien~e vielä, että ensin G. bollemicumin 
alalajina pidettyä, nyttemmin erikoiseksi lajiksi koroitettua muotoa 
0. deprehensum ei ole tavattu Suomessa mutta, museonäytteiden 
perustalla se on jo v. 1813 talletettu Jtä-Göötanmaalla, kasvu
paikkana >> kaskimaa!>. 

Kirjallisuutta: E. A 1m q v i s t, Biologiska studier öfver Geranium bohe
micum L. Bot. Not. 1899 p. 81-85.- Gunnar A n d e r s s on ja Se l i m 
Birger, Den norrländska floran s geografiska fördelning och invandringshisto
ria. Uppsala & Stockholm 1912 p. 111, 243, 320. - K. V. 0 s s i a 11 D a h 1-
g r en, Svedje11ävan. Naturens Iiv 1928 p. 774. - . - G ö s ta Gro te 11 f e 1 t, 
Det primitiva jordbrubets metoder i Finland. Diss. Helsinki 1899, p. 203- . 
Suomalainen peltoviljelys. Porvoo 1901. - .Alkuperäiset viljelystavat Suomessa. 
Oma Maa 1 p. ti osa 1908 p. 736 - . - T. Hedlund, Om frukten hos Gera
nium bohemicum L. Bot. Not. 1902 p. 1- 39. - A. He i n t z e, Växtgeogra-
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fiska anteckningar från ett par färder genom Skibottendalen. Arkiv f. botan.ik 
VII, 11. 1908. - H j. H j e 1 t, Conspectus Florae Fennicae . Voi. IV. P. II I. 
Acta Soc. pro F. &. Fl. Fennica 35, p. 118-.- j. f( 1 i n g e, Floravon Est-, 
Liv- und Curland. Reva l1882. - f(. Linko 1 a, Studien tiber denEinfluss der 
Kultur etc. 1- I I. Acta Soc. pro F. & Fl. Fennica 45, 1 ja 2. 1916, 1921. - 0. A. 
M a 1m e, Om frönas groning hos Geranium bohemicum L. Bot. Not. 1928 p. 221. 
- Ännu några ord om Geranium bohemicum L. Svensk. Bot. Tidskr. 22, 1928 
p. 633- 634. - E. F. Simo 1 a, Suomen uuti sviljelystavoista. Asutushallituk
sen julk. I. 4, 1921 p. 9, 15 - . - R i k a r d Stern e r, The continental element 
in the Flora of South Sweden. Diss. Uppsa·la. 1922. - G. V i 1 b e r g, Eesti tai
mestik. Tartus 1925. 

Mitä jokainen kasvienkeräilijä voi tehdä kansallis:: 
herbariomme kartuttamiseksi. 

K. Linkola. 

Aina viime vuosisadan lopuille saakka oli Helsingin yliopiston 
kasvitieteellisen museon kasvikokoelma maamme ainoa yleinen, 
julkinen herbario. Sittemmin on yleisiä kasvikokoelmia syntynyt 
useita muitakin. Niinpä on Kuopion mainiossa maakuntamuseossa , 
joka pantiin alulle v. 1897, oloihimme katsoen hyvin huomattavat 
kasvikokoelmat.1 Helsingin yliopiston metsätieteellisen laitoksen 
herbario on sekin melko suuri, ja hyvällä alulla on myöskin Metsä
tieteellisen tutkimuslaitoksen kasvikokoelma. Turun yliopiston 
kasvimuseossa on sen perustamisesta lähtien ollut arvokkaat ko
koelmat2 (m.m. toht. E. Vainion suuri jäkäläherbario), ja Turun 
akatemiaHekin on jo lahjoitettu eräs laaja, hyvin arvokas yksityis- · 
kokoelma (putkilokasveja). Neljä vuotta sitten perustettu Oulun 
Luonnonystäväin Yhdistys on jo saanut kokoon. pienen kasvi
kokoelman3 ja lienee tälläinen alulla Viipuriinkin kehittyvässä luon
nonhistoriallisessa maakuntamuseossa. 

On mitä toivottavinta, että nämä eri tahoilla maata sijaitsevat 
kokoelmat ripeästi karttuisivat. jokainen niistä tallettaa huomaansa 
tärkeää aineistoa . maamme kasvisystemaattisen ja kasvimaantie
teellisen tai sitä lähellä olevan tutkimuksen käytettäväksi. Tuntuu 
kuitenkin siltä, kuin näissä kokoelmissa olisi syytä määrätietoisesti 
j~ enemmän kuin tähän saakka yleensä on tapahtunut, kohdistaa 

1 Ks·. Luonnon Ystävä 1917, s. 155- 160. 
2 Ks. Luonnon Ystävä 1923, s. ·S0- 87. 
3 f(s. Luonnon Ystävä 1929, s. 91. 



Mitä jokainen kasvienkeräilijä voi tehdä j. n. e. 127 

pyrkimykset erikoiskokoelmien aikaansaamiseen. Tarpeellisten yleis
ten · pohjakokoelmien synnyttyä olisi keskitettävä voimat määrät
tyjä kasviryhmiä sisältävien tai maakunnallisia olosuhteita valaise
vien erikoiskokoelmien perustamiseen ja kehittämiseen. Täten voi
taisiin verraten helposti saada aikaan hyvinkin suuriarvoisia tuloksia. 

Mutta yksi suuri yleinen kokoelma, todellinen kansallisherbario, 
maassamme täytyy olla. Luonnollisista syistä se on oleva se kokoel
ma, jolla tähänkin saakka on ollut yleisen pääkokoelman asema ja 
merkitys, Helsingin yliopiston herbario. Se on oleva meidän suur
museomme, jossa koko maapallon ja varsinkin pohjoisten maitten 
kasvimaailma on saatava monipuolisesti edustetuksi. Ennenkaikkea 
tässä museossa kuitenkin on pyrittävä kehittämään oman luonnon
tieteellisen alueemme kasvikokoelmia mahdollisimman rikkaiksi ja 
todella kaikinpuolisiksi. 

Tämä kansallisherbariomme on jo kylläkin saavuttanut huo-· 
mattavan laajuuden. Museon kustoksen, toht. Harald Lindbergin 
arvioitten mukaan lähenee museon kasvinäytteiden lukumäärä ny
kyisin yhtä miljoonaa. Mutta sangen vajavaiset kokoelmat silti 
vielä ovat. Puhumattakaan troo.pillisen ja subtroopillisen putkiJo
kasvikasviston heikosta edustuksesta on kotimainenkin näyteaineisto 
katsottava melko vähäiseksi. Se on paljoa vähäisempi kuin mitä 
nykyaikainen systemaattinen ja kasvimaantieteellinen tutkimus 
kasvimuseoilta vaatii. 

Haluamme tässä kiinnittää kasvienkeräilijäin huomiota lähinnä 
k o t i m a i s e n p u t k i 1 o k a s v i k o k o e 1 m a m m e v a j a
v a i s u u k s i i n ja näiden kokoelmien kartuttamisen tärkeyteen. 

Mutta, kysynee joku, eikö tässä kokoelmassa jo ole edustettuna · 
kaikki luonnontieteelliseltä alueeltamme löydetyt kasvilajit ja nämä 
kaikista kasvimaakunnista, joissa niitä tiedetään tavatun. Vastaus 
kuuluu: onpa hyvinkin, mutta tämä ei riitä, ei lähimainkaan. 

U u d e n a i k a i n e n, k r i i t i 1 1 i n e n m u o t o s e 1 v i t
t e 1 y t a r v i t s e e, p ä ä s t ä k s e e n p ä t e v i i n t u 1 o k-· 
s i i n , h y v i n s u u r ta n·ä y te a i n ei s t o a. Kustakin sel
vitettävästä kasvimuodosta (esim. lajista) pitää olla käytettävissä 
ei vain muutamia tai kenties joitakuita kymmeniä kasviarkkeja, vaan 
kernaimmin satoja tai vielä mieluummin tuhansia näytteitä, joiden 
kokonaisuus mahdollisimman monipuolisesti näyttää kysymyksessä 
olevan muodon tai muotoryhmän vaihtelulaajuuden. Tuontuosta
kin huomataan joku ennen kenties hyvinkin selväksi ja yhtenäiseksi 
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katsottu laji uutta selvittelyä kaipaavaksi. Runsas .aineisto on tämän 
selvittelyn tärkeimpiä onnistumisen edellytyksiä. Niukan aineiston 
varassa on työhön ryhtyminen suorastaan arveluttavaa . Korkein
taan voi yrittää muualla tehtyjen selvittelyjen mukaista tarkistusta. 
Varsinaista uutta ei pääse luomaan. 

M y ö s u u d e n a i k a i n e n k a s v i m a a n t i e d e k a i
p a a h y v i n r u n s a s t a m u s e o a i n e i s t o a. Niiden luke
mattomien määräysvirheiden vuoksi, joita kirjallisuudessa luetellut 
kasvistolliset tiedot sisältävät, on yhä yleisemmin ja yleisemmin 
tultu siihen, että tietojen varmennukseksi ja niiden tarkistusmah
dollisuuden tarjoajiksi on löydöistä annettava museoihin herbario
näytteet. Kasvistollisissa kartoituksissa moni kriitillinen tutkija 
ei käytä mitään muita kuin kasvikokoelmista saatuja levinneisyys
tietoja; kirjallisuustietoihin ei luoteta. Luonnollisesti tässä voidaan 
mennä haitalliseenkin yksipuolisuuteen. Mutta kuvatun varovai
suuden yleisyys osoittaa, miten tärkeinä pidetään museonäytteitä 
kasvilajin eri löytöpaikoilta. Varmemmin kuin kirjallisilla tiedon
annoilla edistetään kasvilajien levinneisyyden tuntemusta runsailla, 
yleisiin kasvikokoelmiin annettavilla näytteillä. 

Kotimainen kasvikokoelmamme on luonnollisesti lähinnä ole
massa omia kotoisia tarpeitamme varten. Mutta sen tehtävänä on 
myöskin palvella muualla asuvien tutkijain tarpeita silloin , kun f1e 
kohdistuvat Suomen kasvistoon. Alinomaan Helsingin kasvimuseo 
saakin suomalaisen kasviaineiston lainapyyntöjä ulkomailta. Mai
nittakoon esimerkkinä, että viimeisen kolmen vuoden aikana kaikki 
suomalainen kokoelma-aineisto seuraavista putkilokasvilajeista on 
ollut ulkomaalaisten erikoistuntijain tykönä kriitillisesti tarkastet
tavana: Campanula rotundifolia, Carex caespitosa, C. canescens, 
C. pediformis, C. Personii, Limosella aquatica, Pedicularis palustris, 
Poa pratensis (on nyt jaettu useammiksi lajeiksi, joista Suomessa 
tavataan 5), Pedicularis palustris, Rhinanthus major, Rh. minor, 
Salix myrtilloides, Triticum caninum ja Tr. violaceum. Kuten nä
kyy, ovat useat näistä ulkomaalaisten tarkastamista lajeista aivan 
yleisiä kasvejamme. Moni tarkastuksista on antanut kiintoisia, sekä 
asianomaisille erikoistuntijoille että meidän . kasvistomme tunte
mukselle arvokkaita tietoja. Toivottavaa vain olisi ollut, että ko
koelma-aineisto, joka on tarjottu käytettäväksi, olisi ollut monin 
verroin runsaampi kuin mitä se on ollut ja edes niin runsas kuin 
useimpien skandinaavisten kasvimuseoiden antama. 
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K a n s a 1 1 i s h e r b a r i o m m e k o t i m a i s t a p u t k i
lokas·vikokoelmaa on nykyaikaisen tieteelli
s e n · t u t k i m u k s e n t a r p e i k s i r y h d y t t ä v ä e n t i s
t ä s u u r e m m a 11 a t a r m o 11 a k a r t u t t a m a a n. Ko
koelmaan on kerättävä kaikilta tahoilta maata, kernaimmin joka 
pitäjästä, vaikkapa joka kylästä, paljon lisää kasvinäytteitä. Tässä 
on suunnilleen yhtä suuri arvo annettava yleisille kuin harvinaisem
mille lajeille. Kaikkein yleisimmistäkin kasvilajeista, esim. päivän
kakkarasta ja pihatattaresta lähtien, ovat siis näytteet erittäin terve
tulleita. Ainoana ehtona on, että kasvit ovat huolellisesti talletetut, 
ja että kasvietiketissä on tarkat tiedot löytöpaikasta ja -ajasta sekä 
lisäksi tallettajan nimi. Museoon annettavia kasveja älköön kiinni 
tettäkö herbariopapereille, vaan olkoot ne irrallisina tavallisella hal
valla säilytyspaperilla (esim. valkoista makuJatuuria tai sanoma
lehtipaperia). Näin senvuoksi, että kasvimuseo käyttää omaa eri
koispaperiaan (toisenkokoista ja toisenväristä kuin tavallinen kau
·poista saatava kasvipaperi). Muulle paperille kiinnitetyt, museoon 
annetut kasvit täytyy siis museossa irroittaa niistä, museon omalle 
paperille kiinnitettäviksi. - Kasvit tuodaan tai lähetetään os. Yli
opiston kasvitieteellinen museo, Helsinki, Kasvitieteellinen puu
tarha. 

jokainen nuorikin kasvien keräilijä voi 
s i i s s u u r e s t i h y ö d y t t ä ä k o t i m a i s t a k a s v i t i e
t e e 1 1 i s t ä t u t k i m u s t a t a 1 1 e t t a m a 1 1 a k o k o e 1 m a
n ä y t t e i t ä v a i k k a p a v a i n k o t i s e u t u n s a t a v a 1-
1 i s i s t a k a s v i 1 a j e i s t a j a a n t a m a 1 1 a n i i t ä k a n
s a 1 1 i s h e r b a r i o n k o k o e 1 m i i n. Lahjoitusten ei tar
vitse olla suuria. Kernaasti otetaan museoon muutamia harvojakin 
näytteitä kerrallaan. Mutta tietysti otetaan vielä kiitollisemmin 
suurempia lahjoja. 

Aivan erityisesti painostettakoon tässä sitä, että talletettujen 
näytteiden ei aina tarvitse olla kasvin parasta kukkimisastetta 
edustavia. Päinvastoin olisi erittäin suotavaa, että talletettaisiin 
myös erilaisia varhaisasteita samoinkuin myöhäisasteitakin. jo 
systemaattisessa määräystyössä, mutta myöskin kasviekologisissa 
tutkimuksissa on usein osoittautunut kansallisherbariomme suureksi 
puutteeksi,· ettei kokoelmissa ole yleensä näytteitä eri lajien pienistä 
itutaimiasteista, varhaisesta kevätasusta, puolikuihtuneesta syys
asusta, talviasteista j.n.e. Tällaistenkin tärkeiden puutteiden pois-
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tamiseksi voi jokainen keräilijä paljon auttaa. Parhaiten se tapah
tuu kohdistamalla harrastukset mainittujen eri asteiden erikois
keräilyyn ja lahjoittamalla kertyneet kokoelmat kansallisherba
riomme täydennykseksi. 

Havaintoja ja vaikutelmia entomologisesta työstä 
Pohjois==Ame~ikan Yhdysvalloissa. 

Uunio Saalas. 

Ollessani kesällä 1928 Pohjois-Amerikassa perehtymässä si ihen 
työhön, jota siellä suoritetaan sovelletun entomologian alalla, jou
duin kiertomatkallani, jonka ulotutin aina Meksikon lahden ran
noille ja kaukaiseen länteen, Kaliforniaan saakka, tutustumaan lähes 
40:een eri entomologiseen tai muuhun sellaiseen yleisempään luon
nontieteelliseen laitokseen, jossa hyönteistiedekin on edustettuna: 
virastoihin, museoihin, laboratoreihin, oppilaitoksiin j.n.e·., ja jou-· 
duin läheisempään tai pintapuolisempaan kosketukseen ehkäpä 
satojen eri entomologien kanssa. Ei ole näin ollen mahdollista Luon
non Ystävän rajoitetuilla palstoilla käydä yksityiskohtaisesti selos
tamaan mitä kaikkea entomologisesti mielenkiintoista tällä matkalla 
sain nähdä ja kokea. Aikaisemmin olen (L. Y. 1928, s. 195- 205) 
luonut lyhyen yleiskatsauksen siell ä sLJoritettuun tuhohyönteisten 
torjumistyöhön. Nyt tahdon esittää eräitä lisähavaintoja Amerikan 
entomologisesta elämästä, erikoisesti kohdistaen huomioni muuta
miin sellaisiin yleisiin piirteihin, jotka mielestäni ovat jossain suh
teessa sikäläisi lle oloille luonteenomaisia. Samalla koetan, mikäli 
mahdollista, valaista esitystäni eräillä yksityisillä kuvaavilla esimer
keillä'. 

Meillähän on täällä >>vanhassa maailmassa>> jotenkin yleisesti 
vallalla se käsitys, että Amerikka on maa, jossa dollari määrää kai
ken toiminnan, jossa kiinnitetään miltei yksinomaan huomiota käy
tännöllisiin kysymyksiin ja materiaalisiin seikkoihin, mutta jossa 
teoreettinen ja henkinen puoli jotenkin tyystin tulevat syrjäyte
tyiksi. Tällaiseen käsitykseen on kyllä melko paljon tosioloihin pe
rustuvaa pohjaa. Mutta sittenkin kiinnitetään Amerikassa, - se on 
vakaumukseni, - paljon suurempaa huomiota henkisiin ja aattee1li
siinkin asioihin kuin ollaan tällä puolen valtamerta taipuvaisia usko
maan. 
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Puhuaksemme entomologiasta täytyy meidän myöntää, että se n 
suoranainen käytännöllinen puoli - sovellettu entomologia - Ame
rikassa on korkeammassa kurssissa kuin missään muualla. Mutta 
si itä huolimatta siellä ei laiminlyödä muitakaan enemmän teoreetti
sia puolia, vaan tehdään nykyään näilläkin aloi ll a hyvin voimape
räistä työtä. Kuitenkin näyttää siltä, kuin näissäkin tapauksissa 
useimmiten käytäntö olisi kaiken toiminnan lähtökohtana, vaikka 
sitten levittäydytään laajemmi ll e aloi ll e, tutkimaan entomologian 
mitä eri laisimpia puhtaasti teoreettisiakin kysymyksiä. 

Amerikan Yhdysvalloissa lasketaan nykyään olevan vähintäin 
1,000 ammattientomologia, ja näistä kyllä valtavin osa on oikeastaan 
sovelletun entomologian palveluksessa, mutta useat heistäkin joutu- . 
vat tekemään puhtaasti teoreettis-tieteellistä työtä, jolla voi olla 
suhteellisen vähän suoranaista kosketusta käytännön kanssa. Ame
rikkalaiset ovat näet huomanneet ja oikeaksi tunnustaneet sen ylei
sesti tunnetun seikan, että usein on aivan mahdotonta työtä teh
täessä edeltäpäin tietää, mistä havainnoista, mistä keksinnöistä 
tulee olemaan käytännöllistä hyötyä. Useinhan voi jostakin aivan 
vähäpätöiseltä näyttävästä keksinnöstä olla mitä laajakanto isimmat 
käytännölliset seuraukset. - Mutta toiminta on Amerikassa joka 
tapauksessa kokonaan keskittynyt käytännöllisten probleemien 
ympärille. j a niinpä useimmat Amerikan lukuisista suurenmoisista 
entomologisista laitoksista ovat, - kuten jo edellisessä kirjoituk
sessa mainittiin, - perustetut vain yhden ainoan tai joidenkuiden 
harvojen pelätyimpien tuhohyönteisten kaikinpuolista tutkimista 
varten. 

Asian valaisemiseksi otan erään esimerkin. 
Muuan kaikkein uusimpia Amerikan suurtuhoojia on lehtisarvi

siin (Lamellicornia) kuuluva n.s. japanilaiskuoriainen (Popillia japo
nica), joka vuoden 1916 vaiheilla on päässyt tunkeutumaan Amerik
kaan Japanista, todistettavasti sipu linjuurien mukana, ja senjälkeen 
laajalti levinnyt New j erseyssä, Pennsylvaniassa ja muutamissa 
muissakin Yhdysvaltojen itäisimmissä valtioissa. Nykyään käsittää 
tuhoalue vähintäin 19,000 neliömailia; ja hyönteinen on tehnyt aivan 
tavatonta vahinkoa mitä erilaisimmille kasveille. Kuten monet 
muutkin tuholaiset, jotka ovat päässeet leviämään vieraille alueille, 
se on - tunnetuista syistä - käynyt paljon vaarallisemmaksi kuin 
alkuperäisessä kotimaassaan. Mainitaan Amerikassa noin kaksisataa 
eri kasvilajia, joita se siellä on ahdistanut. Monet puut, pensaat ja 
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ruohot se syö aivan lehdettömiksi tai hävittää niiden kukat. Samoin 
se syö piloille mitä erilaisimmat hedelmät: omenat, persikat, Iuumut 
j.n.e. Yhdestä ainoasta omenasta on kerätty jopa 278 kovakuoriaista! 
Toukka, joka elää maassa, ei tee läheskään niin suurta vahinkoa 
kuin aikuinen, mutta on kuitenkin joskus pahoin vioittanut nurmi
koita .. 

Hyvin pian senjälkeen kuin tuholainen oli keksitty, perustettiin 
erikoinen kenttälaboratorio sen kaikinpuolista tutkimista ja torJu
mistyön johtamista varten, - aluksi Riverton'iin (N. j.), jossa laji 
ensin huomattiin, sittemmin Moorestown'iin (N. j.), tuhoalueen 
nykyiseen keskustaan. 

Antaakseni jonkinlaisen käsityksen siitä, miten suurenmoiselta 
kannalta asia on otettu, tahdon mainita, että laitoksen palveluksessa 
nykyään on 42 tieteellisesti kouluutettua miestä ja n. 20 työmiestä. 
Sitäpaitsi on torjumis- ja vartioimistyössä tuhoalueen muissa osissa 
n. 100 miestä, ja kovakuoriaisen >>sesonkiaikana>> - kesäkuun keski
vaiheilta elokuun keskivaiheille - käytetään tähän n. 500 miestä, 
jotka vartioivat saastutetuksi julistettua aluetta estääksensä ketään · 
kuljeHamasta sieltä pois eläviä kasveja ja niiden mukana tuholaisia. 

Kullakin laitoksen tutkijalla on aivan omat määrätyt telltä
vänsä, ja he ottavat työnsä hyvin laajapiirteisesti, syventyen alaansa 
kaikella perinpohjaisuudella ja selvitellen monta tieteellistä kysy
mystä, jotka oikeastaan ovat jotenkin vähäisessä suoranaisessa yh
teydessä itse tuholaisen ja sen torjumisen kanssa. Niinpä esim. 
muuan heistä on puhdas kovakuoriaissystemaatikko ja on levittäy
tynyt tutkimaan lehtisarvisten systematikkaa kaikessa laajuudes
saan. Hän on parhaita alan erikoistuntijoita ja on hankkinut laitok
selle suurenmoisen Lamellicornia-kokoelman maapallon kaikilta 
ääriltä. - Useat miehet ovat syventyneet tutkimaan Popillian 
Ioishyönteisiä, mitkä biologiselta, mitkä systemaattiselta kannalta 
j.ii.e. Heti alussa lähetettiin näet muutamia tutkijoita Japaniin otta
maan selkoa tuhotaisen luonnollisista vihollisista ja lähettämään niitä 
Amerikkaan. Viime kesään mennessä oli tänne tuotu ulkomailta 
kaikkiaan yli 1 milj. elävää loishyönteisyksilöä, ja 13 eri lajia oli 
kehitetty ja kasvatettu sikäläisen kenttälaboratorion suurissa insek
taariumeissa. - Mutta spesialistit eivät ole tyytyneet tutkimaan 
yksinomaan kysymyksessä olevia lajeja, vaan myöskin niiden suku
laisia, joten he .tällä alalla ovat tehneet . hyvin monipuolista ja laaja
peräistä tieteellistä työtä. He ovat hank~ineet laitokselle erittäin 
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suure.t loishyönteiskokoelmat, - varsinkin niitä sukuja, joiden jokin 
laji ahdistaa Popilliaa . 

Laitokselle on myöskin kertynyt varsin laajat kasvikokoelmat 
Näissä on näytteitä Popillian vioittamista erilaisista kasveista, 
mutta sitäpaitsi vielä lukuisten muitten hyönteisten ahdistamista 
lajeista, joita syystä tai toisesta, vertailun vuoksi, on hyvä tuntea. 

Laitoksen palveluksessa on vasituisesti ainakin pari kemistiä, 
joista toinen ei tee muuta kuin valmistaa erilaisia myrkkyaineita 
käytettäviksi Popillian torjuntakokeiluihin. Aikuisten tappamiseen 
on parhaimmalla menestyksellä käytetty Iyijyarsenaattiruiskutusta, 
toukkien hävittämiseen karbooni-disulfidia, johon on· sekoitettu cas
tor-öljyä, potassium-hydroksidia ja alkoholia. Näin valmistettuna 
liukenee tämä aine veteen ja on helposti käsiteltävissä. - Mutta 
yhtenään valmistetaan muita myrkkyjä ja kokeillaan niillä. Tällöin 
saadaan ikäänkuin syrjätuotteina monta tieteellisesti mielenkiin
toista ja käytännöllisestikin ehkä arvokasta tulosta, jotka osoittavat 
eri myrkkyjen vaikutusta sekä kasveihin että hyönteisiin - ei yksin 
japanilaiskuoriaiseen, vaan lukemattomiin muihin lajeihin. 

Muuan toinen kemisti käyttää kaiken. aikansa keksiäksensä 
nesteitä, jotka ovat PopillialJe mieluisia ja joita voitaisiin käyttää 
houkutusaineina, kun taas teknikot konstruoivat pyydyksiä, joilla 
voidaan kerätä tuholaisia niiden tullessa suurin joukoin lentäen 
syöttiä kohti. 

Tässä laboratoriossa, samoin kuin kaikissa muissakin samanta
paisissa, herättää erikoista huomiota toiselta puolen eri tutkijoiden 
äärettömän pitkälle mennyt erikoistuminen· kunkin omalla alalla, 
toiselta puolen harvinaisen kiinteä yhteistoiminta heidän välillään. 
Nämä ovat kaksi piirrettä, jotka ovat Amerikan oloille hyvin luon
teenomaisia, mutta jotka myöskin kokonaan riippuvat toinen toises
taan. 

Yleensähän suurissa oloissa spesialisoituminen voi mennä paljon 
pitemmälle kuin pienemmissä oloissa. Mutta missään se ei luullak
seni ole, ainakaan entomologian alalla, kehittynyt niin äärimmäisyy
teen asti kuin Amerikassa. Tällä ilmiöllä on luonnollisesti sekä hy
vät puolensa että varjopuolensa. Yksityinen tutkija voi omalla alal
laan päästä erittäin pitkälle, mutta hän kehittyy samalla erinomaisen 
yksipuoliseksi. Suhteellisen . harvoja loistavia poikkeuksia lukuun
ottamatta näyttää amerikkalaisella entomologilla olevan harvinaisen 
vähäiset yleistiedot niinhyvin hyönteistieteen kuin muidenkin Juon-
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nontieteiden alalla. Meikäläisen täytyy usein hämmästyä esim. huo
matessaan, miten vaillinainen lajituntemus on miehellä, joka muu
ten koko ikänsä on tehnyt entomologista työtä. Hän ei tunne ehkä 
kaikkein yleisimpiä ja tärkeimpiäkään hyönteisiä, elleivät ne suo
rastaan kuulu hänen erikoisalaansa. 

Muuten mainittakoon sivumennen tässä yhteydessä, että har
voilla Amerikan tavallisilla entomologeilla on aavistustakaan latina
laisista hyönteisnimistä; ja jos he joskus sattumalta jonkun nimen 
muistaisivat, ääntävät he sen >>amerikkalaiseen tapaan>> päin seiniä, 
joten meikäläisen on hyvin vaikea sitä ymmärtää. 

Mutta sen johdosta, että organisaattio näissä laboratorioissa on 
mallikelpoinen ja yhteistoiminta - kuten olemme nähneet - ihail
tavan hyvä, saavutetaan yhteisesti usein erinomaisia tuloksia. 

juuri tässä yhteistoiminnassa olisi meillä eurooppalaisilla hyvin 
paljon oppimista amerikkalaisilta, ja tuo puoli tehosi aivan erikoi
sesti minuun - ja näyttää tehoavan kaikkiin muihinkin eurooppa
laisiin, jotka tarkemmin koettavat syventyä Amerikan entomologi
seen elämään. Mikä jyrkkä vastakohta onka~n tässä suhteessa huo
mattavissa, jos vertaa111me oloja Atlannin länsi'puolella oloihin esim. 
Saksassa tai Ruotsissa. Miten usein sattuukaan, että matkustaja 
viimemainituissa maissa jo pienellä pikakäynnillä saa huomata, 
kuinka kireät välit vallitsevat esim. kahden samassa laitoksessa toimi
van entomologin välillä. Olen täällä joutunut kokemaan sellaistakin, 
että verisesti olen louka.nnut toista vain sillä, että olen antautunut 
keskusteluihin toisen, hänen vastustajansa kanssa. Olen käynyt Sak
sassa yliopistossa, jossa-on ollut kaksi metsäentomologian professoria, 
ja toinen ei ole uskaltanut minulle näyttää virkatoverinsa laborato
riota ja museota, kun tämä on sattunut olemaan matkoilla, peläten 
hänen tästä pahastuvan. - Tämäntapaisesta ei Amerikassa näe 
merkkiäkään. Ei ainakaan muukalainen huomaa olevan minkään
laista mieskohtaista kilpailua saman laitoksen eri virkailijoiden vä
lillä, vaan kaikki tekevät työtä niin sanoaksemme >>yhteisen firman 
laskuun>~. Tämä ilmenee tavallansa jo siitäkin, että amerikkalaisten 
julkaisuissa aivan yleisesti on parin kolmen, ehkäpä useammankin 
tekijän nimet, eikä kukaan ulkopuolinen voi aavistaa, kuka näistä on 
teoksen varsinaisesti kirjoittanut ja mikä on minkäkin -osuus siinä. 

Mutta tällaista yhteistoimintaa ei ole ·havaittavissa ainoastaan 
saman laitoksen sisässä, vaan usein eri laitosten ja organisaattioiden 
välillä. 
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Tahdon mainita tästä erään esimerkin. 
Mississipin latvoilla tutustuin Itascan pieneen mets.äentomolo

giseen kenttälaboratorioon. Minnesotan valtio omisti maan, Minne
sotan yliopisto rakennukset, mutta johtajan palkan maksoi Michi
ganin valtiossa oleva Ann Arborin yliopisto, jonka palveluksessa joh
taja talvisin oli, ja apulaisen palkan suoritti Bureau of Entomology! 
Huolimatta näistä neljästä isännästä sujui kaikki - mikäli kuulin -
erinomaisen hyvässä sovussa. 

Vähän samanlaista moni-isäntäisyyttä tapasi useissa paikoin 
muuallakin, eikä siitä näyttänyt haittaa olevan. 

Itse pääkaupungissa Washingtonissa on saatu syntymään erin
omainen yhteistoiminta Bureau of Entomologyn ja Valtionmuseon 
välillä. Kumpikin ovat hallinnollisesti toisistaan aivan riippumatto
mia laitoksia, mutta viettävät mitä kiinteintä >>symbioottista elä
mää>>. - Bureau of Entomology kuuluu osastona >>U. S. Department 
·Of Agriculture'en>>. Se on - kuten tunnettua - tuhohyönteisten 
tutkimis- ja torjuntatyön johdossa, ja sillä on alaisenaan eri osissa 
valtakuntaa n. 100 kenttälaboratoriota. - Museon omistaa taas n.s. 
Smithsonion Institut'i, ja siinä on useita eri kansatieteellis-histo
riallisia ja luonnontieteellisiä y.m. osastoja, m.m. entomologinen 
osasto. Museolla on kuitenkin palveluksessaan vain kolme omaa 
palkkaamaansa entomologia. Mutta useimmilla Bureaun miehillä, 
joiden luku Washingtonissa on n. 130, on myös museossa omat työ
huoneensa, joita saavat vapaasti käyttää, samoin kuin museon työ
välineitä ja kokoelmia. jonkinlaisena vastalahjana näistä eduista 
joutuvat kaikki Bureau'n virkailijain keräämät kokoelmat, heti kun 
ne ovat tulleet tieteel lisesti määrätyiksi, museon omiksi. Molemmin
puolinen hyöty tällaisesta järjestelystä on aivan ilmeinen. - Suh
teellisen harvoilla Bureaun virkailijoilla on varsinaiset työhuoneensa 
tämän omissa rakennuksissa. 

Paitsi yllämainittuja kenttälaboratoreja, jotka ovat välittö
mästi Bureau of Entomology'n alaisia, on useilla Yhdysvaltojen osa
valtioilla tai yliopistoilla myöskin omat erikoiset entomologiset tut
kimuslaitoksensa. Niiden luku lienee n. 50 ja nekin ovat useimmiten 
varsin kiinteässä yhteistyössä Bureau'n kanssa. 

Eri laitosten ulkonainen organisaattio voi siis olla hyvin erilai
nen. Amerikassa - kuten muuallakin - liikkuessaan saa selvän 
käsityksen siitä, että jonkin laitoksen suorittama työ on hyvin vä
hässä määrässä riippuvainen ·sen u 1 k on a i se s ta järjestelystä, -
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siitä minkä järjestön alainen se on, vaan kaikki riippuu ensi kädessä 
henkilöistä, jotka työn suorittavat, heidän tieteellisestä ja käytän
nöllisestä pätevyydestään, sekä johtajan kyvystä s i s ä i s e s t i jär
jestää tätä työtä. 

Eräs Amerikalle yleinen ja tunnettu piirre, joka entomologisella
kin alalla hyvin selvästi tulee näkyviin, on tasa-arvoisuus. Laitoksilla 
on tosin luonnollisesti johtonsa ja johtajansa sekä eri korkeilla asteilla 
olevia mies- ja naisvirkailijoita; mutta siellä ei huomata sitä 
jyrkkää eroa esim. johtajan ja toisten välillä kuin monessa muussa 
maassa. Siellä kaikki tuntuu olevan harvinaisen suuressa määrin 
niin sanoakseni >>familjääristä >> . Ei siellä liioin ole mitään selvää ra
jaa virkamiesten ja palveluskunnan välillä. Varsinaista >>vahtimes
tarisysteemiä>> ei laitoksilla yleensä ole, vaan henkilö, joka aluksi 
tekee karkeampia töitä, voi vähitellen, jos hänellä vain on kykyä ja 
tarmoa, kohota ehkä hyvinkin korkealle. Tämä on yhteydessä koko 
amerikkalaisen yliopistojärjestelmän kanssa. Siellä on n.s. yliopis
ton laajentuminen, jolla alalla me Suomessa juuri alamme hieman 
kokeilla, kehittynyt mahdollisimman pitkälle. Ei ole mitään jyrkkää 
rajaa ylioppilaiden ja >>muiden kuolevaisten>> välillä, vaan yliopis
toissa saavat kaikki kansalaiset opiskella ja suorittaa tutkintoja. 
Niissä järjestetään jos jonkirylaisia kursseja, pitempiä ja lyhyempiä. 
- Näin on käsitettävissä, että mies, joka tulee esim. entomologiseen 
laitokseen nuorena, jotenkin vähäisillä tiedoilla varustettuna, vähi
tellen voi kohota kohoamistaan - jos hän on tarmokas ja työnsä 
ohella harjoittaa opintoja - miten korkealle tahansa. - Samoin ne 
neitoset ja rouvat, jotka alkuansa ovat otetut museoihin tai muihin 
laitoksiin esim. puhtaaksikirjoitus- ja preparoimistyöhön, voivat, jos 
kunnostautuvat, saada yhä vaativampia tehtäviä ja huomaamatta 
päästä siirtymään varsinaisten tiedemiesten joukkoon. 

Muuten on silmiinpistävää, että museoissa ja laitoksissa on har
vinaisen vähän sellaisia, jotka tekevät mitä me sanoisimme >>vahti
mestarin työksi>>. Tämä johtuu siitä, että työ Amerikassa on erittäin 
kallista, - ruumiillinen työ lähes yhtä kallista kuin henkinenkin. -
Siitä taas seuraa, että noissa laitoksissa usein vallitsee sangen suuri 
epäjärjestys, pölyisyys j.n.e. - ja esteettisiin seikkoihin kiinnittä-
vät amerikkalaiset yleensä verraten vähän huomiota. (Jatk.) 
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Yleisimmistä virheistä putkilokasvien kokoelmiin 
tallettamisessa. 

K. Linkola. 

Me.illä Suomessa on, samoinkuin Skandinaavian maissakin, kas
vientalletustaito yleensä korkealla kannalla. Kasvikokoelmien näytteet 
ovat yleisesti huolellisen työn tuotteita ja aistikkuuden vaatimuksia 
vastaavia. Meikäläiset herbariokasvit ovat esim. keskieurooppalaisten 
keräilijäin kasvinäytteisiin verrattuina useinkin aivan loistonäytteitä. 
On täysi syy ylläpitää tällä alalla saavuttamaamme ammattitaitoa. 

Eivät silti läheskään kaikki meikäläisetkään kasvienkeräilijät 
voi tulla kiitettäviin taitoniekkoihin luetuiksi. Puhumattakaan 
monista koululaiskeräilijöistä , käyttäv~t toisinaan pitemmällekin 
ehtineet talletustapoja, jotka ,pilaavat suuresti vaivojen tuloksia. 
Useinkiri näyttää tämä johtuvan siitä, ettei ohjeita ole koskaan saatu, 
tai on vääriin talletustapoihin johduttu virheellisten neuvojen vuoksi. 
Muutamat lyhyet ohjeet yleisimpien virheiden välttämiseksi lienevät 
paikallaan Luonnon Ystävän palstoilla. 

1. Yleisimpiä virheitä on s u u r i k o k o i s te n kasvi en 
v ä ä r ä k u i v a t u s p ~ p e ·r e i 1 1 e a s e t t e 1 u. Siv. 1 38-9 ole
vat piirrokset näyttävät paremmin kuin kirjalliset selittelyt, miten 
varsien ja lehtien taivuttaminen on tehtävä ja miten sitä ei saa tehdä. 
Taivutus on ehdottomasti tehtävä terävissä tai t t ok u 1 m i s s a, 
ja mikäli mahdollista k a i k k i v a r r e t j a 1 e h d e t t a i v u
t et ta v a s a m a 1 1 a k o r k e u d e 1 1 a. jos puristimeen on 
pantava esim. mätästäviä, monikortisia heiniä tai saroja, saa korret 
ja lehdet taittumaan kauniisti samassa tasossa ja yhtä suurissa kul
missa suorittamalla taivutuksen vaakasuorasti asetetun pöytäveitsen 
tai suorasivuisen ohuen paperiveitsen reunan yli. jotkut opettajat 
kuulemma vaativat oppilailtaan, että taivutus täytyy tehdä niin, 
että juuripuoli aina tulee alaspäin paperiarkilla ja latva ylöspäin. 
Tämä on aivan väärä neuvo, joka aiheuttaa hyvin epäaistikkaita 
taivutteluja (vrt. kuvaa). Ei missään yleisissä kokoelmissa tätä nou
dateta. On päinvastoin hyvin edullista sijoittaa paksut juuret toisilla 
arkeilla ylös-, toisilla alaspäisiksi, jotta kasvipakat pysyvät tasaisina. 

On selvää, että kuivatettavien kasvi näytteiden taitto
k o k o ei saa o 1 1 a he r b a r i o paperia suu r e m p i. Kaikki 
varret, lehdet, kukat ja juuret täytyy sovittaa sellaiselle alalle, 
että kasvi mahtuu lopulliselle kokoelmapaperille (26x41 cm) minkään 



138 Yleisimmistä virheistä putkilokasvien kokoelmiin tallettam{sessa. 

osien pistämättä paperin laitojen yli. Tämä on tietysti itsestään 
selvä asia. Mutta kun Kasvienvaihtoyhdistyksen hoitajat ovat kerto
neet, että yhdistys on saanut vastaanottaa jopa suuriakin ja muuten 
melko arvokkaita lähetyksiä, joissa tätä selviösääntöä on hirvittävästi 
rikottu, on tuntunut olevan syytä huomauttaa tästäkin virheestä. 

2. Useimmat keräilijät näyttävät nykyisin jo tietävän, että 
pienikokoisia kasveja on pantava arkille 

1 

. .. -· . . .. ... -- .... -.. --- ·-.- -· 
Tah:uta kasvit näin. 

u s e i t a, niin paljon, että ne vieri vieressä sijaiten täyttävät sen. 
Mutta kun kaikki eivät näy ottavan tätä vaatimusta täysin varteen, 
lienee huomautus tästäkin paikallaan . Parasta on järjestää arkit 
lopullisen täyteJäisiksi jo kasveja puristimeen sijoitettaessa. Silloin 
voi myös järjestää sellaisten pitkävartisten kasvien taivuttamisen, 
joita tarvitaan arkille useampia kuin yksi, niin, että arkki sopivasti 
täyttyy (ks. kuvaa, joka näyttää miten kasvit taivutetaan). 

Vaatimusta kasviarkkien täyteJäisyydestä on ehdottomasti nou
datettava m.m. Kasvienvaihtoyhdistyksen kasvivaihdossa. Huo
lelliset keräilijät ovat nimittäin varsin tyytymättömiä epätäydelli
siin näytteisiin,. joita he joutuvat v~ihdosta saamaan. 

3. Usein näkee kokoelmia, joissa kasvit on t ä r v e 1 t y 1 i i a n 
k o v a 1 1 a k u i v a t u s p u r i s t u k s e 1 1 a. Puristuslujuus on 
sovitettava tarkoin sellaiseksi, että lehdet ja kukat kuivuvat rypyt
tömiksi, mutta eivät puristu ollenkaan tätä tarvetta lujemmin. 
Useimmat kasvienkeräilijämme voivat huoleti vähentää painoa tai 
puristusta kasviprässeissään. Kasvit jäävät siten paljoa luonnolli
semmiksi, säilyttävät paremmin oikean värinsä ja ovat helpompia 
tutkia. 
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Vaikkakin kirjoituksemme otsikon mukaan tarkoitus on tässä 
käsitellä vain tallettamisessa havaittavia puutteellisuuksia, saanen 
kuitenkin lyhyesti huomauttaa myös parista .seikasta, jotka koskevat 
herbarioiden kuntoonpanoa. 

Ensinnäkin muuan seikka kasvien kiinnittämisestä. joskus 
näkee koululaisherb.arioita, joissa kasvit on kiinnitetty paperille 

__ .--;. 

II 

Älä taivuta kasveja näin. 

Jiim?paperiliistakkeilla, joiden päät on pujotettu kasvipaperiin teh
dyistä reiistä paperin selkäpuolelle ja liimattu sinne kiinni. Oppilaat 
selittävät opettajan vaativan tällaista kiinnitystapaa. Hyvät naiset 
ja herrat opettajat, luopukaa tällaisesta hassutuksesta! Se on useim
pien oppilaiden selvää kiusaamista ja heidän kasviharrastustensa 

· tappamista. Opettakaa sensijaan, miten kasvit kiinnitetään tavalli
seen tapaan, mutta ehdottomasti viivattomalla, vaikealla liimapape
rilla, josta leikataan aivan kapeita, aistikkaan tasaisia paperikaista
leita. 

Toinen seikka, josta on vielä suurempi syy mainita, on herbario
. etikettien löytöpaikkatietojen oikea merkitseminen. jo koululaisten, 
. mutta varsinkin pitemmälle ehtineiden kasvienkeräilijäin pitäisi 
välttämättä päästä tietoisuuteen siitä, että kasvilappuun on ehdotto
masti merkittävä ei ainoastaan pitäjän nimi vaan paljon tarkempi 
paikan määritelmä eikä kasvupaikasta vain lyhyt ilmoitus >>SUO>>, 
>>metsä>>, >>ranta>> t.m.s., vaan lähempi kasvupaikan laadun ilmoitus. 
Si is esim. näin: >>Stellaria palustris. Kl. Impilahti, Kerisyrjä, kostealla 
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niityllä lähellä joen rantaa Liimon myllyn luona. 23. VI. 1928. Taito 
Tietäväinen.>> 

Ainoastaan sellaiset herbariokasvit, jotka ovat kunnollisesti 
talletetut ja joissa on täydellisiä löytöpaikkatietoja antavat kasvi
laput, ovat todella kiitettäviä ja omistaj illeen ja muillekin tosi iloksi. 

Peronospora viciae tuhoamassa hajuherne:: 
viljelyksiä. 

E. A. jainalainen. . ; 

Perunaruton aiheuttaja (Phytoph~hora infestans) on laajalti tun
nettu ja pelätty kasvitauti. 
Sensijaan on vähemmin tun- , 
nettua, että perunarutolla on , 
useita lähisukulaisia, jotka 
aiheuttavat tuntuvaa vahin
koa monissa puutarha- ja 
keittiökasveissa. Nämä kas
vintuhoojat kuuluvat sukuun 
Peronospora, leväsienien 
Peronosporaceae-heimossa. 

Peronospora-suvun edus
tajat tunnetaan siitä, että 
ne synnyttävät vaaleanhar
maita, homemaisia peitteitä 
isäntäkasviensa lehtien ala
pintaan. Sieni kehittää haa
roittuneita homerihmoja, 
jotka ravinnon ottoa varten 
tunkeutuvat isäntäkasviosa 
soluihin. Toiset, melkein 
puumaisesti haaroittuneet 
sienirihmat (kuva l, vasem
malla) kasvavat ilmaraoista 
esille, muodostaen lehden 
pintaan äskenmainitun ha
meen. Nämä sienirihmat, 
joita sanotaan kuromankan-

• 
Kuva 1. Peronospora viciae herneen lehdessä. 
Vasemmalla on kuromankannattimen yläosa 

suurennettuna. Oikealla on puHomainen 
munaitiö ja . mykiömäinen kuroma vah

vasti suurennettuina (Rostrup). 
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nattimiksi, muodosta
vat haarojensa kär
Jissa pitkänpyöreitä 
kuromia , jotka levit
tävät kesän kuluessa 
tautia isäntäkasvista 
toiseen. jos tuulen kul
jettama itiö pääsee 
sopivan isäntäkasvin 
lehdelle ja kosteus- ja 
lämpösuhteet ovat 
edulliset, niin se itää 
muodostaen hennon 
sienirihman, joka suo
raa tietä kasvaa leh
den sisäosiin ja syn
nyttää jonkun ajan 
kuluttua uuden kuro-

Kuva 2. Taudin hävittämää hajuhernettä. 

mapolven. Sieni voi täten suotuisain säiden vallitessa kehittää 
kasvukauden aikana useampia kuromapolvia, · päästen täten lopuksi 
laajasti ja runsaasti leviämään. 

1-(uva 3. Tuhoilta sä ilynyttä haj uhern että. 

Muutamat Perono
spora-suvun edustajat 
talvehtivat rihmastoas
teena isäntäkasvinsa tal
vehtivissa osissa. Pero
nospora-lajit kehittävät 
lisäksi mikroskooppisen 
pieniä, mutta hyvin sit
keähenkisiä munaitiöitä 
(kuva 1, oikealla), jotka 
talvehtivat isäntäkasvin 
kuolleissa ja maatuvissa 
osissa ja jotka seuraa
van kasvukauden alussa 
aloittavat uuden kehi
tysjakson. 

Peronospora-su vun 
tavallisimpiin lajeihin 
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kuuluu Peronospora viciae, joka loisii monessa hernekasvissa, 
kuten h e r n e e s s ä (Pisum sativum) (kuva 1, keskellä), h a j u
h e r n e e s s ä (Lathyrus odoratus), v i k k erissä (Vicia sativa), 
härkä p avussa (Vicia faba) y.m. 

Aiheen tähän kirjoitukseen antoi eräs tapaus, jossa väitettiin 
Peronospora viciae'n esiintyvän sangen tuhoisana hajuherneessä 
(Lathyrus odoratus) erään puutarhurin kasvitarhassa Pukinmäellä, 
Helsingin pitäjässä. Tällä puutarhurilla oli kesällä 1927 useita 
aareja hajuhernettä. Kukkimisajan lähestyessä osoittautui suuri 
osa hajuherneistutuksista täydellisesti tuhotuksi. Tarkempi selvitys 
osoitti, että hajuherneen tuhoajana tässä tapauksessa todellakin · 
oli Peronospora viciae. Pahimmin saastuneissa kukkalavoissa olivat 
lehdet ja kukkasilmut kokonaan kuivettuneet sekä pudonneet maa
han, joten jäljellä olivat vain kuivat hajuherneiden rungot keppien 
tukemina (kuva 2). Tällaisilta paikoilta tauti levittäikse kaikille 
tahoille, ja sellaisetkin lavat, jotka kauempaa katsoen näyttivät 
terveiltä, osoittautuivat asiaa lähemmin tarkastettaessa · täydelli
sesti taudin saastuttamiksi. Lehtien alapinta oli vaaleanharmaan, 
hyvin lyhyen, homemaisen sieninukan peittämä, useat lehdi~tä oli.: 
vat jo karisseet maahan, ja alkuunsa päässyt kukkiminen jäi kesken. 
Ainoastaan kauimpana olevat kukkalavat olivat säilyneet taudin 
tuhoilta, ja hajuherne kukki täällä täydessä komeudessaan (kuva 3). 
Puutarhurille ei tällaisessa tapauksessa tullut muuta neuvoksi, kuin 
myydä sato mahdollisimman nopeasti terveinä säilyneistä lavoista. 
Yhteensä tuhosi Peronospora hajuhernettä n. 400 m2 suuruiselta 
alalta, ja vahinko arvioitiin puutarhurin laskelmien mukaan 10- 11 
tuhanneksi markaksi. 

Tällaisen tappion uudistumisen välttämiseksi ryhtyi puutar
huri Maatalouskoelaitoksen Kasvitautiosastolta saamiensa neuvojen 
mukaan tarpeellisiin varokeinoihin seuraavan kesän varalle. Ensim
mäisenä tehtävänä oli hernekeppien puhdistaminen taudin aiheut
tajista, sillä niitä oli tarkoitus käyttää edelleen hajuherneiden tuki-_ 
puina. Tästä syystä pidettiin hernekeppejä useampia tunteja isoissa 
puuastioissa, joissa oli 5 % formaliinivesiliuosta. Kaikki sairaat 
hajuhernevarret ja lehdet poltettiin. Kun kylvössä käytetty siemen 
oli tilattu suoraan Tanskasta, oli oletettavissa, että tauti olisi tullut 

, siemenien mukana. Tämän vuoksi käsiteltiin kylvettävä siemen 
myöskin formaliinilla. Valmistettiin 0,25 % formaliinivesiliuosta 
(400 g vettä 1 g formaliinia), jossa siemeniä pidettiin 20 minuuttia. 
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Kesäll ä 1928 olivat Pukinmäen puutarhurin hajuhernevilj e
lykse t täysin vapaat Peronospora-taudista. On mahdollista, että 
viime kesä oli epäedullinen tämän taudin levenemiselle. Mutta 
luultavaa on myöskin, että tauti olisi jatkanut tuhojaan hajuher
neessä, jos tarpee llisiin varokeinoihin ei olisi ryhdytty. 

Pieniä tietoja. 

Kevätlintuja Porvoon seudulla. V i h r e ä p e i p p o (Chloris clzloris L.) oli 
helmikuun kovien pakkas ten ajan täydellises ti kateissa, mutta lauhan sään tul
tL~a se heti ilmestyi kaupunkiin. Ensikerran huomas in sen 3. 111, jolloin sen kir
kasta laulua kuuluikin monin paikoin kaupun gilla . Myöhemmin maa liskuun 
kulu essa olen merkinnyt sen huomann eeni 4, 9, 10, 16 ja 24 p:nä. 

Muuttolintujen tulo on kylmän kevään vuoksi ollut hidasta ja epätasaista. 
Mainitsen muutama n tiedon, osin sanomalehdistä. · 

K o t ta r a i sen mainitaan näyttäytyneen jo 1. 1 I 1 Kerkkoossa (Uusim ., 
n:o 26) ja 17. II 1 Seitlahdessa (Bbl., n:o 33). Vas ta 18. IV osuin näkemään par
ven, 6 kpl. 

Kiurun ilmoitti yhteiskoululainen K. Metsä kuulleensa 17. 111, mutta 
minun kuuluviiJeni se ei ole vielä kertaakaan osunut. 

Peippo j a kerrotaa n Bbl:n maa liskuun 5 p:vän numerossa (n:o 27) jo 
1>parin viikon ajam es iintyneen Sannäsissä . Olisiko niinkin kovan talven yli 
jokunen talvehtinut? Kaupungissa mainitaan laulua kuullun 18. 111 (Bbl., n:o 
33). Vasta 13. IV. kuulin peipon laulua ja samana päivänä jotkut oppi laatkin 
olivat sen ensi kerran kuulleet. Huhtikuun puolivälistä voi sen katsoa yleisesti 
tulleen; es im. 18. IV. laulua monin paikoin. Viljo Hornborg. 

Pikku-käpylinnun pesä helmikuun pakkasella. Kun muuan puunkaataja 
v iime helmikuun 7 p:nä kaatoi kuusen Porvoon pitäjän Trel<sil än (Drägsby) 
met ässä , noin 6 km Porvoosta länteen, huomas i hän, että sortuneen kuusen vie
ressä lumessa kömmiskeli 
kaksi alastonta linnunpoi
kasta. Ällistyneenä mies 
ott i poikase t kouraansa ja 
huomasi sitten, että kaatu
nees a kuusessa oli pesä pai
koillaan. Hän irroitti pesän, 
asetti poikaset siihen sekä 
sijoitt i pesän ma~ han muu
tamien näre iden suojaan . 
Puun kaato tapahtui klo 
a .p ., ja miehen kerto man 
mukaan emo vasta klo 3 i.p . 
löy i pesän ja laskeutui 
neljännestunniksi poika-
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siaan lämmittämään. - Poikaset eivät siis paleltuneet, vaikka syöksyivät 
päistikkaa lumeen ja joutuivat siinä jonkun minuutin kömpimään, ennenkuin 
mies ne huomasi. Pakkasta oli tuona päivänä vähän yli 20°. Omituiselta tuntuu 
tämän tapauksen valossa Gustaf Kolthoffin kertomus, että käpylinnun poikanen 
tuossa tuokiossa paleltui kuoliaaksi, kun hän hetkeksi nosti sen pesästä. K. mai
nitsee pakkasta olleen (kotiin tultua) - 16° (Ks. esim. L.Y. 1899, s. 187). -
Sunnuntaina helmikuun 10 p:nä kävin parin muun porvoolaisen kanssa pcsää 
katsomassa. Poikaset olivat elossa ja virkeitä. Untuvapeite oli muutamassa päi
vässä paljon kehittynyt. Valokuvaamista varten nostettiin pesä kivelle. Kuvan 
otti maisteri Nii lo Kärki. - Pesän ulkomitat olivat 16 x 15 cm, sisämitta 7 cm. 
Pesäkuopan syvyys oli 3 cm ja seinän koko ulkokorkeus ulostuslisineen noin 6 
cm. Kuusi oli ollut 10 m korkea ja pesä 2m latvasta, rungossa kiinni ja kahden 
oksan varassa. Paikka harvahkoa, näköjään kuivapohjaista kuusi-mäntymetsää, 
kuusi valtapuuna. Viljo Hornborg. 

Pyralis farinalis L., nimisen koisaperhosen harvinainen joukkoesiintyminen 
Helsingissä. Viime joulun aikana ilmestyi Helsingissä erääseen uuteen rakennuk
seen (Etelä-Hesperiank.30) oudonnäköisiä koiperhosia, joita use issa huoneisto issa 
oli muutaman viikon aikana niin runsaasti, että ihmiset päivittäin tappoivat 
niitä kymmenittäin, jopa joskus sadottainkin, jos ne olivat saaneetjonkun .päivän 
rauhassa kerääntyä asumattomaan huoneeseen. Toukkiakin vaelteli va'rsinkin 
se inien nurkissa runsaas ti. Mitään suoranaista vahinkoa ei tämä hyönteinen 
näyttänyt kuitenkaan tekevän. Saatuaan tästä näytteitä totesi prof. U. Saalas 
sen meillä melko yleiseksi ihmisasunnoissa ja varastohuoneissa eläväksi yli Etelä
ja Keskisuomen Ievinneeksi Pyralis farinalis L. nimiseksi koisaperhoseksi. Saa
vuttuaan rakenteilla olevaan taloon oli se saanut hyvät lisääntymisedellytykset 
sen kautta, että Helsingissä on rakennustyöläisillä huonona tapana työpaikalla 
evästä syötyään heittää liiat ruuan jätteet lattiantäytteisiin y.m.s., joihin näin 
jää vuosikausiksi kaikellaisia pilaantuneita, kuivuvia ruoka-aineita, usein hyvin-
kin runsain määrin. Väinö Heikinheimo. 

Havaintoja Galerueella sagittariae'n ravintokasveista. - Galerueella sagitta
riae Gyll. (Co/. Chrysom.) nimisen kovakuoriaisen (toukan ja aikuisen) ravinto
kasvina mainitaan Keski-Euroopassa Lysimachia vulgaris (Weise Ins. Deutsch!. 
VI. 1. s. 625; Hansen Danm. Fauna 31. s. 154), L. thyrsiflora (Schaufuss Calv. 
Käferb. 11. s. 976; Hansen 1. c.) ja Hydrocharis morsus ranae (Weise 1. c.; Schau
fuss l. c.). - Meillä Suomessa on Heilen ilmoittanut (Notul. Entom. VIII. s. 98) 
tavanneensa Kellomäellä (IK) lajin Iumpeella (Nymphaea sp.). Suullisesti on 
maist. Heilen minulle hyväntahtoises ti ilmoittanut, . että kysyri1yksessä oleva 
havainto koski vain aikuisia ja että lajin edellämainituista ravintokasveista 
Hydrocharis kasvoi paikalla, joten tämä 1 ö y t ö paikkaa ko'skeva ilmoitus ei 
su inkaan oikeuta pitämään Nymplwea-Jajeja kysym. olevan kovakuoriaisen 
ravintokasvin a. Tulin kiinnittäneeksi huomiota mainittuun ilmoituk
seen, koska kesällä 1928 havaitsin lajin H a m m a s 1 a h d e s s a (Kb) runsaas ti 
esiintyvän suokurjenjalalla (Comarum palustre), jonka lehtiä sekä toukat että 
aikuiset käyttivät ravinnokseen. Myös kasvatin toukista aikuisia. Comarum 
palustre on si is li sättävä lajin ravintokasviluetteloon. Muita havaintoja lajin eko-
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logiasta ei maassamme tietääkseni ole julkaistukaan, joten lajin ilmeisen oli gofa
gisu uden tarkempi rajoittelu jää tulevaisuudessa tehtävien havaintojen ja kokei-
den varaan. P. Kontkanen. 

Kanadalainen vesirutto (Helodea canadensis) Pielisen reitin vesissä. Pellervon 
v:n 1928 numerossa 20 (s. 466) on seu raava, agronomi A. B r a n d erin esit
tämä kysely: 

l>Kun Oriveteen on viime vuos in a va hvasti li sääntynyt kanadalainen vesi
rutto- (Helodea canadensis-) niminen ves ikasvi, niin kysyn, onko se hyödyllinen 
va i vahin go llinen kalojen kasvamiselle?~> 

· Vastauksessa nimim. V. j:nen aivan oikein esittää tämän kasvin olevan hyö
dyllisen kalavesillemme. Kun ves iruton es iintyminen mainitussa ves istössä olisi 
sen leviämisen kannalla kiintoisaa selvittää, olisivat lisätiedot siitä, missä se 
mainitussa ves ireitissä es iintyy, erittäin tervetulleet j ollei sitä ole Oriveteen 
ehdoin tahdoin siirretty, voinee olla mahdollista, että se on levinnyt sinne joko 
Laatokan pohjoisen ja luoteisen rannan järvistä ja vesistä tai sitten Saimaasta 
päin. Vesiruton esiin tym isestä Savonlinnan IHhivesistöissäkin on vain melko 
epämääräisiä tietoja. Luultavaa on, että tämä kasvi kaikessa hiljaisuudessa on 
levittäytynyt laajemmallekin Pielisen reitin ves iin . Sitä oli si syytä si lmällä pitää 
siell ä. Levinneisyystiedot olisivat erikoisen tervetulleet T. ). H. 

Hordeum jubatum L Bromarvissa. Tämän maassamme harvinaisen satun
naiskasvin tapas in viime elokuussa pieneltä kalastaja luodolta, perunapellon ää
reltä, Bromarvin (Ab) Fågelgrund 'ilta (Solbölen Stora Bergö'n läheisyydessä). 
- Lajia oli paikalla vain pari mätästä. Olavi Leivo. 

Eupatorium cannabinum L. Bromarvissa. Vielä pari vuotta sitten oli tämä 
laji tunnettuna vain maaku nnista Al, N, Ka, Sa, KJ, Kb ja On, kunnes maist. 
Ole Ek lund löys i laj in kesällä 1927 Ab:stä, Korposta (kts. Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 
4, 1927-28, s. 24). Itse löysin Eupatoriumin viime elokuussa Bromarvin (Ab) 
So lböles tä. Tämä löytö täyttää jonkun verran lajin tähän asti tunnetussa levene
misessä ollu tta aukkoa maan lounaisosassa (Korpo-Kirkkonummi). - Lajia 
kasvaa löytöpaika lla niukalti. Kasvupaikka tervalepän reunaama sorainen 
~erenranta. Olavi Leivo. 

Kirjallisuutta. 
M e r i k a 1 1 i o, E i n a r i: Ä y r ä p ä ä n j ä r v i, S u o m e n 1 i n t u

r i k kai n j ä r v i. 202 sivua, 126 tekstikuvaa ja 137 syvennyspa inokuvaa 
ja kartta. Sid. 160 mk., nahkase lk. 200 mk. tava, Helsinki 1929. 

Muutama vuosi sitten maisteri Merika llio julkaisi lintukirjan !>J äämeren 
ääre lUh>, joka sekä kotimaisten että ulkomaalaisten asiantuntijoiden taholta sa i 
runsaasti kiitosta osakseen. Suoraan on myönnettävä, että nyt ilmoitettava
namme oleva teos monessa su hteessa on edeltäjäänsä ehompi ja todistaa tekijän 
huomattavas ti edistyneen lintujen va lokuvauksen alalla. 

Äyräpäänjärvi ei liene a ivan tuntematon käsite tämän lehden lukijoille. 
j oka inen on varmaankin tutustunut si ihen joko puhutun sanan tai kirjoitetun 
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Pikkulakin poikasia. 

sanan avulla. Mutta joka ei itse omin silmin ole nähnyt tuota Pohjo lan lintu 
rikkainta järveä eikä omin korvin ole kuu llut sen siivekkäiden asukkaiden 
tuhansia vaihtelevia ääniä, hänellä ei ole täyttä käsitystä siitä, minkälainen 
luonnonystävän paratiisi tämä järvi tosiaankin on. M:n teos on varmasti se t
ventävä monen käsityksiä tästä aarteesta ja herättävä voimakkaan ka ipuuun 
nähdä ja kokea itse tuo eläniys sekä halun toimia tämän luonnon muistomerkin 
hävittämisen estämiseksi. 

Teos jakautuu kahteen jokseenkin yhtä laajaan osa-an. Edell inen, tieteelli
nen osa alkaa johdannolla, jossa selostetaan tietoaineisto, selitetään järven asema 
ja luonto, esitellään linnusta elinpaikkojensa mukaan ja pohditaan linnuston 
muutoksiin vaikuttavia syitä. Seuraa sitten yksityiskohtainen lintujen esittely. 
Kaiken kaikkiaan on järvellä tavatt{t 86lintulajia. Nämä on tekijä jakanut se it
semään ryhmään: vakinaiset pesimälinnut, epävarmat pesimälinnut, kesävieraat, 
satunnaise t pesimälinnut, ruokavieraat, muuttovieraat, sa tunnaiset vesilinnut. 
Erikseen mainitaan järvellä tavatut satunnaiset maalinnut sekä kuvataan ympä
ristön linnustoa. Tämän yksityiskohtaisen es ityksen pohjana on tekijän omat, 
viidellä eri tutkimusmatkalla kerätyt, lukuisat havainnot sekä muiden luonnon
tutkijain kirjalliset ja suulliset tiedonannot. Lintujen elämän tarkkaajalle n 
tässä teoksen osassa paljon uutta ainehistoa. 

Toinen osa, teoksen loppupuoli, on kaunokirja llinen . Siinä tekijä hauskasti 
kertoilee omista retkistään järvellä, odotuksen tunteistaan ja toiveittensa täytty
misen aiheuttamasta riemusta. Monta tunnelmatlista palaa on hän pystynyt 
kirjoittamaan myöskin järv n asukkaiden elämän iloista ja suruista. Keväisen 
aamun herkkä kajastus ja suviyön pehmeä hämäryys ovat tekijässä tavann eet 
tehtävänsä tasalla olevan vastaanottajan ja kuvaajan. Tekstin ansioitten lisäksi 
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Pikkukuovi . 

tulee vielä teoksen äärettömän rikas kuvitus, joka vetää ve rtoja maailman par.
haiden eläinvalokuvaajien sapvutuksille. Tällainen teos on itseoikeutettu' jokai
sen luonnonystävän kirjastoon ja tällaisen teoksen luulisi herättävän halua tu tus
tua luontoon ja sen salaisuuksiin sellaisessakin henkilössä, joka tähän ast i on 
liikkunut silmät ummessa . 

Kustantaja on hyväntahtoises ti laina nnut tämän lehden käytettäväksi pari 
kuvalaattaa. Kirjoitukseen liittyvät kuvat antavat heikon aavistuksen teoksen 
kuvituksen loisteliaisuudesta. Heikki Väänänen. 

Kokousselostuksia. 

Suomataisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon kokous 22. 111. t 929. 
Ylioppilas Paavo Suo m ·a 1 a i n e n piti es itelmän kyykäärmeen keuhkoa ja 
hengitysfysiologiaa koskevista tutkimuksistaan. Kyykäänneen vasen keuhko on 
kokonaan surkastunut. Oikea keuhko on ruumiin pituuteen ja tilavuu teen ver
rattuna hyvin laa ja. Keuhko on niin sanottu tracheaalikeuhko; se on muodostu
nut trachean rustopuolikaaria dorsaa lises ti yhdistävän sidesoiukon muodos tuessa 
hengittäväksi pinnaksi. Keuhko kuuluu n.s. lobulää riseen lihaksikkaaseen se lkä
rankaiskeuhkotyypp iin. Kyykäärmeen hengittävänä pintana on tracheaa likeuh ko . 
Varsinainen keuhko on muuttunut sileä- ja ohutse in äiseksi ilmapuss iksi, jolla ei 
ole mitään tekemistä va rsina isen kaasujenva ihdon kanssa. Se ei saa ve risuoniaan 
pu lmonaalisista, vaan ruumiin ve risuonista. - Luotu aan katsauksen kokci saan 
käyttämäänsä respirometriin ja koemenetelmiin esitelmöitsijä selos ti saamiensa 
hengityskäyrien avulla kyy- ja tarhakää rmeen hengitystä. Sille on omina ista 
tyypillinen periodisuu s, josta hengityskäyrä saa lu onteenomaisen mu odon, joka 
on ominainen laa jalla keuhkolla va ru stetuille vaihtolämpöisille. Eriko i esta tau -
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Jukos ta käv i ilmi lämpöt ilan nousun kiihdyttävä va ikutus hapenkulu tukseen. 
Hapenkul~tu ksen suureneminen ei kuitenkaan nouda ta t a rkoin van't Hoffin 
sää ntöä, sillä lämpötilan noustessa ku luttaa elä in vähemmän happea kuin sen 
k .o. säänn ön p itäessä pa ikka nsa tulisi t ehdä . Kokee t erikokoisilla yksilöill ä 
oso itt ivat, 'et tä pienemmät hengittävä t vo imakkaa mmin kuin suuremmat; Rub
nerin pin ta laki pitää kyykää rmee llä pa ikkansa . Erit tä in kauniisti oso ittivat 
kyykää rmeellä suoritetu t hukutu skokeet lämpötilan hengityset kiihdyttävän 
va iku tukse n. Kun veden lämpötila es im. oli + 29° C, tapa htui tukehtuminen 1 
t unnissa 40 minuu t issa, kun ve den lämp ötila oli + 4° C ta pahtui tukehtumin en 
vasta 32 · t~tnnin kuluttua . Lämpöha lvaus t apahtuu kyykäärmee llä sekä kos
teassa että kuivassa ilmassa + 39,6°:ssa , ta rhakää rmeellä + 41,4°:n lämpötilassa . 
Oso itett iin , että lämpökuolema on tukehtumisilmiö. Kyykäärmeen sydämen 
pa ino 0/oo:ssa ruumiin painosta on hyvin pieni ja sydämen lyöntiluku a lhainen 
to distaen oma lta osa ltaan a ineenva ihdon pienuutta . - Toht. Väin ö Kr o hn piti 
es ite lmän Actinomycetes-ryhmän morfologisista ja fys iologisista peruso mina i
suuksista . - Maist. Ilmari H i d e n näytti Suomelle uuden kielosekas ikiön (Po
Lygonatum multiflorum x officinale), jonka es ittä jä oli kesä llä v . 1928 tavannut 
kukkivana Rä isä län pitä jässä, missä sitä kasvoi kappa laispappilan läheisyydessä 
eräässä 1ehdossa kantala jien seurassa satakun ta yksilöä parin m 2 :n alalla . jo v . 
1926 oli es ittä jä löytänyt sen sa masta pa ikasta. - Esite ttiin seuraava t stipen 
diaattfkertomukse t: Yliopp. Leo A a r i o: Suotutkimuksista Pohjois-Satakun
nassa v . 1928; y liopp .Olavi C a j a nd e r: Lintutietee llisistä tutkimuksista Keski
Hämeessä v . 1928; leht. Alpi P y nn ö n e n: Lintutietee llisistä tutkimuksista 
Pohjois-Karj a lassa v . 1 928; opettaja Ju ss i S e pp ä : Lintujen pes ien ja elinpiirien 
va loku vaamises ta Pieksämäen pitä jässä ja sen ra jama illa v. 1928; yliopp. Lauri 
Ti e n s uu: Lin t utietee ll isis tä tutkimuksista Laatokan Karja lassa v . 1928. 
Seuran jäseniksi valitt iin ylioppilaa t Kerttu ElisabetAur a m o, Aune Irja Alice 
G u sta f s o n, Kirsti Ka tarina K a r t t un e n, Hellä Kaa rin M ä k e 1 ä , 
.Sirkku Kyllikki Va a ra ja Aino Emilia Vilj a n e n. 

Kokous 26. IV. 1929 Ma ist. K. G. 0 1 s on i piti tekemiinsä hava intoihin ja 
idät yskokeisiin perustu en es itelmän mekaanises ti vioittuneiden puna-apilaan 
(Trifolium pratense) siementen mahdollisuudes ta itää . Apilaan siemeniä pa lois
taan irti hangattaessa vahin goittuu a ina jonkinverran siemeniä . Osaksi saatta 
va t siemenet hankaa jassa taittua ta i lohkeilee niist ä pa lasia. Mutta suurelta 
osa lta jäävä t vahin go ittunee t siemenet a ivan kokonaisiksi. Ri ippu en siitä, missä 
kohtaa siementä nämä halkeamat ova t ja mihin suuntaan ne kulkevat, voi sie
menen itäessä itu murtua ja on siemen t ä llöin puhtausmääräys tä tehtäessä pidet
tävä roskana, taikka siemenes t ä vo i vielä kehittyä täys in normaali taimi ja on 
tällöin laskettava puhta isiin siemeniin. Tämä raja, milloin siis vioi t tunut siemen 
on pidettävä puhtaana siemenenä ja milloin roskana, on kokeellises ti mää rä ttävä. 
Kirj a llisuudessa on kyllä annettuapilaan siementen puhtausmääräysteko-ohjeita, 
mu t ta se ikkaperä istä siemenana tomista se lvittelyä siitä, milloin vioittunut sie
men v ielä vo i itää, milloin ei, ei käytettävissä olevassa kirj a llisuudessa ole, 
eikä sitä v iime keväänä Roomassa pidetyssä siementarkas tuskongress issakaan 
tiedetty olevan. Es itelmänpitä jän mielestä ei kysymystä ilman siemenanato 
mista tutkimu sta voida ra tka ista . - Senjä lkeen es itelmänpitä jä se losti puna-
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apilaan siemenen anatomiaa sekä mitä tarkoitetaa n normaa lilla puna-apilaa n 
siemenen idulla. Sitten hän se los ti kuvien avulla omia hava intojaa n anatomisest i 
eri os issa siementä ta va ttav ien vioittumien merkitykses tä siemenen mahdollisuu 
teen itää. Viisivuotisten havaintoje.n ja kokeitten pääas iallisin a tuloks ina mai
nittakoo n: jos puna-a pilaa n siemenessä sirkkalehtien lehtiruodi t ovat po ikki , er
kaneva t siemen en itäessä molemmat sirkkalehdet se kä juurul<ka to isistaan . 
Sirkka lehdistä yksin ää n enempää kuin juurukas takaan ei kasva kasv ia. Hal
kea ma siemenkuoressa on merkkin ä sisä ises tä vias ta . j os sirkkalehtien lehtiruo
tien kohda lla siemenessä tava taa n va ikkapa a iva n vähäpätöin enkin halkea n1a, 
ei siemenestä enää vo i kasvaa kasvia. Sirkkalehtien kärjet saattavat olla poissa, 
samaten toin en sirkkalehti kokonaan, ja siemenes tä saa ttaa silti vielä kasvaa 
kasv i. Siemenen juurukka vo i olla halki ta ikka poikki, jäljellä olevas ta osasta 
juurukkaa kasvaa jälkijuuria, kun va in osa kasvuso iukkoa juurukan niskassa on 
jäljellä. 

Toisen es itelmän piti toht. P. K o k k o n e n roudas ta ja sen merki tykses tä. 
j o lu onnonilmiönä on routa mielenkiintoinen tu tkimusa in e, mutta vas ta silloin 
se tulee erityisen mielenkiintoiseksi, kun muistetaan että se va ikuttaa moneen 
käy tänn ölliseen seikkaan. Kaikki talvehtiva t viljakasv it ova t riippu va isia rau
das ta samoinkuin muutkin moni vuotise t villit kasv it. Moneen teknilliseen se ik
kaan myöskin routa vaikuttaa hyvin ra tkaisevasti·. Näistä mainittakoon peru s
rakennuk~e t, kanavien se in ämät ja tiet . Kaikki nämä edell yttävät, jos rou dan 
vaikutusta pyri tään jollakin tava lla poistamaan, roudan kaikinpuolisen tun te
muksen, jonka johdosta täytyy suorittaa perustavaa laatua olevia se lvittelyjä 
roudan rakentees ta ja siihen va iku t tavista se iko ista . Rakenteensa puolesta vo i
daa n routa lu okitella seuraav iin ryhmiin : rouste sekä maarouta, jossa erote taa n 
onkaloinen routa, massiivinen routa ja kerrosrouta. Kaikki nämä routamuodot 
saattavat es iintyä kaikilla maa lajeilla olosuhteista riippu en. Rouste syntyy ain a 
maan pintakerroksiin ensimmäisten yökylmien a ikana syksyllä ja kevää llä maa n 
sulamisa ikana yöllä, kun lämpöti la a lenee a lle 0°. Rouste on mu odostunu t pys ty
suorista jääneulas ista, jotka saa ttava t olla a in a 20 sm. korkeita . Onkaloiscssa 
roudassa ves i on jäänyt maaonkaloitten seiniin ja es iin tyy tämä routa va in 
kuohkeassa maassa, ku ten pelloilla muokkauksen jälkeen. Mass iivisessa roudassa 
ei hu omata erityises ti paljaa lla silmällä näkyv iä jäämu odostumia. Massii vin en 
rou ta es iint yy pääas ialli ses ti kerrosroudan yhteydessä, jolloin maakerrokse t ova t 
massiivista routaa, jotka erottu va t to isistaan puhtaiden j ää kerro ~ tc n kautta. 
Kerrosmudassa sii s erotetaa n kaksi osaa: puhtaa t jääke rrokset ja maa kerro kset. 
Kerrokse t ova t aina enemmän ta i vähemmän yhdensuuntaiset kylmän va ikutu k
sen a laisen pinnan kanssa . Roudan mu odostumiseen va ikuttaa suuressa mää
rässä maa n ves ipi to isuu s ja lämm ön alenemisnopcus. Runsaasti vet tä sisä ltä
vissä maissa syntyy kerrosroutaa, kun maa on kylliksi tiivistä, ja jääkerrokse t 
ova t sitä vahve mpia kutahitaa mmin lämpö a lenee. - j o kerrosmudassa ilmene
vä t puhtaa t jää kerrokse t a iheuttava t, että routakerrokseen joutunee t juuret 
monessa tapauksessa katkeava t, jos ta syystä kasvien ta lvenkestävyydelle tulee 
häiriöitä. Teknillisiin se ikkoihin va ikuttaa myös roudan muodostuminen pää
as iallises ti maan laa jenemisen vuoksi, irroittaen es im. kanavan se in ämistä maata 
veden kuljetettavak i. Myöskin teillä aiheut taa ro uta ku nnossapitämisva ikeuk
~ i a s ii t~ syystä, että siitä tuleva ves i pitää tien pinnan verraten kauan kevää llä 
kos teana . 
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Ylioppilas Esko S u oma 1 a i n en näytti Anarta-lajeja kertoen näiden 
yökkölajien levenemisestä ja elin tavoista. Suomen yhdeksästä Anarta-lajista 
esiintyy 7 lajia maassa mme vain pohjoisimmissa osissa. Näistä pohjoisista 
lajeista oli esittäjä kesä llä 1928 tavannut useimmat Enontekiön Lapissa. Nähtä
vänä olivat m.m. harvinaiset Anarta Bollemanni Stgr., jota es ittäjä oli 5. V 1.1. 
1928 saanut yhden yksilön Enontekiön kirkonkylästä, Hetasta, sekä Anarta 
leucocycla Stgr. var. Staudingeri Auriv., jonka hän 8. VII. 1928 oli tavannut 
Ounastunturilla. 

Maist. Ilmari H i d en näytti kuusen (Picea excelsa) tuulenpesän, jonka 
herra Martti Laine äskettä in oli löytänyt Kangasalan pitäjässä Ponsan luota . 
Tällainen ilmiö (polycladia = cladomania) on havupuilla yleensä harvina inen ; 
männystä tunnetaan kyllä Suomessakin joitakin tapauksia, mutta kuusesta 
Hintikan mukaan vain yksi (ks. Annat. Soc. Zool.-Bot. Fenn. Vanamo, tom. 3, 
n:o 4, s. 150). Esittäjä itse oli nähnyt tällaisen tuulenpesän v.t924 Rovaniemellä 
(ks. Luonnon Yst. 1925, s. 106). Toistaise ksi on vielä selvittämättä, mistä tuulen
pesäin esiintyminen havupuilla johtuu. Mahdollisesti sitä voidaan pitää si lmu
mutationa (ks. esim. j. 1. Liro, Tuulen pesistä, Luonn. Yst. 1 922). - Esityksen 
johdosta käytettiin useita puheenvuoroja. M.m. kertoi yliopp. S. Toivonen . 
että Lohjan jalassaaressa kasvaa täysimuotoinen kuusi,' jonka koko latvaosa on 
muodostunut tuulenpesäksi, runko-oksien ol lessa tavallisia. - Maist. H i d e n 
näytti edelleen männyn (Pinus silvestris) käpysikermän, jonka työnjohtaja Kalle 
HyötyJäinen oli äsken löytänyt Sulkavalta. Tästä ilmiöstä tunnetaan kyllä 
useita tapauksia Pinus-suvulla. Yksinpä tavallisesta männystä mainitsee Hin
tikka 14 tapausta Suomessa (ks. Annal. Soc.Zooi.-Bot. Fenn. Vanamo, tom. 3, n:o 
4, s. 152). Esittäjä ilmoitti itsekin nähneensä v. 1922 Sakkulassa männyn, jossa 
oli käpysikermiä (kts. Medd .. Soc. F. FI. Fenn. 49, s. 21 9- 220). Tällaisten muo
dostuminen johtuu, kuten tunnettua, aina ryhmittäin es iintyvä in hedekukkien 
muuttumises ta emikukiksi, mikä, kuten Rainio äskettäin on oso itta.nut, on poh
jimmaltaan interseksualiteetti-ilmiö (ks. Annat. Zooi.-Bot. Fenn. Vanamo, tom. 
5, n:o 6). 

Maist. Ilmari V a i.n i o kertoi vuosi sitten nähneensä Keravalta löydetyn 
valkovuokon, jossa oli 7 suojuslehteä. 

Es itettiin seuraavat stipendiaattikertomukset: maist. N. Kanerva: Per
hosten Ievenem istä koskevista tutkimuksista Tvärminnen seudun ulkosaarilla 
1 928; yliopp. A. E. Ko s ki m ie s: Kasvimaantieteellisistä tutkimuksista Ki
teen, Kesälahden, Rääkkylän ja Uukuniemen pitäjissä Pohjois- Karjalassa 1 928; 
yliopp. A. Päiviö Kuusisto: Savonlinnan seudun linnustoa koskevista tutki
muksista ·t928; leht. K. H. 1. Metsävain i o: Suokasvien juuristatutkimuk
sista Sotkamossa, Paltamossa y.m. 1928; maist. Arvi U 1 v i ne n: Merenranta
kasviston tutkimisesta Kotkan seudulla 1927 ja 1928. 

Myönnettiin 29:nä stipend in ä yhteensä 42,500 mk. Näistä annettiin 15 st i
pendiä (20,700 mk.) eläintietee llisiin ja 14 stipendiä (21,800 mk) kasvitieteellisiin 
tarkoituksiin. Stipendejä sa ivat seuraavat vanamo laise t: toht. V. Krohn 
500 mk. erään Vuoksen saaren kasvitieteellistä tutkimista varten, toht .. L. A. P. 
P o i j ä r v i 1,200 permeabiliteettitutkimuksia varten Chara tomentosan soh.iilla, 
toht. V. R ä s ä n en 3,500 jäkälätutkimuksia varten Länsi- Virossa, maist. 1. 
H i d en 1,500 kasvimaantieteellisiä tutkimuksia varten Kaakkois-Karjalassa, 
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maist. N. Kanerva 1,000 perhostutkimuksia varten Laatokan ulkosaarilla, 
maist. E. Meri k a II i o 1,800 linnuston tutkimista varten Kittilässä, leht. 
K. H. 1. Metsävainio 1,800 suokasvien juuristatutkimuksia varten Sotka
mossa ja Paltamossa, leht . A. A. P a r v e 1 a 1,500 koristekasvien menestysmah
dollisuuksien tutkimista varten Oulun läänissä, maist. 0. H. P o r k k a 3,000 
~ss imilaattiotutkimuks i a varten eri metsätyyppejä luonnehtivilla lajeil la Ruotsin
kylän koeasemalla, Jeht. A. Pynnönen 1,800 lintutietee llisiä tutkimuksia var
ten Pohjois-Karjalassa, maist. A. U 1 v i n en 2,000 merenrantakasviston tutki
n1ista varten Kotkan seuduilla, maist. H. Väänänen 1,500 hämä häkkifaunan 
tutkimista varten Karjalan Kannaksella, yliopp. L. A a r i o 1,500 suotutkimus
ten suorittam ista varten Satakunnassa, yliopp. A. A u te r i ne n 1,500 perhos
tutkimuksia varten Kilpisjärvellä, yliopp. 0. Cajander 1,500 lintutieteellisiä 
tutkimuksia varten Keski-Hämeessä, yliopp. 0. Hytönen 1,000 Helsingin 
ympäristön Jinnuston kvanttitatiivista tutkimista ja rengasmerkintää varten, 
yliopp. R. Kanerva 1,800 hallitutkimuksia varten Suomenlahden itäosissa, 
yliopp . V. K 1 e mo 1 a 1,800 hevosen n.s. herasilmäisyyden periytyväisyyden 
tutkimista varten Etelä-Pohjanmaalla ja Berlinissä, y liopp. P. K o n t k a n e n 
1,500 hyönteis-biocönotisia tutkimuksia varten Karjalan Kannaksella, yliopp. 
A. E. Koskimies 700 kasvistollisia tutkimuksia varten Laatokan Karjalassa, 
yliopp. A. P. K u u s i s t o 1,000 linnuston tutkimista varten Savon linnan seu
duilla, yliopp. K. K. Mankonen 1,500 silakkatutkimuksia varten Vaasan 
saaristoa lueella, yliopp. 1. P a a s i o 1,800 keidassoiden kasvimaantieteellistä tut
kimista varten Satakunnassa, Karjalassa ja Uudellamaalla, yliopp. U. Per t
t u 1 a 1,000 taimi-, kukkimis-, siemennys- y.m. tutkimuksia varten Bromarvissa, 
yliopp. L. V. R en f o r s 1,000 nilviäisten ja ves ih yönte isten tutkimista varten 
Petsamon sisävesissä, yliopp . P. S u o m a 1 a i n e n 800 alkueläinten (Proto
zo ien) tutkimista varten Tvärminnessä, yliopp. L. Tiensuu 1,200 lintutieteel
lisiä tutkimuksia varten Laatokan Karjalassa, yliopp. V. V. V a a r n a 1,000 
järvikasvillisuustutkimuksia varten Petsamon alu eella sekä yliopp . A. 
V a 1 a n ne 800 mk. ~uotu tkinwksia varten Karjalan Kannaksella. 

julkaiståvaks i ilmoitettiin: P. K on t k a n en: Eine neue Epitrix-Art aus 
Ussur-Gebiet sekä N. Kanerva: Lisätietoja Ahvenanmaan perhosfaunaan. 
Seuran jäseniksi valittiin yliopp ilaat Toini Mirjam K u 1m a 1 a, Eeva Katariina 
K y t t ä, Maikki (Maija) P u 1 k k i n en ja Greta El isabet T ä h k i ö. 

Uutisia. 
Helsingin Kasvinvaihtoyhdistyksen viime aikaisesta toiminnasta. 

Kun Helsingin Kasvinvaihtoyhdistys useampia vuosia kestäneen väsähtämi
sen jälkeen syksyllä 1926 uudestaan virkosi toimintaan, jäi sille perinnöksi suuri 
varasto hyviä jos huonojakin näytteitä. Vastainen toiminta jäi kuitenkin rlippu
vaksi uusien jäsenien liittymisestä yhdistykseen, ei vain nauttivina, vaan ennen 
kaikkea varastojen kartuttajina. Toistaiseksi on tämä toivo sikäli pettänyt, että 
useimmat entiset ja uudet jäsenet tahtovat vain hyviä näytteitä itselleen, mutta 
eivät kartuta varastaa uusilla. Aluksi on yhdistys alkuun päästäkseen antanut 
kasveja velaksikin, mutta tarkoitus ei ole niin jatkaa. 
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On kuitenkin ilahduttaviakin poikkeuksia , joita ei voi olla mainitsematta. 
Niinpä Yhdistyksen entinen johtaja tri Kotilainen jätti tänä vuonna vaihtoon 
suu ren joukon sammalnäytteitä lahjana. Samoin on museonhoitaja tri Lindberg 
muistanut yhdistystä harvinaisilla näytteillä, niinikään prof. Linkola rouvineen 
hyvillä ja runsailla näy tteillä. Vielä mainittakoon tri Häyren ja prof. Brotherus
vainaja, jotka ovat muistaneet yhdistystä antamalla näytteitä. Kiittäen ma i
nittakoon täilainen huomaavaisuus alkuvaiheita yritteleville. Velvoittakoon se 
toimihenkilöitä palvelemaan yhdistyksen jäseniä ja toiselta puolen yhdistyksen 
sekä entisiä että uu sia jäseniä tekemään voitavansa yhdistyksen toiminnan jat
kamiseksi ja kehittämiseksi. 

Ennen kaikkea olisi kaikkien vaihtoon osallistuvien huolehdittava siifä, että 
lähetetyt näytteet ovat kunnollisesti laadittuja, runsa ita ja huolella kuivattuja. 
Silloin ei ole johdossa toimiville vaikeata jakaa tyydyttäviä kasveja halukkaille. · 
, Viime vuonna avustivat allekirjoittanutta varaston hoidossa ja jakelussa 
ylioppilaat P. Suomalainen, 0. Leivo, P. Kuusisto ja E. Lindeberg; tänä vuonna 
ovat avustaneet yliopp. 0. Leivo ja B. Englund sekä vähemmässä määrin lehtori 
H. Lagström. 

Tämän keväiseen jakeluun on palautettu 35 listaa sekä määräajan päätyttyä 
vielä muutamia. Listo jen myöhästyminen tuottaa suurta vaivaa ja ylimääräistä 
hankaluutta. Yhdistyksen toimikunta ei senvuoksi vastaisuudessa ota huo-
mioon myöhästyneitä tilausluetteloita. M. Puolanne. 

. . Kuvia kotimaisesta kasvillisuudesta, samaion my ös yksityisistä kasv ila
jeista, otetaan kiitollisuudella Helsingin yliopiston kasvitieteellisen laitoksen 
kokoelmiin . 

Kotimaisten kasvien siemeniä tarvitsee Helsingin yliopiston kasvitieteelli
nen puutarha suomalaista kasviosastoaan varten. Siemeniä voidaan myös 
käyttää puutarhan siemenvaihdossa . Sekä harvinaisten että yleisten kasvi
lajien siemenet ovat haluttuj~ . 

. Virkanimityksiä. Helsingin toisen suoma!. tyttökoulun luonnonhist . ja 
maantiet. nuoremmaksi lehtoriksi on nimitetty fil. maist. Eino Kärki. -
Sortavalan lyseon luonnonhist. ja maantiet. vanhemmaksi lehtoriksi on nimi
tetty fil. maist. Helmi W a h 1 q v i s t. - Vaasan lysen luonnonhist. ja maan
tiet. vanhemmaksi lehtoriksi on nimitetty fil. maist. Onni Soini. 

Virka haettavana. He 1 s i n gin s tt oma 1 a i sen . 1 y se on Iuonnon
hist. ja maantiete~n nuoremman Iehtoi-in virka · on haettavana viimeistään 
20. V 1. 1929. . 

Helsinki 1929, Raittiuskansan Kirjapaino Oy. 
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J ui kaisija: Suomalainen Eläin- ja Kasvititttellinen Seura Vanamo 
Toimitus: Uunio Saalas (vastaava) ja K. Linkola 

E. A. Vainio työhuoneessaan Turussa 1925 
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Edvard August Vainio t 
K. Linkola. 

Kuluva vuosi on ollut raskaitten tappioitten vuotta suomalai
selle kryptogamitutkimukselle. Helmikuussa menetimme sammal
tuntemuksen mestarin professori Viktor Ferdinand Brotheruksen. 
Kolme kuukautta myöhemmin, toukokuun 14 p:nä, seurasi häntä 
manan . majoille jäkälätutkimuksemme suurmies tohtori . Edvard. 
August Vainio. 

Luonnon Ystävän kevätnumero kertoi muistosanoja professori 
Brotherus-vainajasta. Tämä syysnumero pyrkii kuvailemaan toh
tori Vainion elämäntyötä kasvitieteen alalla. 

Tohtori Vainio on teokseen >> Helsingin yliopiston opettajat ja 
virkamiehet vuodesta 1828>> antanut elämänsä kulusta seuraavat 
vuosilukutiedot: 

Syntynyt Pieksämäellä 5 p:nä elok. 1853. Vanhemmat kruu
nunnimismies Carl Johan Lang ja Adolfina Poh~n. Ylioppilas (savo
karj.) Jyväskylän alkeisopistosta 1870. Filosofiankandidaatti 1874, 
filosofianlisensiaatti I 878, filosofiantohtori 1880. V.t. ruotsin- ja 
suomenkielen kielenkääntäjä Uudenmaan lääninhallituksessa 1874. 
Laskennan, luonnonhistorian, fysiikan ja voimistelun opettaja Vii
purin suomalaisessa realikoulussa 1875. Luonnontieteen lehtori ~ 

Jyyäskylän seminaarissa 1879- 81 (ei astunut virkaan). Kasviopin 
opettaja . Leppäsuon puutarhakoulussa 1878- 82. Kasvitieteen do
sentti vuodesta 1880. Luonnontieteen opettajana Helsingin ruotsa
laisessa yksityislyseossa 1879- 82, ruotsalaisessa realilyseossa 1881 -
84, suomenkielisessä alkeisoppilaitoksessa 1882- 84, suomalaisessa 
tyttökoulussa 1882- 84 ja suomalaisessa jatko-opistossa 1883- 86. 
Asiamiehenä painoasian ylihallituksessa 1891 :stä, yliasiamiehenä 
1901 - 17. Kasvitieteen ylimääräisenä opettajana Turun yliopis
tossa vuodesta 1922. - Tutkinut kasvillisuutta ja kasvistoa, var
sinkin jäkäliä, eri osissa maata vuodesta 187 alkaen, Lieksan, Nur
meksen j~ Repolan pitäjissä 1875, Kuhmon, Suomussalmen ja Kuu
samon pitäjissä sekä Vienan-Karjalassa 1877 ynnä Suomen, Norjan 
ja Venäjän Lapissa 1878. Ottanut osaa A. Ahlqvistin tutkimus
matkaan vogulien maahan 1880. Harjoittanut tutkimuksia Rostockin 
ja Berlinin museoissa 1882, Pietarin, Moskovan, Wienin, Geneven, 
Parisin ja Lontoon museoissa sekä Brasiliassa 1884- 85, Parisissa 
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1889- 90, Boissierin kasvikokoelmassa lähellä Geneveä ja Parisin 
ja Lontoon museoissa 1898. 

Näiden vuosi lukujen puitteisiin sisältyy uuras ja rikas, mutta 
osaksi traagillinen elämä: paljon hyvää pyrkimystä, mutta myös 
paljon vaikeuksia ja pettymyksiä, paljon innostusta ja rakkautta 
varsinkin kasvimaai lmaan ja sitä koskeva~n tieteena laan, sanomat
toman paljon uupumatonta aherrusta tämän tieteen palveluksessa 
ja t(tloksena siitä suuria saavutuksia tieteen hyväksi, muttå kovin 
niukalti sitä, mikä kuu luu omakohtaisen hyödyn alaan. 

Kuten niin moni kasvitieteilijä niin Edvard Vainiokin sai rak
kautensa kasvimaailmaan jo varhaisessa lapsuudessa. Kasvien pa
rissa leikkien hän parhaiten viihtyi; rakkain kukkanen oli hänellä 
leikeissään vaatimaton Epilobium palustre. Vanhin veljensä Joel, 
josta sittemmin tuli tunnettu oikeusoppinut ja joka nuoruudessaan 
oli innokas luonnontuntemuksen harrastaja, lienee esimerkillään 
antanut pieniä virikkeitä kuusi vuotta nuoremmalle veljelle. Koulu
·laisa ika kasvikeräilyineen syvensi nuoren harrastelijan kiintymystä 
kasveihin. Ratkaiseva vaikutus hänen kasvitieteellisiin harrastuk
siinsa oli tuttavuude lla j. P. Norrlinin kanssa. Vainion isä oli 1860..: 
luvun alussa tullut nimismieheksi Hollolaan, ja perhe asui Laitilan 
kartanossa Asikkalan pitäjän rajalla. Naapuritalon Asikkalan puo
lel la, muutamien kilometrien päässä Laitilasta, omisti Norrlinin isä, 
hänkin nimismies. Täten joutui koululainen Edvard Lang usein 
Norrlinin mukaan hänen retkeilyilleen. Kasviretkillä kymmenkunta 
vuotta vanhemman toverin kanssa oli varsin hedelmällinen vaikutus, 
ja Norrlin voikin teoksessaan >>Bidrag ti li sydöstra Tavastlands flora>> 
(siv. 76) kertoa saaneensa paljon lisätietoja >>genom läroverkseleven 
Edv. Lang, hvilken härstädes under de tvänne sistförflutne som
rarne med synnerlig ifver egnat sig åt insamling af växten>1

. Norrlin 
perehdytti nuoren botanistin jo varhain alempien kasvien, varsinkin 
jäkälien tuntemiseen. Täten Edvard Vainio jo koululaisena pääsi 
hyvään alkuun tiedoissa ja taidoissa, joissa hän sittemmin kehittyi 
suureksi mestariksi. 

Kasvitiede oli aivan luonnostaan Edvard Vainion pääaineena 
hänen ryhdyttyään yliopistollisiin opint ihin. jäkälät tulivat har
rastusten pääkohteeksi. Norrlin ja pian myös Nylander auttoivat 
häntä vaikeimmissa lajimääräyksissä. Varhain hän kuitenkin jo 

1 Suomennettuna: )>koulu lainen Edvard Langilta, joka täällä kahden viime 
kesän aikana on erikoisen innokkaasti omistautunut kasvien keräilyyn. )> 
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saavutti itsenäisen muotojen tuntemisen taidon. Luhangan ja Kor
pilahden jäkäläkeräysten määräämisessä kesiltä 1873 ja 1874 avusti 
vielä Nylander, mutta kevään 1875 keräykset Viipurista hän jo 
selvitti omin voimin. Vainio osoittautui erinomaisen teräväsilmäi
seksi ekskurrentiksi: Luhangasta ja Korpilahdelta hän löysi kahden 
kesän matkoilla 475 jäkälälajia ja Viipurin kaupungista ja sen lähis
töltä yhden kevään aikana koulutyön ohella tehdyillä retkillä 324;, 
putkilokasvien ja sammalkasviston tutkijana hän myös erikoisesti 
kunnostautui. · 

Vaikkakin halu ja taipumukset jo alusta alkaen vetivät Vainiota 
jäkälien pariin, harrasti hän aluksi suuressa määrin myös kasvi
topografista tutkimusta. Tässäkin oli hänen johdattajanaan J. P. 
Norrlin, ja oli Vainio Norrlinin ensimmäisiä ja lahjakkaimpia oppi
laita; sukulaisuussuhteella, joka syntyi Norrlinin v. 1873 mentyä 
naimisiin Vainion sisaren kanssa, on kenties ollut lisäävä osansa 
tutkimusalan valinnassa. Vainion kolmesta erikoisjulkaisusta, jotka 
kaikki ilmestyivät v. 1878, oli kaksi kasvitopografisia ja samalla 
myös yleiskasvistollisia. Toinen käsittelee Itä-Hämeen (Luhangan 
ja itäisen Korpilahden) kasvillisuutta ja kasvistoa, toisen, väitös
kirjana esitetyn, Vainio kirjoitti >>Kasvistonsuhteista Pohjais-Suo
men ja Venäjän-Karjalan rajaseuduilla>>. Kasvillisuus ja kasvu
paikat kuvataan niissä Norrlinin esikuvan mukaan. Väitöskirjas
saan Vainio pyrkii kehittämään varsinkin kasvupaikkatutkimusta, 
käyttäen omia asteikkoja kosteus- ja valaistussuhteiden määrittele
miseksi. Kasvupaikat hän luokittelee laatimansa selväpiirteisen 
kaavan mukaan, perustaen sen kosteus- ja varjostussuhteisiin ja 
maaperän fysikalisiin ominaisuuksiin. Kasvupaikkain ja vastaavan 
kasvillisuuden kuvaukset ovat perusteellisia, hyvin harkittuja ja 
johdonmukaisia, kuuluen parhaisiin mitä meillä eri seutujen kas
villisuuskuvausten alalla on olemassa. Kummatkin tutkimukset 
ovat suomalaisen kasvitieteen historiassa erityisen merkille pantavia 
siinä suhteessa, että ne olivat ensimmäiset suomenkieliset kasvi
maantieteelliset julka.isut ja siis suomenkielisen kasvimaantieteelli
sen sanaston perustajia. Vainion väitöskirja oli ensimmäinen suo
menkielinen väitöskirja biologisten tieteiden alalla. 

Paitsi seuduilla, joita edellä mainitut teokset koskevat, Vainio 
teki kasvitopografisia havaintoja myös Lapissa kesällä 1878 ja 
Länsi-Siperian matkallaan v. 1880. Nämä muistiinpanonsa, samoin
kuin näillä matkoilla kertyneet kasvistolliset tiedot Vainio julkaisi 
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vasta paljoa myöhemmin, Lappia koskevat v. 1891 ja Länsi-Siperiaa 
käsittelevät vuotta ennen kuolemaansa. Kummatkin nämä julkai
_sut ovat ranskankielisiä. 

Valtava pääosa Vainion kirjallisesta tuotannosta on omistettu 
hänen rakkaille jäkälilleen. 

jäkälätieteelliseksi luettava on tavallaan jo hänen Itä-Hämeen 
kasvimaailmaa koskeva, edellä mainittu teoksensa, jossa jäkälien 
luettelo hämmästyttää lajirunsaudellaan. Mutta varsinainen esi
koinen jäkäläjulkaisujen joukossa on kuitenkin tämän kanssa saman
aikaisesti ilmestynyt >>Tietoja Viipurin seudun jäkäläkasvistosta>>. 
Tässä teoksessa, jossa jäkäläin kasvupaikkoja selittelevä johdanto 
on kirjoitettu suomeksi, luettelo-osa sensijaan latinaksi , selitetään 
jo useampia tieteelle uusia jäkälämuotoja. 

Vainion seuraava jäkälätieteen alaan kuuluva teos oli hänen 
v. 1880 ju lkaisemansa dosenttiväitöskirja >>Tutkimus Cladoniain 
phylogenetillisestä kehityksestä>>. Tämä 52-sivuinen teos herättää 
huomiota paitsi suomenkielisyydellään ja modernilla aiheenaan 
myöskin sisäl lön pirteällä nuorekkuudella ja omaperäisyydellä. 
Tekijä esittäytyy kehitysopin innokkaaksi kannattajaksi. Hän esit
tää kasvisystematiikalle jyrkän vaatimuksen, että vanhojen tradi
tioiden kahleet on murrettava ja systematiikka tehtävä genealo
giaksi, joka todella todistaa päätelmänsä eikä järjestele kasvimuo
toja mekaanisesti yhtäläisyyksien ja erilaisuuksien mukaan. Väitös
kirja on yritys tä llä alalla, tietääkseni ensimmäinen jäkälätieteessä: 
>> Olemme tässä kirjasessa tehneet yrityksen todistusten etsimiseen 
erään varsin muotorikkaan parven eli suvun, nimittäin Cladonieien, 
systematiikille, ja samalla olemme niiden perusteiden ja todistusten 
nojalla, joita olemme voineet keksiä, kokeneet kuvata pääpiirteet 
tämän suvun genealogiasta.>> >>Olemme>> jatketaan esipuheessa >>ta h
toneet elin elimeltä, tunnusmerkistä tunnusmerkkiin, seurata Cla
doniain alkumuodon kehitystä nykyisiin uusimpiin muotoihinsa, sa
m~lla tutustuaksemme siihen metodiin, johon kasvi-genealogillinen 
tutkimus on perustettava, ja, missä metodi on ollut tuntematon, 
sitä etsiäksemme>>. Huomattavin tulos on Cladoniain podetion osoit
taminen apotheciovarreksi, excipulumin pitennykseksi alaspäin. 
Käsitys Cladoniain sukulaisuudesta Baeomycesin kanssa saa siten 
lujaa tukea. 

Suuri teos >>Adjumenta ad Lichenographian Lapponia: fennicre 
atque Fennia: borealis. I. II.>>, joka perustuu kesien 1875, 1877 ja 1878 
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jäkäläkeräyksiin ja ilmestyi painosta vv. 1881 ja 1883, teki pian 
Vainion nimen tunnetuksi kaikkien jäkäläintutkijain parissa. Tässä 
teoksessa, jossa mainitaan kaikkiaan 626 jäkälälajia, kuvataan noin 
70 tieteelle uutta lajia ja paljon uusia muotoja. Synonyminen sel
vittely on hyvin ansiokasta. Diagnooseja karakterisoi erikoinen 
huolellisuus ja monipuolisuus. Teos sisältää monia oikaisuja ja täy
dennyksiä varhemmin esitettyihin tietoihin. Lajit ovat osoittautu
neet harvinaisen hyvin rajoitetuiksi. 

Vainio oli nyt kypsä likenologian vaativimpiinkin tehtäviin. 
Päästyään työskentelemään Euroopan suurissa museoissa hän jul
kaisi selvitykset Linnen ja Hoffmanin jäkäläkokoelmien näytteistä 
ja pian senjälkeen (1887) ensimmäisen osan suuresta latinankielisestä 
Cladonia-monografiastaan, josta myöhemmin ilmestyi kaksi osaa 
lisää, kaiken kaikkiaan 1277 sivua. Paitsi tarkkoja kuvauksia van
hoista ja uusista muodoista teos sisältää perinpohjaiset synony
miikkaselvittelyt, tietoja levinneisyydestä ja kolmannessa ranskan
kielisessä osassa laajan selonteon Cladoniain ontogeneettisesta kehi
tyksestä ja yleisestä rakenteesta, fylogeniasta, muotovaihtelusta, 
maantieteellisestä levinneisyydestä ja alkuperästä y.m. Kirjassa 
esitetyt mielipiteet erosivat monessa kohdassa aikaisemmin tunne
tuista käsityksistä. Tekijä otti myös esille useita kysymyksiä, joiden 
ratkaisua ei oltu aikaisemmin yritetty. Tämä suurteos sai jäkäläin
tutkijoilta osakseen mitä suurinta kiitosta ja kohotti tekijän likeno
logian ensimmäisten miesten joukkoon. 

Kolmas suurteos >>Etude sur Ia classifikation naturelle et Ia 
morphologie des lichens du Bresil. I. r l.>> (1890) perusti Vainiolie 
mitä huomatuimman aseman troopillisen jäkäläkasviston tuntijana. 
Teos käsittelee Brasilian jäkäliä tekijän v. 1885 Brasiliassa Rio de 
Janeiron seuduilla ja Minasin maakunnassa tekemien tutkimusten 
perusteella. Yleisessä osassa käsitellään m.m. riidanalaista kysy
mystä jäkälien olemuksesta, ja asettuu tekijä ehdottomasti Schwen
denerin ·kannalle ja siis johtavaa jäkäläsystemaatikkoa Nylanderia 
ja useimpia muitakin likenologeja vastaan. Teoksen huomattavin 
yleinen ansio on siinä esitetty uu~i jäkäläjärjestelmä, jossa ensi ker
ran on systematiikan kannalta otettu huomioon uudet käsitykset 
g nidioitten todellisesta luonteesta. jäkäläjärjestelmässä herätti pal
jon huomiota Vainion jyrkästi kielteinen kanta Hymenolichenes 
ryhmään nähden, kanta, joka heti osotettiin vääräksi ja josta Vainio 
vanhoilla päivillään itsekin luopui. Teoksen 516 lajista on 240 tie-
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teelle uusia. Lajikuvausten täydellisyydestä ovat monet erikois
tuntijat lausuneet erityisen ylistelevän tunnustuksensa. - Brasi
liassa keräämistään jäkälistä Vainio julkaisi eksikkaatin. Brasilian 
matkastaan hän kirjoitti myös kansantajuisen 280-sivuisen matka
kertomuksen >>Matkustus Brasiliassa>> (1888), joka aikoinaan oli 
paljon luettu. 

Useimmat Vainion seuraavista jäkälätutkimuksista ovat tulok
sia määräystyöstä, jota hän teki tarkastaessaan maailman eri kol
kilta hänelle lähetettyjä jäkäläkokoelmia. Näissä julkaisuissa, joista 
useimmat ovat painetut ulkomaalaisiin aikakauskirjoihin tai mui
hin sarjoihin, käsitellään Grönlannin, Novaja-Semljan, Pohjois
Siperian, Keski-Siperian, Keski-Aasian, Kaukaasian ja Krimin, 
jaappanin, Filippinien, Siamin, Uuden-Kaledonian, Eritrean, Keski
Afrikan, Etelä-Afrikan, Madagaskarin , Teneriffan, Antarktiksen , 
Chilen, Kolumbian, Trinidadin, Antillien ja Meksikon jäkäläkasvis
toa ja sisältävät ne kaikki selityksiä t~eteelle uusista jäkälämuo
doista. ·Laajimmat ovat niistä teokset Pohjois-Siperian , Antillien 
ja Filippinien jäkälistä. - Vainion eksoottisten jäkäläjulkaisujen 
joukossa on mainittava myöskin hänen viime vuonna painattamansa 
luettelo omista jäkäläkeräilyistään Länsi-Siperiassa. 

Kotimaan jäkälistä Vainio ei >>Ad jumentansa>> jälkeen, joka 
ilmestyi 1881 - 83, pitkiin aikoihin julkaissut mainittavampia kir
joituksia. Vasta kun hän v:n 1917 lopussa sai Societas pro Fauna 
et Flora Fennicalta prof. A. Palmgrenin aloitteesta kehoituksen 
ryhtyä laatimaan täydellistä Suomen jäkäläkasviota, kohdistui hä
nen harrastuksensa uudestaan ensi sijassa isänmaan jäkäliin. Vainio 
ryhtyi tähän työhön suurella innolla ja uhrasi yksitoista viimeistä 
vuottaan pääasiassa >> Lichenographia fennicallensa>>. Käsittäen, että 
hänen iässään suuren, moniosaisen teoksen valmiiksi saaminen on 
hyvin epävarmaa, Vainio aloitti kaikkein vaikeimmasta jäkälä
ryhmästä, johon useimmat muut eivät olleet kyenneet käymään 
käsiksi; helpoimmat ryhmät hän varasi viimeisiksi. Koska hänen 
mielestään uudempien aikojen käsikirjat eurooppalaisista jäkälistä 
suurimmaksi osaksi ovat kompilationeja aikaisemmista teoksista, 
tutki Vainio kaikki lajit uudestaan, kriitillisessä hen gessä. Ne kolme 
osaa, jotka hän ehti valmiiksi saada, muodostuivat täten arvok
kaimmaksi teokseksi, mitä Pohjois-Euroopan jäkälistä pitkiin aikoi
hin on kirjoitettu. Asiantuntijat tunnustivat teoksen jo sen ilmes
tyessä klassii liseksi ja jännityksellä ovat lukuisat likenologit odot-
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taneet jokaisen uuden osan ilmestymistä. Tekijä suunnitteli teok
sensa 7-osaiseksi. Kolme osaa hän sai, kuten sanottu, valmiiksi. 
Neljäs jäi puolivalmiina hänen työpöydälleen Turun yliopiston kasvi
tieteellisessä museossa. Kynä oli juuri ollut päättämässä hänen 
nuoren turkulaisen oppilaansa, maist. Lauri E. Karin Keimiötuntu
rilta löytämän tieteelle uuden jäkälän, Leeidea Keimiöensis, ku
vausta, kun sairaus äkkiarvaamatta pakoitti keskeyttämään työn 
ja kiiruhtamaan sairashuoneeseen, jossa elämä pari viikkoa myö
hemmin sammui. 

Toht. Vainion oman arvion mukaan on hänen selittämiensä tie
teelle uusien jäkälälajien lukumäärä noin 1700. Tähän tulevat lisäksi 
lukuisat uudet jäkäläsuvut ja sadat, kenties tuhannet pienemmät 
jäkälämuodot. Hyvin lukuisat ovat lisäksi monet muutkin jäkälä
lajit, joiden nimeen liittyy Vainion nimimerkki osoitteena siitä, että 
hän on uudistanut näiden lajien aseman uusien sttkurajoittelujen 
luojana. jo tällainen työ on merkittävä aivan jättimäiseksi saavu
tukseksi, joka tuottaa tekijälleen mitä huomattavimman aseman 
jäkäläsystemaatikkojen joukossa. 

Mutta Vainion asema jäkälätutkijain parissa on vielä tärkeämpi 
kuin mitä tässä esitetyistä tiedoista voisi päättää. Vainio kohoaa 
useimpien, voinee sanoa melkein kaikkien jäkäläsystemaatikkojen 
yläpuolelle muototuntemuksensa terävyydessä ja kaiken muoto
kuvailun huolellisuudessa. Hänen työnsä uusien lajien selittämi
sessä ei ollut koskaan tehdasmaisen kiireellistä, vaan nojautui jokai
sen uuden lajin perustaminen tarkkaan harkintaan ja näytteiden 
kaikin puoliseen perinpohjaiseen tutkimiseen. Kun tähän tulee 
lisäksi, että hänen muotosilmänsä ja .systemaattinen vaistonsa olivat 
harvinaisen kehittyneet, on ymmärrettävissä, että kaikella hänen 
työllään on poikkeuksellisen pysyvä arvo. Osoitteena siitä, miten 
hänen jäkäläsystemaattista työtänsä muualla arvostellaan, suomen
nettakoon tähän muutamia lauseita toht. Vainion likenologisia an
sioita koskevasta lausunnosta, jonka eräitä vuosia sitten antoi Socie
tas pro Fauna et Flora Fennican puheenjohtajalle prof. A. Palmgre
nille oslolainen jäkäläsystemaatikko, toht. 8. Lynge, joka nyt Vai
nion kuoltua on pohjoismaiden taitavin likenologi: 

>>Meille tavallisille kuolevaisille käsittämättömän teräväliä sil
mällään hän on kyennyt eroittamaan äärettömän paljon uusia lajeja, 
jotka ainutlaatuisella tavalla ovat kestäneet ajan hammasta, ja sel
vittämään jopa hyvinkin vaikeita muotoryhmiä, niin että on tullut 
valoa sinne, missä ennen oli pimeää. 
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Myöskin korkeammalle systematiikalle on hänen työnsä ollu t 
ratkaisevan tärkeää. Riittäköön tässä huomautus niistä lisistä, joita 
hän on antanut kuuluisa lla teoksellaan Brasilian jäkälistä. 

Hänen suuri teoksensa Monographia Cladoniarum tulee kaikkina 
aikoina edustamaan parasta mitä meidän aikamme on kyennyt 
tuottamaan monografisen jäkäläkirjallisuuden alalla. 

Kaikilla näillä teoksillaan on toht. Vainio hankkinut itselleen 
jäkälätieteen Grand old man'in riidattoman aseman. Hän on tie
teensä kaunistus ja kunniaksi maallensa.>> 

Voi katsoa varmaksi, että Vainio pitkät ajat, kenties William 
Nylanderin kuolemasta lähtien, oli maailman ensimmäinen tieteen
haaransa alalla. Ainoa, joka nykyisin elävistä on ansioiltaan häntä 
lähenevä, on unkarilaissyntyinen likenologi prof. A. Zahlbruckner 
Wienissä. 

Vainion suurenmoiset saavutukset jäkäläsystemaattisessa työssä 
ovat omiaan herättämään sitäkin suurempaa kunnioitusta, kun ne 
syntyivät sangen, osittain hyvinkin epäsuotuisissa olosuhteissa. 
Aikana, jolloin Vainio kirjoitti Adjumentansa ja Cladonia-monogra
fiansa ensi osan, hän dosentintoimensa ohella ansaitsi leipänsä mo
ni en oppikoulujen opettajana. ja valmistaessaan suurta brasilia
laista teostaan hän sai vaatimattoman toimeentulonsa vain dosentti
apurahastaan. Sittemmin hänen ansiotyönsä oli neljännesvuosisadan 
ajan aivan vierasta tieteenharjoittajan tavalliselle toimeentulon han
kinnalle. 

Kun kasvitieteen oppituoli S. 0. Lindbergin kuoleman johdosta 
v. 1889 oli tullut avoimeksi, antautui Vainio suurella tarmolla ja hy
vin toivein kilpailuun tämän virkapaikan saannista. Kilpailussa hän 
joutui alakynteen. Hänen tieteelliset ansionsa myönnettiin kyllä 
erinomaisen suuriksi·, mutta katsottiin to isten hakijain tutkimusten, 
jotka aiheiltaan olivat yleisempiä, antavan suurempia takeita onnis
tumisesta kasvitieteen ainoan professorinviran hoitajana, erittäinkin 
kun toisten opettajakykyä voitiin, epäi lemättä aivan oikein, pitää 
suurempana. 

Kokemansa vastoinkäyminen, johon hän katsoi jyrkän suomen
mielisyytensä huomattavasti vaikuttaneen, katkeroitti kovasti Vai
nion mieltä. Ilmeisestikin piti hän nyt tulevaisuuttaan yliopistossa 
varsin toivottomana. Oppikou lu nopettajan ala ei hänen taipumuk
silleen ollut sovelias; kurinpitoon hän ei näet pystynyt. Eikä ollut 
vielä näihin aikoihin yliopiston ulkopuolella mitään muutakaan 
toimialaa, jolla hänen tietonsa ja taipumuksensa olisivat tulleet hyö-
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dylliseen käyttöön. Kaikista näistä seikasta, samoinkuin siitä, että 
hän näihin aikoihin oli mennyt naimisiin ja välttämättä tarvitsi toi
meentulonsa parannusta, lienee saatavissa selitys siihen , että Vainio 
yhtäkkiä antautui painoasiamiehen vähemmän kunniakkaana pidet
tyyn toimeen. 

On tiedossa, että Vainio sisimmässään paljon kärsi tämän toi
men aiheuttamista tehtävistä, vaikka hän uhmamielin kätki nämä 
kärsimyksensä. Koko ajan hän mielessään toivoi vapautumista vas
tenmielisestä virastaan ja kaipasi mahdollisuuksia antautua yksin
omaan siihen tutkimustyöhön, johon hän voi katsoa olevansa kuin 
luotu. On valitettavaa, ettei hänelle yliopiston puolesta näitä 
mahdollisuuksia hankittu. 

Kiusallisen virkatoimensa ohella Vainio pitkät ajat toimi do
senttina, kunnes oppilaiden puute saattoi hänet luopumaan tästä 
tehtävästä. Mutta jäkäliään hän ei hetkeksikään jättänyt. Kaikki 
vapaahetkensä hän käytti mikroskoopin ääressä uurastamiseen. Ke
säisin hän keräili kesäasuntonsa ympäristössä, aluksi muutamina ke
sinä Keravalla, sittemmin Sipoossa, jossa hän usean vuoden ajan 
omisti pienen maatilan. Kun Nylanderin suuri jäkäläkokoelma v. 
1899 siirrettiin Helsinkiin, suoritti Vainio lämpimällä harrastuksella 
tämän suuren kokoelman järjestämisen. 

Painoylihallituksen tultua lakkautetuksi v. 1917 Vainio joutui 
aivan vaille tointa ja myös ilman eläkettä. Ihmeellisen tyynesti, 
kohtaloansa tyytyen, hän nyt ryhtyi pienten säästöjensä varassa 
yksinomaisesti tieteelliseen työhön. Kaiket päivät hänet nähtiin 
ahertamassa yliopiston kasvitieteellisessä museossa. Täällä hän 
työskenteli hänelle lähetettyjen eksoottisten jäkälien määräämisessä 
ja pian myöskin )>Lichenographia fennicam> valmisteluissa. Työstä, 
jota hän teki museon kokoelmien hyväksi, hän ajoittain sai museoita 
vähäisen korvauksen, näin esim. hänen Jaatiessaan prof. Elfvingin 
pyynnöstä )>Continuatiom> Norrlin-Nylanderin jäkäläeksikkaattiin. 
Taloudellinen hätä oli kuitenkin alinomaisena uhkana edessä. 

Pahin pula tuli sentään vältetyksi. V. 1919 Turun Suomalainen 
Yliopistoseura osti perustettavaksi päätettyä Turun yliopistoa var
ten Vainion suuren jäkäläkokoelman, joka sisälsi n. 22,000 jäkälä
näytettä ja muutamia tuhansia putkilokasvinäytteitä (enimmän 
Brasiliasta), sekä Vainion kasvitieteellisen kirjaston, jossa pääosana 
ovat likenologiset eripainokset Ostosumma oli vaatimaton, paljoa 
vähäisempi kuin mitä kokoelmasta olisi ulkomailla maksettu, mutta 
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oli kuitenkin luovuttajalleen suureksi helpotukseksi. Kokoelmansa 
jäämisestä kotimaahan Vainio syvästi iloitsi. Hän oli aina toivonut 
voivansa jättää kokoelman lahjana suomalaiseen kasvimuseoon. 
Lahjoituksen toive ei ollut voinut toteutua, mutta kyllä pääasia, 
kokoelman jääminen Suomeen. 

Paitsi Vainion herbarion ja kirjaston ostoa teki Turun Yliopisto
seura toisenkin teon, josta Suomen kasvitiede tulee sille aina olemaan 
kiitollinen. Se lupautui maksamaan toht. Vainiolie korvausta siitä, 
että hän järjestäisi jäkäläkokoelmansa kunnolliseen museoasuun ja 
viimeistelisi lajimääräyksiä. Vainio ryhtyi kokoelmansa järjestämis
ja määräystyöhön aivan suurenmoisella innolla. Hän oli lopul ta kin 
päässyt senlaatuiseen työhön, jota hän oli vuosikymmeniä ainoaksi 
työkseen ikävöinyt. 

Kokoelman ensimmäi nen raakajärjestely suoritett iin Helsingin 
kasvitieteellisessä museossa. Mutta kun Turun yliopisto kesällä 1922 
aloitti toimintansa, si irtyi Vainio kokoelmansa mukana Helsingistä 
Turkuun. Tänne hän sitten Jäi elämänsä loppuvuosiksi, perheen 
asuessa taloudellisista syistä Helsingissä. Turussa hän päivästä päi
vään jatkoi kasvikokoelmansa kunnostamista. Lajimääräysten tar
kistamisen Vainio oli yhdistänyt >> Lichenogaphia fennicam> valmista
misen yhteyteen, joten nämä ed istyivät yhtä rintaa. Huomattava 
osa kokoelmasta ei senvuoksi ehtinyt tulla tässä suhteessa läpikäy
dyks i. Paljon työtunteja kului Vainiolta myös niihin tuhansiin näyt
teisiin, jotka vuosien varrella tulivat lisää omilta retkiitä tai eksoot
t isista kokoelmista, joita Vainio muun työn ohella ahkerast i määräsi. 

Turun yliopistossa toht. Vainion virallinen asema oli >>y limää
räisen opettajan>>, palkkana pieni assistentin palkkaa vastaava 
summa. Opetustehtävänä hänellä oli mikroskooppisten jäkälä- ja 
sammalkurssien pito ja kukkakasviheimoja käsittävät kurssit. Näitä 
oli kahtena päivänä viikossa lukukausien aikana. Kursseihinsa Vai
ni o oli todella innostunut, vaikkakin niiden johtaminen näytti ko
vasti rasittavan; kurssipäivinä oli kokoelmatyö tavallisesti kokonaan 
tauon neena. Sensijaan oli se työ, joka tapahtui pitämällä oppilaille 
syksyisin ja keväisin jäkälä- ja sammalretkiä, suureksi virkistykseksi. 
Näitä retkiä, joilla 70-vuotias vanhus osoitti ihmeellistä reippautta 
ja kestävyyttä, pidettiin hyvin usein. Syyt ahkeraan retkien pitoon 
olivat osittain terveydelliset, sill ä Vainio tunsi aina voivansa mitä 
parhaiten retkeilykausien aikana. Paitsi oppilaille keräili Vainio 
näill ä retkillä myös >> Herbarium Vainio'ta>> varten, ja tuli Turun seu-
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dun jäkäläkasvista täten sangen hyvin tutkituksi. Vainio suunnit
telikin erityisen Turun seudun jäkäläkasvian kirjoittamista, mutta 
jäi tämä aije Lichenographia fenn·ica-työn takia toteutumatta. 

Innostus retkeilyihin saattoi Vainion kesällä 1923 ja vielä ke
sällä 1927, jolloin hän oli lähes 7 4-vuotias, osallistumaan kasvimaan
tieteellisiin ylioppilasretkeilyihin, jotka pidettiin Sortavalan seu
dulla, edellinen Turun, jälkimmäinen Helsingin yliopiston kasvitie
teellisen laitoksen n·imissä .. Näillä retkillä, joilla Vainio toimi krypto
gamikeräilyn ohjaajana, saivat suuret ylioppilasparvet tutustua 
tiedemiesvanhukseen, jolla oli ilmiömäinen lajituntemus ja reippautta 
ja innostusta rajattomasti. Varsinkin jäkäliä löytyi ja saatiin aiva~ 
loppumattomiin. jo ensimmäisellä kesäretkellä Sortavalaan Vainio 
löysi >>vanhuutensa rakastetum>, ja tämä ihastus jatkui sitten seuraa
vina kesinäkin , niin että Vainio kesällä 1926 teki varta vastenkin 
matkan rakastettunsa luo. Tämä ihastuksen kohde oli Kotiluoto , 
pieni kalliosaari Sortavalan ulkosaaristossa. Sen tuulisilla, osittain 
emäksisillä kallioilla ja kivillä viihtyy ainutlaatuisen rikas jäkälä
kasvista. Tämän tutkimiseen Vainio käytti päiväkausia ja löysi 
täältä kertomansa mukaan noin 20 Suomelle uutta ja 1 1 tieteelle uutta 
jäkälälajia; pohjoisia muotoja löytyi kymmenittäin. Kotiluodosta ja 
sen jäkäläkasvistosta Vainio usein puhui ja oli hänellä siitä tekeillä 
erityinen julkaisukin, johon lajiluettelo-osan käsikirjoitus ehti tulla 
valmiiksi. 

Kaikki yliopistolliset lomakautensa Vainio oli poissa Turusta 
Nämä ajat hän vietti Helsingissä. Täällä oli hänen perheensä ja 
tänne houkuttelivat hänet myös yliopiston kasvitieteellisen museon 
rikkaat jäkäläkokoelmat, joita hän tarvitsi suomalaista jäkäläteostaan 
ja eksoottisten jäkälien määräystyötä varten. Kuvaavaa hänen työ
innolleen ja tarkalle ajankäytölleen on, että hän aina heti lomakau
den alkaessa iltajunalla matkusti Turusta Helsinkiin ja istui jo seu
raavana aamuna täydessä työssä Helsingin kasvimuseon jäkäläosas
tossa. 

Näiden rivien kirjoittajalla oli viime vuosina, varsinkin yhdessä 
toimiessamme Turun yliopistossa, tilaisuus lähemmin tutustua toht. 
Vainioon ja hänen työskentelyynsä. Tällöin hän jo oli vanha ja työ
tehonsa tietysti vähäisempi kuin ennen. Mutta hyvin reipas ja miltei 
hirvittävän ahkera hän yhä oli. Klo 9:stä aamulla aina yömyöhään 
hän ahersi jäkäläpakkojensa parissa pienissä työhuoneissaan, joiden 
seiniä koristivat hänen poikansa maalaamat etevimpien likenologien 
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E. A. Vainion työpaikka hänen yksityisessä työhuoneessaan Turun Yliopis
ton kasvimuseossa. Kuva otettu 19. V. 1929. Mikroskoopin vieressä 

viimeksi kirjoitetut Lichenographia fennican käsikirjoituksen sivut. 

muotokuvat. Arki- ja pyhäpäivillä ei koskaan ollut mitään eroa; 
vuosikymmeniin hän ei ollut pitänyt ainoatakaan lepopäivää (ei edes 
jouluna eikä juhannuksena), terveyskin kun oli ollut pettämätön. 
Turussa häneltä kului paljon aikaa muuhunkin kuin tieteelliseen 
työhön. Hän nimittäin kahdesti päivässä itse valmisti ruokansa; 
keittämisen hän suoritti omassa työhuoneessaan ja ainekset hän 
tavallisesti osti suureen koriinsa yliopiston viereiseltä torilta. Päi
vällisensä Vainio kuitenkin nautti ulkona, ei kuitenkaan enään vii
meisenä talvenaan. Päivällisat.erialta palatessaan hän aina osti 
kauppatorin kulmasta päivän >>Hufvudstadsbladetin>>. Lukiessa tätä 
>>maailman parasta sanomalehteä>>, kuten . hänellä oli tapana sanoa, 
ja välillä torkkuessa kului aika iltaan, jolloin aherrus jäkälien ääressä 
taas jatkui. >>Vainion majakaksi>> kutsutt~in turkulaisten bio! gien 
kesken niitä tulia, jotka pikku tunteihin saakka IoistivatVainion työ
huoneen ikkunasta yliopistorakennuksen· ylimmästä kerroksesta. 

Hieman vaihtelua yksitoikkoise·en elätnään Turussa .antoi Vai
niolle ~sanotto Turun Eläin- ja Kasvitie~eellisen Seuran kokouksiin. 
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Hän oli seuran perustajia ja sen innokkaimpia jäseniä. Seuran ko
kouksissa hän tavallisesti esitti uusia jäkälälajejaan, yleensä kuiten- ' 
kin vain suomalaisia. Hänen täytettyään 75 vuotta seura valitsi 
hänet kunniajäsenekseen. 

Vainio oli kaikessa toiminnassaan harvinaise1.1 keskitetty ja vai
kutti monasti hyvin yksipuoliselta. Mutta kun oppi tuntemaan hänet · 
lähemmin, sai usein ihmetellä harrastusten monipuolisuutta ja 
intelligenssin vireyttä. Mitä eril?isimpia asioita hän oli pohtinut ja 
muodostanut niistä omat, usein sangen omaperäiset mielipiteet. Mi
kään todistelu ei yleensä pystynyt hänen käsityksiään järkyttämään, 
vaan piti ukko itsepäisesti oman päänsä, kuten monissa jokapäiväi
sissäkin asioissa. Suomalaisuuden asiaa hän harrasti erikoisella läm
möllä ja kertoi kernaasti osanotostaan 1870- ja 1880-lukujen suoma
laisuustaisteluun. Nimensä suomalaistajista hän oli ollut ensimmäi
siä; aivan ensimmäinen hän oli nyt niin yleisen Vainio-nimen omista
jista (tämän nimen hän kertoi ottaneensa samannimisestä kylänni-. 
mestä Hollolassa). Suur-Suomen ajatus oli hänelle selvinnyt jo nuo
rena ja oli hän viimeiseen asti sen intomielinen kannattaja. Suoma
laisesta rodusta ja sen suurista kulttuurimahdollisuuksista Vainiolla 
oli ihanteellisen luottavainen käsitys. 

Kaikessa elämässään Vainio oli äärimmäisen vaatimaton. Tämä 
suuri vaatimattomuus ilmeni siinäkin, ettei koskaan kuullut hänen 
edes viittailevan suuriin ansioihinsa. Tunnustusta hän ei hakenut, ja 
valitettavan harvoin hän joutui sitä saamaan. Se vähä, minkä hän 
sai, tuotti hänelle kuitenkin suurta iloa. Niinpä hänen perheensä on 
kertonut, että kun hän Tietosanakirjan Vainio-artikkelista joutui 
lukemaan muutamia vähäisiä tunnustuksen sanoja, hän niistä oli 
suorastaan liikutettu. Syvän vaikutuksen oli häneen tehnyt hänen 
kuolinvuoteelleen tuotu ilmoitus siitä, että valtioneuvosto oli Turun 
yliopiston ja Societas pro Fauna et Flora Fennican tämän vuoden 
tammikuussa tekemän anomuksen johdosta myöntänyt hänelle eläk
keen. Eläkettä oli pyydetty tunnustukseksi hänen pitkäaikaisesta, 
harvinaisen hartaasta ja etevästä tutkijatoiminnastaan. Valitetta
vasti hän ei joutunut nostamaan ainoatakaan erää tästä suurten 
ansioittensa vähäisestä palkkiosta. 

V:sta 1891 Vainio oli naimisissa Maria Louise Scolastique 
Perottin'in, Seinen prefektuurivirkamiehen Louis Victor Perottin'in 
tyttären kanssa. Kotielämässä käytettiin puhekielenä sekä suomea 
että ranskaa. Vaimoonsa ja ne ljään lapseensa, joista vanhin on tun-
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nettu partiolaisjohtaja ja taidemaalari Ilmari Vainio, Edvard Vainio 
oli syvästi kiintynyt. Onnellinen perhe-elämä näytti hänelle korvaa
van paljon siitä, minkä elämä muuten epäsi. Turussa, jossa hänen 
oli pakko asua poissa kodistaan, hän suuresti kärsi erosta; viihtyväi
syytensä oli silminnähtävästi aivan toisenlainen, kun joku perheen
jäsenistä oli käymässä hänen luonaan. Kuolinvuoteellaan hänellä oli 
kaksi suurta surua: ero kesken jääneestä Lichenographia fennicasta 
ja ero lapsistaan. 

Edvard Vainion hautajaiset olivat Turussa toukok. 18 p:nä. 
Ruumiinsiunaus toimitettiin tuomiokirkossa juhlallisin menoin ja 
yli opistopiirien osoittaessa vainajalle kiitollisuuttaan ja kunnioitus
taan. Oman toivomuksensa mukaan hänet haudattiin Turkuun , 
jossa hän oli viettänyt kypsyneen ikäkautensa onnellisimmat vuo
det. Maallinen majansa kätkettiin maan poveen Turun uudella 
hautausmaalla, jäkäläisen männyn juurelle. 

Edvard Vainiota on usein arvosteltu ankarasti. Mutta kaikissa 
niissä piireissä, joissa käsitetään hänen merkityksensä suoma laiselle 
ja kansainväliselle kasvitieteelle, on hänestä nyttemmin selvinnyt 
suuri pääasia. Käsitetään, että hän oli synnynnäinen tiedemies, 
joka ei elämältä muuta pyytänyt, kuin saada tehdä sitä tutkijan
työtä, johon hän tunsi kykynsä kutsuvan. Ymmärretään , että suu
relle maailmalle ja kaikelle jälkimaailmalle hän on vain tieteenhar
joittaja, jonka päässä tämän vuosisadan kolmen ensi vuosikymmenen 
ajan oli jäkäläsystemaattisen tutkimuksen loistavin kunniakruunu. 
Tiedetään, että hänen kykynsä ja aikaansaannoksensa, lisättynä 
suurimman kasvitieteilijämme William Nylanderin suureen työhön, 
ovat korottaneet Suomen kuvailevan jäkälätutkimuksen alalla en
simmäiseksi kansojen joukossa. 

julkaisut. Luettelo Vainion julkaisuista vv. 1876- 1900 on painettuna 
Saelan in teoksessa >> Finlands botaniska litteratur tili och med år 1900>> ja v:een 
1924 teoksessa >> Helsingin yliopiston opettajat ja virkamiehet v:sta 1828. >> 

Myöhemmistä ju lkaisuista ohellettakoon tähän luettelo: 
1925: Cetraria Iacunosa Ach. subsp. * Cavernosa (Men zies) Vain . (Meddel. 

Soc. F. Fl. Fenn. 48). 
Enumeratio Usnearum in Fennia collectarum (lbid.). 
7926: Lichenes Mexicani (Dansk Bot. Arkiv 4: 11). 
Lichenes Africani novi (Turun Yliopiston julk. A I 1: 3). 
1927: Lichenographia fennica III (Acta Soc. F. Fl. Fcnn. 57: 1). 
Muistiinpanoja prof. A. Ahlqvistin kolmannelta tutkimusretkeltä Län i-

Siperiassa (v. 1880). I. Matkakertomus. (Turun Yliopiston julk., A II: 8). 
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1928: Vegeta tion du pays des Vogou les (des Manses) en Siberie occidentale 
(An n. Acad. Scient. Fenn., A, 27: 5). 

Enumeratio Plantarum Vascularium et Muscorum in viciniis flumini s Konda 
(circ. 60° 1at. bor.) in Sibiria occidentali cres centium (lbid . 27: 6). 

Enumeratio Lichenum in viciniis fluminis Konda (circ. 60 · lat. bor.) in Sibiria 
occidentali crescentium (Ibid.). 

1929: Neu-Caledonische Flechten (Viertelj .schr. d. Naturf. Ges. in Zi.irich 
74). 

New species of 1 ichens from Porto Rico. 1 1. (Mycologia 21 ). 

~avaintoja ja vaikutelmia entomologisesta työstä 
Pohjois==Amerikan Yhdysvalloissa. 

Uunio Saalas. 
jatk. 

Itsestään on selvää, että amerikkalaisten suuriin saavutuksiin 
entomologian - varsinkin sovelletun entomologian - alalla on mitä 
huomattavimmalla tavalla vaikuttanut maassa vallitseva rahan run
saus. Ei niin, että näihin tarkoituksiin saataisiin niin paljon varoja 
kuin asianomaiset haluaisivat ja katsoisivat tarvitsevansa! Päinvas
toin saimme usein kuulla valituksia siitä, ettei ollut varoja siihen tai 
tähän yritykseen. Tämähän on aivan luonnollista, - sillä elleivät he 
olisi valittaneet rahojen puutetta eivät he olisi olleet ihmisiä! -
Mutta eurooppalaisen silmillä katsottuna - ja varsinkin suomalaisen 
silmillä katsottuna - käytetään Amerikassa aivan satumaisia sum
mia sovelletun entomologian hyväksi. Siellä on siis mahdollista 
käydä kokeilemaan mitä erilaisimmilla menetelmillä. Lukemattomat 
yritykset menevät tavallansa hukkaan, mutta silti saavutetaan koke
muksia, ja j~sku s aina joudutaan tekemään sellaisia keksintöjä, 
joista on ·arvaamattoman kauaskantoiset käytännölliset seuraukset. 

jonkinlaisen selityksen siihen, miksi Amerikassa voidaan , ja 
miksi usein taloudellisesti kannattaakin, uhrata yhden ainoan tuho
Iaisen tutkimista varten niin paljon varoja kuin tiedämme uhratta
van, saamme ehkä myöskin, jos ajattelemme Amerikassa vallitsevia 
talousmuotoja. Kaikkihan siellä on erittäin suuripiirteistä. Määrä
tyHJä laajoilla, mittaamattomilla aloilla harjoitetaan usein pääasialli
sesti vain yhtä määrättyä elinkeinoa. Etelä-Kaliforniassa on seutuja ; 
joissa päiväkausia saa autolla ajaa miltei pelkkien appelsiini- ·ja sit
ruunatarhojen kautta. Yakiman laaksossa Washingtonin valtiossa 
on laajoja aloja, joissa viljellään parhaasta päästä vain omenia. 
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On toisia seutuja, joissa vehnänviljelys, maissinviljelys, puuvillan
viljelys, sokeriruo'on viljelys j.n.e. ovat yksin vallitsevia. jos tällai
selle alueelle ilmestyy joku paha tuholainen, joka vie 20 % tai sano
kaamme vain 10 % sadosta, on siitä jo niin tavatonta taloudellista 
vahinkoa, että voidaan uhrata miltei minkälaisia summia tahansa, 
jotta saataisiin tuhot loppumaan. 

Amerikan entomologisesta työstä puhuessani en voi olla kerto
matta myöskin vähän sikäläisistä hyönteiskokoelmista. Kokoelmat
han ovat välttämättömiä apuneuvoja, työskenneltäköön millä hyön-
teistieteen alalla hyvänsä. . 

Laadultansa ovat Amerikassa näkemäni hyönteiskokoelmat ol
leet hyvin eri laisia riippuen siitä, käytetäänkö niitä puhtaasti tie
teellisiin tarkoituksiin, varsinaisiin opintotarkoituksiin tai vain eri
koisina näyttelykokoelmina. Molempien edellisten järjestelyssä on 
otettu huomioon yksinomaan käytännölliset seikat, viimemainittu
jen myöskin esteettinen puoli. 

Mitä tieteellisiin kokoelmiin tulee, vallitsee niissä luonnollisesti 
suuri kirjavuus ja ne ovat eri laitoksissa hyvin erilaisia. Suurinta 
suosiota kuivien kokoelmien järjestelyssä näyttää saavuttaneen eräs 
omituinen tapa, jota en ole nähnyt käytettävän missään Euroopassa. 
Hyönteiset ovat tosin näissä kokoelmissa, kuten meikäläisissäkin, 
suurissa lasikantisissa laatikoissa, mutta näiden pohjassa ei ole suo
rastaan turve- tai korkkilevyä, vaan kukin laatikko on täynnä pie
niä kannettornia pahvirasioita, jotka ovat eri kokoa, mutta toinen 
aina 2, 3, 4 j.n.e. kertaa niin suuri kuin toinen. Näiden pienten ra
sioiden pohjassa on sitten korkkia tai jotain muuta vastaavaa ainetta, 
ja kussakin rasiassa säilytetään - tavallisella tavalla neulaan pis
tettyinä - vain yhtä lajia olevia hyönteisiä. Tästä järjestelystä on 
se hyöty, että kokoelmassa helposti voidaan siirtelemällä pikkura
sioita työntää väliin uusia lajeja, eikä siis tarvitse edeltäpäin varata 
tilaa niitä varten, ja että kokoelma aina näyttää jokseenkin täydeltä. 
Toinen etu on se, että pikkurasia voidaan ottaa esille ja suoraan aset
taa binokuläärisen mikroskoopin alle irroittamatta neulaa korkista. 
- Erittäin käytännöllinen siis tällainen kokoelma on, - mutta 
samalla myöskin erinomaisen ruma! 

Spriikokoelmat säilytetään tavallisesti pienissä irrallisissa koe
putkissa, joiden korkit ovat parafiinin tapaisella aineella kiinnitetyt. 
Kukin putki on·. pistetty erikoiseen reikäänsä, joka on pitkässä puu-
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telineessä. Telineen päässä on nimet sekä numerot, jotka viittaavat 
niihin kataJoogin sivuihin, joilla lajit mainitaan. 

Kokoelmien katalogisoimiseen ja lippuluetteloiden laatimiseen 
kiinnitetään yleensä suurta huomiota, joten vieraankin on helppo 
omin päinsä perehtyä niihin ja löytää niistä mitä hän haluaa hakea. 

Opintokokoelmien järjestely on myöskin aivan erikoinen. Niistä 
voimme sanoa samaa kuin tieteellisistä kokoelmista: rumia mutta 
käytännöllisiä. Niitä varten käytetään enimmäkseen aivan matalia 
lasikantisia irtolaatikoita, jotka täytetään pumpulilla; ja hyönteiset 
asetetaan irralleen pumpulin pinnalle siten, että ne suorastaan kos
kettelevat lasia. Mikä pannaan vatsalleen, mikä selälleen, mikä kyl
jelleen. Toisista isoista hyönteisistä irroitetaan koivet tai suuosat 
ja pannaan nekin pumpulin ja lasin väliin. Samassa laatikossa voi 
myöskin olla näytteitä hyönteisen syömästä lehdestä j.n.e. 

Tästä järjestelystä on jälleen se hyöty, että laatikko sellaisenaan 
voidaan panna binokuläärisen mikroskoopin alle, että voidaan tar
kastella hyönteistä joka puolelta, katsella sen kaikkia osia, laisinkaan 
avaamatta Jaatikkaa ja millään tavoin kajoamatta eläimeen. 

Vain suurissa yleisissä museoissa, kuten New Yorkin ja Chicagon 
museoissa, on kokoelmia, jotka esteettisyysnäkökannalta katsottuna 
kilpailevat Euroopan kaikkein kauneimpien näyttelykokoelmien 
kanssa, jopa voivat ehkä joskus ylittääkin ne. 

Niinpä New Yorkin museossa on muutamia suurenmoisia sivulta, 
Iasiakkunasta katsottavia erittäin kauniita ja onnistuneita hyönteis~ 
ryhmiä, jotka muistuttavat sellaisia linturyhmiä, joita silloin tällöin 
saamme nähdä hienoimmissa biologisissa museois,sa. Hyönteisistä en 
ole sellaisia missään muualla nähnyt. 

New Yorkin museossa on myöskin erikoinen suuri n.s. >>Educa
tion Hall>> (opetushalli), jossa m.m. mitä havainnollisimmalla tavalla 
on esitetty joukko pääasiallisesti asunnoissa eläviä ja tauteja aiheut
tavia hyönteisiä biologisina ryhminä, diagrammeina, tauluina, onnis
tuneina, jättiläissuurina vahajäljennöksinä j.n.e. 

Muutamissa suurissa museoissa on melkoinen määrä kauniita 
biologisia ryhmiä, vähän saman tapaisia kuin ne saksalaiset valmis
teet, joita tapaa useissa eurooppalaisissa museoissa; mutta laatikot 
ovat n{in järjestetyt, että niitä on helppo sulkea ja kuljettaa. Nämä 
ovat laaditut sitä varten, että koulut saisivat niitä vuoron perään 
lainata ja asettaa näytteille. Suuret, huomattavatkin museot eivät 
siis pidä itseänsä liian hyvinä näin suorastaan palvelemaan alempia 
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oppilaitoksia. Tämähän on muuten Amerikalle hyvin kuvaava ja 
kaunis piirre. 

Näyttely- ja opintokokoelmista puhuessamme on ehkä vielä 
syytä kiinnittää huomiota erääseen ainakin paikoitellen Amerikassa 
käytettyyn muotoon, johon tutustuin Toledossa. Siellä on suuri 
laboratorio maissikoisaperhosen (>>European Corn boren>, Pyrausta 
nubilalis) tutkimista varten - yksi niistä 8:sta laitoksesta, jossa tätä 
hyönteistä tutkitaan. Sieltä lähetetään vuosittain mainostar
koituksessa maaseudulle kiertelemään erikoisia pieniä näyttelykojuja, 
joissa on hyvin havainnollisesti esitetty tämä peljätty suurtuholai
nen, tuhon laatu, syyt sen lisääntymiseen, luotettavimmat torjumis
menetelmät j.n.e. Näyttelykojut asetetaan isoille kuorma-autoille, 
joilla ne kuljetetaan paikasta toiseen; ja kullakin paikkakunnalla ne 
viipyvät tavallisesti, olosuhteista riippuen, 1- 10 päivää. 

Lopuksi en saata, puhuessani Amerikan entomologisesta elä
mästä ja entomologeista, olla kertomatta, oman kokemukseni perus
teella, vähän siitäkin, kuinka siellä kohdellaan muukalaisia virkavel
jiä. Tällöin täytyy minun heti sanoa, että heidän ystävällisyytensä 
ja vieraanvaraisuutensa ylitti kaiken, mitä muualla olen saanut kokea. 

jo Washingtonissa, jonne ensimmäiseksi lähdimme, osoitettiin 
meille lukemattomilla eri tavoilla mitä suurinta avuliaisuutta, 
vaikka siellä luonnollisesti käy melko paljon muukalaisia, jotka ajan 
mittaan voivat tulla aika rasittaviksi. Itse ukko L. 0. Howard, 
Bureau of Entomologyn entinen monivuotinen johtaja ja Amerikan, 
ehkäpä maailmankin, sovelletun entomologian ensimmäinen mies, 
koetti tehdä kaikkensa auttaaksensa meitä moninaisilla neuvoilla, 
matkasuunnitteluilla, kirjallisuuden hankkimiseila j .n.e., puhumat
takaan >>pienemmistä>> miehistä kuten esim. Adam Bövingistä, nyky
ajan huomattavimmasta kovakuoriaistoukka-tutkijasta, joka meitä 
monena päivänä opasteli ja kuljetti kaupungin nähtävyyksiä katse
lemassa, tarjosi meille aterioita kotonaan ja klubihuoneistoissa, vai
kutti että saimme Helsingin Maanviljelys- ja metsäzoologiselle lai
tokselle 5 Smithsonin institutin julkaisusarjaa, sekä museoita mitä 
arvokkaimman toukkakokoelman j.n .. 

Washingtonissa järjestettiin meille koko laaja kiertomatkamme 
mahdollisimman mukavaksi ja annettiin Bureaun puolesta edeltä
päin tieto kaikkiin paikkoihin, joihin meidän oli määrä saapua. joka 
paikassa saimme sitten mitä ystävällisimmän vastaanoton. Ellemme 
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olisi joutuneet hiukan poikkeamaan alkuperäisestä ohjelmastamme, 
joten tulimme muutamiin paikkoihin pari päivää aikaisemmin, toi
sifn ·pari päivää myöhemmin kuin meitä oli odotettu, olisi kaikkialla 
ollut meitä vasfassa Bureåu'n tai jonkun Bureau'n virkailijan auto, 
jolla meidät olisi kiidätetty joko hotelliin tai suoraan laitokselle, 
kuten kävi kaikissa niissä paikoissa, joihin tulimme oikeaan 
aikaan. joka tapauksessa meille näytettiin kaikkialla mitä suurim
malla auliudella ja perinpohjaisuudella laitokset ja tehtiin seikka
peräisesti selkoa niissä suoritetusta työstä, salaamatta mitään, ei edes 
uusimpiakaan, vielä julkaisemattomia keksintöjä. Kaikkialla katsoi
vat asianomaiset myöskin miltei velvollisuudekseen, paitsi tarjota 
meille aterioita jopa joskus asuntoakin, kuljettaa meitä autollaan 
laajalle kiertoretkelle tutustumaan ympäristöön. Toisinaan saimme 
tehdä tällaisia erittäin mielenkiintoisia ja opettavaisia vapaamatkoja, 
jotka kestivät aamusta iltaan saakka, ja jolloin tuli taivallettua 
yhtenä ainoana päivänä ehkä n. 150- 200 kilometriä. Muistuu mie
leeni, miten esim. Harry Smith meitä kuljetti Kaliforniassa Riversi
den ja Los Angeleksen seuduilla halki mittaamattomien appelsiini
farmien, näyttääksensä meille sikäläisiä suurenmoisia leppäterttu
insektariumeja, tai miten nuori metsäentomologi j. A. Beal Ashe
villessä kuljetteli meitä päiväkaupalla Pohjois-Karolinan ihan issa 
metsäseuduissa, näyttääksensä niitä töitä ja kokeiluja, joita siellä 
suoritettiin kaarnakuoriaisten torjumiseksi. - Toisinaan pantiin 
meillevartavasten toimeen mielenkiintoisia ja.suuritöisiä demonstra-· 
tioita, joissa osoitettiin, miten eri torjumisvälineitä, ruiskuja, lento
koneita y.m. käytettiin. 

Kaikki tämä suurenmoinen vieraanvaraisuus, ystävällisyys ja 
avuliaisuus, jota meille joka puolella maata mitä runsaimmässa 
määrässä osoitettiin, oli luonnollisest i omiansa tekemään kiertomat
kamme Amerikassa, paitsi mielenkiintoiseksi ja opettavaiseksi, 
myöskin erittäin hauskaksi ja mieluisaksi. 

Preparatorio Itä~Hämeen sydänmaalla. 
V. L. Luotola. 

Paikan nimi on Lehtoranta Asikkalan pitäjän Urajärven kylässä 
Ruotsalaiseen kuuluvan Koivuselän kauniissa poukamassa. Heino
lan kaupungista on sinne 12 km matka, jonka voi mukavasti tehdä 
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pienillä matkustajalaivoilla, 
suuremmat Heinola - Vesi
järven reitin laivat kun poik
keavatTornion laituriin,josta 
on 4 km maantiematka pe
rille. 

Käytin ensiksi mainittua 
reittiä käydessäni tämän vuo
den syyskuussa Lehtorannan 
preparatoriossa. Laitos sijait
see keskellä koskematonta 
luontoa, jossa maakotka saa
listaa, vieläpä ilveskin jos-
kus näyttäytyy. Paikka on Prcparaattori nuorinc apulaisineen. 

siis suorastaan ihanteellinen 
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luonnon ystävälle, joka tahtoo talteen varastoida sen aarteita. ja täl
lainen tuntuu preparatorion omistaja, agronoomi Leopold H ä g g kai
kesta sielustaan olevankin. Pikkupojasta pitäen on hän ollut luontoon 
erikoisemmin kiinnostunut. jo nuorena lyseolaisena sai hän palkinnon 
eläinten täyttämisestä Oulun Nuorten Työntekijäin käsityönäytte
lyssä. Harras'telijana oli hän jo kaksi vuosikymmentä eläinten täyt
tämistä harjoittanut, kun 5 vuotta sitten luonnollinen kehitys vei 
ammattimaiseen valmistukseen. Herra H. on tämän jälkeen kehittä
nyt ammattitaitoaan kaikin käytettävissä olevin keinoin, m.m. hank
kimalla kirjallista opastusta kuuluisalta amerikkalaiselta täyttämis
koululta The North Western Scool of Taxidermy. Niinpä suoritetaan
kin esim. nisäkästen täyttäminen hänen laitoksessaan nyt samoja 
työtapoja noudattaen, kuin maailmankuulu preparaattorifirma Jo
nas Brothers Coloradossa käyttää. Näin on pienestä alusta kehitty
nyt oloihimme nähden varsin huomattava erikoisliike, jollaista 
meillä jo kauvan on kaivattu. Liike on maassamme ainutlaatuinen 
täydellinen preparatorio, jossa suoritetaan eläinten täyttämistä, 
kaikkia taxidermian alaan kuuluvia tehtäviä ja luurankotöitä, val
mistetaan nestepreparaatteja ja biologisia ryhmiä hyönteisistä, lin
nuista ja pikkuimettäväisistä. Näistä ovat varsinkin viimeksimaini
tut, laadittuina seinätaulun muotoon lasin taakse, herättäneet luon
non ystävissä ja opettajissa mieltymystä. (Laboratorion sisäkuvassa 
näkyy kaksi tällaista, toinen esittäen siipioravaparia, naaras pesäko
Iosta esiin pistävänä, ja toinen tarhapöllöä saaliineen). 
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Sisäkuva laboratoriosta esittäen m.m. kuivausuunia ja kahta taulun 
muotoon laadittua biologista e~äinryhmää. 

Vielä 5 vuotta sitten oli toiminta niin vähäistä, että työt voitiin 
suorittaa tavallisessa asuinhuoneessa, mutta kysynnän elpyessä toi-

. minta laajeni jo parissa vuodessa siinä määrin, että hra H. oli pakoi
tettu rakennuttamaan pienehkön työhuoneen asuntonsa ullakkoker
rokseen. Aikaa myöten tämäkin osottautui riittämättömäksi ja nyt 
onkin valmistunut ajanmukainen, kaksikerroksinen preparatorio
rakennus, jonka alakerrassa on tilava ja valoisa ateljee kuivaus
uuneineen ja luurankojen valmistuksessa tarvittavine keittolaittei
neen sekä konttorihuone, jonka alla on kellari nahkojen ja nylke
mättömien eläinten säilyttämiseksi. Yläkerran muodostaa avara 
sali, jota tullaan käyttämään varasto- ja museohuoneena. Rakennus, 
ollen edustavalla kummulla, tekee varsin miellyttävän vaikutuksen. 
Siihen johtaa komea rappukäytävä, jota herra H:n muovaamat pöl
löt >>vartioivat». 

Preparatorion valmisteet alkavat jo olla siinä määrin haluttuja, 
ettei valmistus toistaiseksi ole riittänyt täysin tyydyttämään kysyn
tää. Tämä onkin ymmärrettävää huomioidessa ne vaikeudet, mitkä 
preparaattori H:lla on ollut kehittäessään itselleen kykeneviä apu
laisia ja hankkiessaan erikoisammattitietoja eri aloilta. Nyttemmin 
on hän kuitenkin saanut puolisostaan ja pojastaan siksi pystyvät ja 
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Va lmista tavaraa. 

työhönsä innostuneet apulaiset, että luulee voivansa tyydyttää suu
remmankin kysynnän. 

Suuriarvoista on, että tälläkin alalla nyt jo voidaan saada koti
maisia valmisteita. Tähän asti on näihin käytetty pääoma virrannut 
yleensä ulkomaille, varsinkin Saksaan, jonka valmisteet eivät juuri 
ole olleet parempia, mutta sen sijaan kyllä huomattavasti kalliimpia 
ja oloihimme useinkin vähemmin sopivia. Lehtorannan preparato
rion tuotteista ovat parhaat asiantuntijat maassamme antaneet 
erittäin kiittäviä lausuntoja. Mielestäni voivat varsinkin koulujemme 
opettajat luottamuksella kääntyä hra Häggin puoleen sitäkin suurem
malla syyllä, kun hän yliopistossa luonnontieteitä opiskelleena omaa 
tietopuolistakin sivistystä, mikä tällaisen liikkeen menestykselliselle 
hoidolle on pidettävä suorastaan välttämättömänäkin. Hänen posti
osatteeosa on \i esivehmaa. 
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Kotimaista kahvia. 
E. Kärki. 

Ei jaavassa tai Brasiliassa etelän kuuman auringon alla kasva
nutta ja sieltä ulkomaalaisilla laivoilla tänne tuotettua, vaan ihka 

oikeata, kotimaista kahvia 
tarjottiin joku aika sitten 
allekirjoittaneelle Savonlin
nassa. 

Tapaus lienee maas
samme jotenkin harvinai
nen, ja antoi se aiheen 
paikkakunnan lehdellekin 
seuraavanlaiseen pakinaan: 

Kuten tunnettua, on 
vanhoillapojilla monasti eri
koisia harrastuksia, jotka 
korvaavat heille perhe-elä
män vaihtelevat ilot ja su
rut. Tullinhoitaja H j a 1-
m a r B o m a n on tällai
seksi mieliharrastuksekseen 
valinnut - kahvinviljelyk
sen. Noin viitisentoista 
ajastaikaa sitten hän is
tutti kahvipensaan oksan 
kukkaruukkuun, ja kun se 

kuihtui, niin hän istutti yhä uuden ja uuden oksan, kunnes oikukas 
taimi vihdoinkin alkoi työntää juurta ja nostattaa runkoa. Suurella 
kärsivällisyydellä ja rakkaudella tuota kallisarvoista tainta sit
ten hoidettiin ja yhä uusia oksia istutettiin, kunnes vaivojen 
palkka vihdoin alkoi näkyä ja pensaaseen ilmestyi aluksi val
keita, hyvältä tuoksuvia kukkia sekä kukkimisen jälkeen mustia 
kahvimarjoja. 

Vuosien ku luessa kertyneet kahvimarjat koottiin pieneen ra
siaan, jossa niitä vieläkin on näytteenä asianharrastajille. Tänä 
vuonna on suurin ja vanhin kahvipensas, noin parin metrin mittai
nen kasvi, antanut siksi runsaita satoja, että uskollinen vaalija ja 
kasvattaja on vihdoinkin , lähes 15 vuotta kestäneen hartaan odotuk-
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sen jälkeen, saattanut tarjota ystävilleen ja tuttavilleen kupposen 
savonlinnalaista kahvia nimipäivänään. 

Kahvi oli hyvää, mutta sitä tarjottiin ainoastaan yksi kupillinen 
kullekin. Ei ollut vuoden sato riittänyt kuin noin pariinkymmeneen 
kupilliseen mustaa nektaaria. Maku oli hieman kirpeähkö, Rio
kahvin tapainen. 

Kuten oheellinen kuva 1 osoittaa, näkyy kahvipensas viihtyvän 
hyvin vielä Savonlinnan leveysasteella (n. 62°), mikä lienee pohjoi
simpia paikkoja maapallollamme, jossa tämän kasvin satoa on kor
jattu - tosin vain asuinhuoneessa. Edellämainitulla >>kahvifarmarill a>> 
on nykyisin satoa tuottavia pensaita neljä kappaletta. jos har
rastusta riittää, voinee meillä ajanpitkään olla ainakin yksi omava
raistalous - kahviviljelynkin alalla. Mutta olisi ehkä ennenaikaista 
ki eltää sitä vielä ui komailtakin tuomasta. 

Pieniä tietoja. 
Lintutietoja Kajaanin seudulta. Preparaa ttori, lyseo l. A r n o V. V. M i k

k o 1 a Kajaanista on toimitukse lle lähettämässään kirjeessä m.m. maininnut 
joukon lintutietoja Kajaanista. Esitämme seuraavassa mielenkiintoisimmat 
niistä. · 

Kesäk. 2 p:nä 1929 hra M. ampui Korvanniemessä, 10 km. Kajaanista itään 
koiras-k e h r ä ä j ä n (Caprimulgus europaeus L.). Aikaisemmin lintu ·on va in 
kerran tavattu yhtä pohjoisessa , nim. Sotkamossa. - Heinäk. 11 p:nä saatiin 
samalta seudulta koiras-p o h j a n s i r k k u (Emberi za rustica (L.)). - Elok. 
21· p:nä eräs maalainen ampui Korvanniemessä >>kanahaukkana>> s ini h a u k a n 
(Circus cyaneus (L.)) naaraksen. Myöhemmin hra M. näki koiraksen lentelevän 
samoilla paikoilla, joten lintu kenties on pes inyt seudulla. - Elok. 23 p:nä 
tavattiin seminaarin puutarhasta kuolleena nähtäväst i se inää tai sähkölankaa 
vasten lentänyt kai s 1 a r ä ä k k ä (Porzan11 porzana (L.)) . - Kaikki edellä
mainitu t linnut ovat täytetyt seminaarin kokoelmiin. 

Hra M:n mukaan on Kajaanin seuduilla nykyisin tava llista enemmän 
v i i r u-, v a r p u s- ja s u o p ö 11 ö j ä. 

Punarinta paarmallntu (Muscicapa p. parva) Pieksämäellä. Tämä Suomessa 
harvina inen lintu on asustanut Pieksämäe llä vuosina 1928 ja 1929. Kumpaise
nakin kesänä tapasin linnun Pieksämäen asemalta noin 4 kqometriä itäänpäin 
Saivoisten järven rantamilla. Lintu on ollut seudulla juuri pesintäa ikaan, kesä
kuussa, joten se on varmaan pes inyt, vaikka pesää ei ole sa ttunut löytymään. 
Metsä, jossa linnut asustivat , on tiheää korkeaa sekametsää ja hiukan kosteapoh-

1 Tämä kuva on aikaisemmin julkaistu saksalaisessa puutarhalehdessä 
<(De i n H e 1 f en>, jonka toimittaja on R u d o 1 f R ö t h e. 
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jaista. Vuonna 1928 lintu oli valinnut elinpiirikseen Saivoisten järven läntisessä 
päässä olevan laa ksonotkelman, mutta vuonna 1929 oli se siirtynyt saman järven 
itäiseen päähän samanlaiseen harjanteiden väliseen laaksonotkelmaan, noin kilo
metrin matkan edellisen kesän elinpiiristä. - Punarinta paarmalintu on kovin 
liikkuva, ja siksi on sitä vaikea tarkas tella. Kun se lisäksi oleskelee puiden latva
osissa, eikä, kuten näkee mainittavan, lähellä maata, täytyy tarkastelun tapahtua 
kiikarilla, jonka näköpiiristä se helpos ti katoaa. Punarinta paarmalinnun laulu 
muistuttaa paljon sen sukulaisen mustankirjavan paa rmalinnun ääntä. Laulun 
kokoonpano on kuitenkin siksi erila inen, että lintuja ei vo i toisiinsa se koittaa. 
Punarinta paarmalinnun laulu on so intu vampaa ja se rakenn etaan suuremmalla 
taidolla kuin sen sukulaisen. Kun mustankirjavan paarmalinnun laulu puristuu 
esille vaikeast i ja väkin äises ti , kumpu aa punarinta paarmalinnun säe va ivatto
mas ti ja riemukkaasti, joko kahteen taikka kolmeen osaan jaet tuna. Punarinta 
paarmalinnun säe kuuluu : tsink-tsink-tsink-tsink-tsinktsink 

tsu i -tsui-tsui-tsu i-
tsi- tsi- t si -

la La Ia. Säkeen edellä kuuluu heikos ti harmaan paannalinnun t irs-

kahtava tsr -ääni. }. Seppä. 

Vllrlälnen (Coturni x c. coturnix) Pieksämäellä. Yhteiskoulun oppilas Lauri 
Siivonen kertoi useana iltana kuunnelleensa tätä harvinaista lintua Meijerhovin 
lähellä heinäkuun lopulla. Kävin parina il tana pai.kalla, mutta silloin ei lintu vir
kannu t mitään. Min ä ehdin paikalle kuitenkin vas ta heinäkuun lopussa, jolloin 
linnun laulukausi oli jo lopussa. Pidän kuitenkin kuuleman oikeana, sill ä t iedän 
havainnon tekij än ta rkaksi lintujentuntijaksi. Äänenmerkintä, jonka hän pai
kalla teki , vas tas i ta rkkaan kirjallisuudessa mainittua viiriäisen äänikuvaa. 

j. Seppä . . 

Mustarastas (Turdus merula) Helsingissä. Mustaras taan huomas in ta mmi
kuun 13 p:nä 1929 Munkkiniemessä lähell ä Helsinkiä. Lintu on, kuten tunnet tua, 
käyn yt yhä yleisemmäksi Etelä-Suomessa, mutta ihmetellä täytyy, miten se on 
voinut sä ilyä poikkeuksellisen kylmänä viime talvena. 

Kaarlo Hilden. 

Kuhankeittäjä (Oriolus galbula) Hausjärvellä. Kuhankeittäjä näyttäytyi 
heinäkuun keskivaiheilla 1929 muutama,{ päivän ajan Hausjärvellä, Oitin ase
man lähettyvillä, Koivuniemen puistossa. Kyseessä oli todennäköisesti vaeltava 
yksilö. joka tapauksessa lintu on paikkakunnalla perin harvinainen vieras. 

Kaarlo Hilden. 

Sampi (Acipenser sturio) saatu Pohjanlahdesta. Noin 15- 17 vuotta sitten 
sa i kalastaja Kalle Veijota lohiverkostaan Iin pitäjän Olhavan kylän edu stalta 
185 cm pitkän sammen, jonka hän täytti ja möi metsänhoitaja E. Butzoville. 
Aikojen kulu essa se on ollut eri omistajilla, kunnes ku luvan vuoden aikana jou
tui lahjoituksena Oulun Luonnonystäväin Yhdistyksen kokoelmiin . 

A. A. Parvela. 
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Thallctrum aquilegiaefollum löydetty Kurkijoelta. Paitsi Aunuksesta on tämä 
kasvi tunnettu Suomen alueelta vain Ruskealasta Laatokan-Karjalasta; josta 
kasvin ens i kerran löysivät 1859 Backman ja Simming, ja Kivennavan pitäjästä 
Karjalan-Kannakselta, josta sen 1911 on tallettanut j. Lötjönen ja 1912 Elsa 
Sillman. · Iloisena uutisena botanisteillemme mainitsen, että Laatokan Karja
lasta on nyt kasvia löydetty toisaaltakin, nimittäin Kurkijoelta. Löydöll ä on 
hauska enteellinen esihistoriansa, jota en maita olla tässä esittämättä. 

Käydessäni viime kesänä (1 929) hartaan luonnon ystävän pastori L. Vuori
kosken luona Kurkijoen Arokalliolla (pappilassa), esitti hän minulle suurikokoi
sen Thalictrum jlavum-yksilön ja sanoi vihdoinkin löytäneensä pitkien . etsiskely
jen jälkeen aki lealehtisen ängelmän. Pettymys oli suuri, kun annoin. tuomioni 
kasvin väärin määräämisestä. Parin viikon perästä tämän jälkeen ajoi pasto
rimme eräiden koulupoikain kanssa· pihaani ja väitti nyt ainakin tavanneensa 
mainitun kasvin. Tuota pikaa kiskottiin kasveja esille kärrien istuimen alta 
komerostaan. Nyt olivatkin löydöt jo oikeita. Kasvit olivat parhaillaan kukalla 
ja kukkia oli kahta eri värimuunnosta, violetin väristä ja valkean keltaista. 
Kerrassaan komeita kasveja. Ennen en ollut nähnyt kukkivia akileanlehtisiä 
ängelmiä, joten ihastukseni oli suuri nähdessäni tuon pehmeän, tuuhean ja vaih
televavärisen kasvin. Ruskealasta olin varemmin tavannut kasvia hedelmällä, ja 
Virossa Ebaveren · pähkinälehdossa näin sen vasta aukenemattomin kukkanu
puin. 

Seuraavana päivänä lähdin erään maamiesopistolaisen kanssa paikkaa lä
hemmin tutkimaan toivossa jotain muutakin paikalta löytäväni. Mutta ainoa 
kiintoisampi kasvi paikalla on tuo uusi löydökki. Kasvin esiintymispaikka on 
Kurkijoella Elisenvaarassa, noin 3,5 km päässä asemalta kirkonkylään johtavan 
maantien varrella. Lähemmin sanottuna on kasvia Kuikan talon hevoshaassa 
noin 100- 200 m päässä sen syrjätien varrella, joka ränsistyneen Kososen mökin 
ohi kulkee Miikkulaisen taloon. Kasvia on noin 2 ha alalla monia satoja kukkivia 
yksilöitä ja pieniä taimia oli haka aivan täynnä, joten kasvi ei hevillä sukupuut
toon hävinne, vaikka sitä kukkimisaikanaan varmaan tullaankin halukkaast i 
käyttämään dekoratiivisena maljakkokasvina. Hevonen ei sitä syö lainkaan, 
mutta siemenen multauksesta se näkyy pitävän hyvää huolta. Paikka on lähem
min määriteltynä Athyrium filix femina-lehtoa, valtapuuna harmaa leppä. Hevo
set olivat syöneet ruohot verrattain tarkkaan, joten vain harvoja tunnettavia kas
veja sain edellisten lisäksi muistiin merkityksi. Ne ovat Orchis maculata, Viola 
Riviniana, V. epipsila, Trientalis, Rubus idaeus, Crepis paludosa ja Calamagrostis 
arundinacea. Alkukesästä löytyy lehdosta paljon muutakin, mutta mikään re
hevä kasvupaikka mainittu haka ei ole. Kososen mökin vainion aitovarrellaldn 
oli joitakin yksilöitä mainittua kasvia. 

Eri värimuunnoksista oli violetin väristä noin 75 % ja kellertävää 25 %. 
Ellei ennestään näitä värimuunnoksia ole eroitettu niin edelliselle ehdotan nimeä 
f. v i o 1 a c e a ja jälkimmäiselle f. f 1 a v e s c en s. Veli Räsänen. 

Cynosurus eristatus Kurkljoella. Kuluneen kesän (1 929) kesäkuun lopulla 
löysin .Kurkijoen maamiesopiston pihanurmelta mainittua heinää noin 30 hei
kosti mätästävää yksilöä. Kasvi on paikalla kasvanut ehkä 15 vuotta, eli siitä 

· lähtien, jolloin hein änurmet kylvettiin. Miksi ennemmin en ole kasvia tavannut, 
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johtuu siitä, että heiniä paikalta on säännön mukaan niitetty voikukan kuk
kiessa. Nyt myöhästyi niitto hiukan, ja päivää ennen niittoa ehdin tarvittavat 
yksilöt talteen korjata. Myöhemmin syksyllä kasvoi niitetyistä yksilöistä uusia 
kukkivia varsia, joskin vain niukalti. Seuralaiskasveista huomattavimmat ovat 
Plantago lanceolata (vain 2 muuta löytöpaikkaa K:joella) ja villiintynyt Narcissu~ 
poeticus. Picris llieracioides kasvaa toisessa paikassa puistossa noin 6 m2 alalla. 

Veli Räsänen. 

H uhtakurjenpolven (Geranium bohemicum L.) levinneisyydestä vieläkin. 
Olen suurella mielenkiinnolla lukenut T. j. H i n tikan selostuksen >>Huhta
kurjenpolven (Geranium bohemicum L.) ekologiasta ja levinneisyydestä>> Luon
non Ystävän n:ossa 4, siv. 115- 126. Edell~mainitun kirjoituksen mukaan 
(siv. 122) huhtakurjenpolven levinneisyys Suomessa ei ole tasaista, vaan siinä 
voidaan eroittaa lounainen ja itäkaakkoinen esiintymisalue, jotavasto in huhta
kurjenpolvi puuttuu suurimmalta osalta keskistä järvialuettamme, jossa kui~ 
tenkin kaskiviljelys viime aikoihin asti olisi suosinut lajin itämisedellytyksiä 
ja esiintymismahdollisuuksia. Hintikan mainitsemat löytötiedot näyttävät 
tukevan tätä käsitystä lajin levinneisyydestä, mutta epäilen kuitet}kin, että 
tuntemattomina on pysynyt useita esiintymiä, jotka yh<,iistävät 1a11n itäiset 
esiintymispaikat lounaisiin. Hintikka mainitsee (siv. 122): >>Lappe.~n löydöt 
(v:lta 1857 ja uudelleen 1870-luvulta ja 80-luvun alussa) on, ainakin toistaiseksi, 
pidettävä erillisinä>> ; sekä myöhemmin (si·v. 123) »Conspectuksessa mainitut 
koululaisherbariotiedot lisalmelta ja Säämingistä eivät liene luotettavia>>. Vii
meksimainittuun epäilykseen ei ehken kuitenkaan ole aihetta. Olen nim. ta
vannut huhtakurjenpolvea Säämingin naapuripitäjässä Parikkalassa, vaikka

kaan en enää, melkein neljännesvuosi
sataa myöhemmin, voi muistaa lähempiä 
yksityiskohtia sen esiintymisrunsaudesta 
y.m.s. Kasvikokoelmassani on kaksi 
suurehkoa yksilöä tätä lajia, jotka mo
lemmat olen talteenottanut 26. 8. 1906 
Parikkalan pitäjän Järvenpään kylästä. 
Kasvupaikaksi on merkitty >>kaski
maa>>; mainittuna aikana ei tosin Pa
rikkalassa enää juuri kaskeamista varsi
naisessa merkityksessä harjoitettu, mut
ta poltettiin kuitenkin kaskea pienem
millä aloilla varsinkin nauriin, vähem
mässä määrässä kauran viljelystä varten, 
sekä lisäksi uusien peltojen raivaami
sen yhteydessä. 

A. }. Kopperi. 

Picea excelsa 1. brevifolla Cripps. 
kasvaa Hämeenlinnan maalaiskunnan 
ja Vanajan rajamailla Hätilän kartanon 
metsässä olevalla mäellä jotenkin au-
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, kealla paikalla. Sen korkeus on 340 cm ja run gon ympärysmitta metrin kor
keudella 24 cm. Latvuksen pisin halkaisija on 210 cm. Muut lähettyvillä kas-
vavat kuuset ovat aivan tava llisia. R. Tuominen, lyseo lainen. 

Kirjallisuutta. 

V a i n i o, Ed v. A.: Li c h e no g r a p h i a F e n n i c a 1, Pyreno liche
nes usqu e proximi Pyrenomycetes et Lichenes imperfecti, Helsin gfo rsiae 192 1; 1 I, 
Baeomyceae et Lecideales, Helsingforsiae 1922; 1 l I, Coniocarpeae, Helingfors ia e 
1927. (Acta Soc. pro Fauna et Flora Fenni ca 49, 53 ja 57). 

Ennen kuolemaansa ehti Vainio tästä suurisuuntaisesta jäkäläsystemaatti
sesta teoksestaan saa ttaa julkisuuteen vain kolme osaa, ja nekään eivät ole 
läheisessä systemaattisessa tangeerauksessa tois iinsa. Tämänlaista teoksen kir
joitustapaa vois i asioista tietämätön pitää vähemmän soveliaana. l(un vielä 
Pyrenomycetes-ryhmä, samaan osaan otettuine jäkälin een Lichenes imperfect i, 
varmaa n olisi koko teo ksen va lmistuttua asetet tu systeemin loppupäähän, niin 
sitäkin enemmän tuntunee työn laatu oudoksuttava lta. Syyt tähän kuitenkin 
ovat syvemmällä. 

Vainion kirjoittaessa t eoksen a lkuosaa utelin syytä nurinkuriseen järjestyk
seen, mutta Vainio sanoi täysin harkiten työh ön ryhtyneensä. Vainion mielestä 
oli >> maailman paras>> ja varsinkin meille hyvin so piva jäkä läkasv io ru otsa laisen 
Th. M. Fries in Lichenographia Scandinavica. Mutta teos oli va illinainen, liiankin 
vai llinainen, sillä siitä ehti ilmestyä vain 2 osaa ennen Friesin kuolemaa ja nekin 
käsit telivät pääas iallisesti >>n ii tä helpoimpia jäkäli ä>>. jotta nyt kerrankin saata i
siin ka ikkia ryhmiä käs ittelevä jäkäläteos va lmiiksi, niin ensin on kirjoitettava 
va ikeimmat. >> Kyllä te nuoremmat sitten kuo leman i jälkeen pian helpoimmat 
osat saisit te va lmiiksi,. mutta sitä, minkä Fries ja monet muut ovat vieneet hau
taan men nessään, sitä ei olisi vara enää uhrata.>> Tähän suuntaa n puoluste li Vai
nio teoksensa alkamista. j a oike in nestorimme tekikin, vaikke i koko >>va ikeinta>> 
urakkaansa saanutkaan täytetyksi, enn enkuin hänen vuoronsa tuli vä istyä 
jäkäläsystematiikan ohdakkeiselta työvainio lta. Teoksensa nelj äs osa, jatkoa 
Lecideales- parveen, on nimittäin käs ikirjoituksena keskeneräinen, juuri >> meille 
nuoremmille >> pahimmoillaan. 

Mitä Vainio - lyijykynällä kirjoittaen - kerran sa i kirjoitettua, se oli va l
mista painettavaksi ja sellaista on Leeideaies-osan loppukin, mutta tärkeiden 
lajien ja yleisen tutkimuskaavan puuttuminen Eu-Lecidioilta ja muiltakin on kor
vaa mato n tappio. 

Valmiiden kolmen o·sa n vastaanotto on yleensä ollu t hiljaista. Se johtuu 
juuri niiden , sanoisinko, va il<ea tajuisuudes ta, ain akin ensinäkemältä. Populääri
sin teoksen osista on to in en, jossa käs itell ään Baeomyces-, Cladonia-, Piloplwron-, 
Toninia-, Tlwlloedaema-, Bacidia-, Bilimbia-, Sporopodiwn- ja Rhizocarpon
suvut. Useissa suvuissa on uusia lajeja, toisissa huomattavan runsaast ikin. 
Tutkimuskaavat ovat kaikille lajeille suvun alussa ja ede llyttävät ne yleensä 
mikroskoopin käyttöä, paitsi Cladonia- ja Baeomyces-suvu ille. Vaikka esim. 
Rhizocarpon-suku on määrättäv issä va in mikroskooppia käyttäen, niin on tutki-
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muskaava sa ngen selvä ja alottajankin helppo käyttää. Samaa on sanottava 
ennen vaikeina pidetyistä Bacidia- ja Bilimbia-suvuista. Hyvin luontevasti 
sujuu nyt jäkälämääräys Vainion oivallisten kaavain mukaan. 

Ko lmas osa on melkein yksistään pienen pieniä, n.s. nuppineulajäkäliä kä
sittävä, josta vanhemmasta suvusta Calicium nyt löytyy kaikenkaikkiaan 16 eri 
sukua, jos Cyplzeliumkin niiden mukaan lasketaan. Uudet suvu t ovat: Cali
ciella, Embolidium, Stenocybe, Strongylopsis, Chaenothecopsis, Strongyleuma, 
Co!liocybopsis, Microcalicium, Mycocalicium, Clzaenotlzeca, P/zacotiella, Splzinc
trina, Coniocybe ja Roesleria. Näistä on 6 sukua Vainion nimittämiä ja monia 
uu sia lajeja on myös tässä mullistavassa sukuse lvittelyssätu llut luoduksi. Voipa 
sanoa, että Calicieae-parvi on tullut täydellisest i uudeksi luoduksi, ja tämän takia 
kaikki jäkäläsystemaatikot saavat >muppineulajäkälä>>-määräyksensä huolelli
sest i uudelleen läpikäydä. Paitsi ede ll ämain itul ta sukuja löytyy kirjassa vielä 
Sp!zaeroplwrus- ja Tlzoluma-suvut. Tämäkin osa on mikroskooppia käyttävä lle 
verrattain selväpiirteinen. 

Vaikeampi on teoksen ensimmäinen osa, jossa paitsi Dermatocarpon-sukua 
on pelkästään mikroskooppisia >> Verrucaria>>-jäkä liä, joiden, suureksi osaksi 
kivill ä kasvavien jäkälien tutkiminen tuottaa aika paljon va ikeuksia, varsinkin 
aloittavalle likenologille. Tässä osassa on tutkimuskaava kirjan lopussa, ja jo 
tribuksia jaoitellessa moni kohtaa va ikeuksia eteenpäin päästäkseen. Helpompi 
tutkimuskaava on välttämätön aloittelijalle, vaikkei se olisikaan niin luonnoll i
nen kuin Vainion jaoitus. Kirjassa on kaikkiaan 50 eri sukua, jotka ovat synty
neet entisestä Verrucariasta, jos erilleen asetamme Dermatocarpon-suvun ja 
vielä vailla systemaattista asemaa olevat Lichenes imperfecti: Corisciwn, Siphula, 
Lepraria, Cystocoleus ja Racodium-suvut. Monet näistä kasvisuvuista ovat se l
laisia, tuskin pa ljaalla silmällä havaittavia >> pistejäkäliä>>, joita jäkälätutkijat 
ovat hylkineet sieninä ja taas sienitutkijat luulleet jäkäliksi, joten ne kaikkien 
halveksimina ovat jääneet kokonaan vaille tutkimista. Nämä >>sieni-jäkä·läh> 
pelasti Vainio suureksi osaksi unhoon joutumasta, vaikka paljon niitä vielä on 
sclvittämättäkin. Toistakymmentä uutta sukua on kirjassa Vainion nimittämiä 
ja uusia lajeja hyvin paljon. 

Tämän samaten kuin kolmannenkin osan lopussa on hakemista, joten ne 
mu odostavat jo >>valmista >> Vainion teoksessa. Toise lle ja neljännelle osa lle olisi 
hakemista tullut yhteinen. 

Arvoltaan niin klassillisia kuin Vainion teokset yleensä ovatkin, olisi tästä 
teoksesta varmaan tu llu t klassillisimpia ja eniten käytettyjä jäkäläsystemaatti
sia teoksia kaikkialla maailmassa. Nyt jäävät sellaisiksi vain painosta ilmesty
neet osat. 

Vainio piti, Nylanderinkin syrjäyttäen, ruotsalaista Th. M. Friesiä eniten 
kultivoituna jäkälätutkijana, ei kylläkään yleismaailma llisena, vaan huolellisena 
ja perinpohjaisena tutkijana, jonka Lichenographia Scandinavican hän otti mal
likseen jäkäläkasviota luodessaan. Edistyksenä Friesin Lichenographiasta on 
Vainiolla selväpiirteiset tutkimuskaavat, puhumattakaan monien sukujen, lajien 
ja toisintojen tarkasta selostamisesta, jossa työssä tusina-likenologien pikku 
muodot on syrjäytetty vailla systemaattista arvoa. Pitkänä tutkija-aikanaan oli 
Vainio päässyt jo varmuuteen siitä, mitkä morfologiset, kemialliset y.m. seikat 
on otettava huomioon pienikokoisilla jäkälillä ja mitkä se ikat taas toisarvoisina 



Kirjallisuutta. 183 

ovat hyljättävät. Kestää kauan, ennenkuin se llaise lla henkise llä pääo malla va
rustettu tutkija kuin Vainio oli, ilmestyy hänen kesken eräiseksi jäänyttä työ
tään jatkamaan. 

Kun Brotherus sa i suuritäisen Fennosl<andian sa mmalkasv ian valmi iksi, 
niin pidettiin työtä ai nutlaatuisena. Mutta Vainion työ on toise lta näkökul
malta katsottavissa . jäkäläsystemati ikka han ei ole vie lä vakiintunut sa massa 
merkityksessä kuin sa mmalsys tematiikka. Kun Brotheruksen piti jokainen ko
telo avata ja todeta kasvi määrätyksi lajiksi, täytyi Vainion mikroskoperata 
uudestaan jokainen piskuin en jäkälä. Näin läpikäytäviä jäkäliä oli niin paljon , 
et tei Vainio, vaikka hän käy tti su urimman osan viime vuosiensa ajasta tähän 
työhön, päässyt Eu-Lecideoita pitemmälle. Helppoa oli si Vainion ollu t suoriutu a 
n.s. lehti- ja pensas jäkälien sys temaattisesta se lvitte lystä, mutta hän ei halunnut 
hetkeäkään uhrata työl le, johon hän luuli nuorempien pystyvän. Hän halusi 
kaikki aikansa uhrata vaikeimmille m,uodoille. Antakaamme hänelle täys i tun
nustus epä itsekkäästä ja jalosta työstään. Lichenographia Fennica odottaa vain 
jatkajaansa ja päättäjäänsä . Milloinkahan sekin aika koittanee, jolloin sen 
saamme? 

Kurkijoe lla 29. 1 X. 1929. Veli Räsänen. 

Norde n s k i ö 1 d, Erik: Bio 1 o g i a n hi sto ri a. 1- 11 I. Vana
mon kirjoja n:o 24- 25. Werner Söderström Oy. 1927- 1929. 

Helsingin yliopiston entinen dosentti tr i Erik Norden s k i ö 1 d, joka 
nykyään to imii dosenttina Tukholmassa, julkaisi vv. 1919- 24 ruotsinkielellä 
laajan biologian historian. Sen jälkeen teos ilmes tyi komea na saksa laisena pai
noksena . Nyt tämä kaikkialla suurta tunnustusta osakseen saanut teos on kol
mena hauska-asuisena niteenä ilmestynyt suomeksi. Suomalainen painos on sa
malla vielä parannettu painos. Tekij ä on nim. monin paikoin siUi li sä illyt ja täy
dentänyt, laajentanut jonkun verran suomalaisten tutkijain käsittelyä j.n.e., 
vieWpä henkilökohtaises ti läpikäynyt suomalaisen korehtuurin. Tri N. on siten 
omistanut aivan erikoista huomiota tälle entisessä kotimaassa julkaistulle pai
nokse lle ja tä ten osoittanut, etUi hänessä edell eenkin elää harrastu s ja mielen
kiinto suomalaista sivistystyötä kohtaan, harrastus, jota hän aikoinaan osoitti 
m.m. ottama lla osaa Vanamo-seuran toimintaan, ollen seuran varapuheenjohta
janakin. Suoma laisen lukijan on näin ollen erikoisen hauska .nähdä tri N:n suur:. 
teos yhtenä numerona Vanamon kirjasarjassa. )>Biologian historia )> juontaa muu 
ten alkunsakin Suomesta. Sen ensimmä in en lähtökohta nim. on luentosarja, 
jonka tri N. piti Helsingin yliopistossa v. 1916- 17. Suomalaista painosta elä
vöitUivät sa ngen lukuisa t, ulkomaisi sta painoksista puuttuvat kuvat, osittain 
muotokuvia, osittain kuvanäytteitä kuuluisista vanhoista teoksista. Maist. T. j. 
H i n t i k a n suomennos on sujuva ja täsmä llinen, käännöksen leimaa ei t ok
scssa paljoakaan tunnu . Yksityiskohdista tietysti joskus voi olla eri mieltä. 
Niinpä mielestäni on jotenkin toivotonta koettaa enää saada käytäntöön muotoja 
te o r e e m a, p r o b 1 e e m a i-päätteisten yleisesti käytettyjen muotojen sijaan, 
joskin a-päätteise t lienevät )>virallisesth> hyväksytyt. 

Teoksen yhteinen sivumäärä on 943, ja kun siinä selostetaan monen sadan 
tutkijan ja ajatte lijan - biologien, lääkärien, filosofien y.m. - osuutta biolo-
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gisten tieteiden kehityskulussa ja vaiheissa, on ilmeistä, ettei ilmoitettavien teos
ten tavanomainen sisä llyksen se lostu s L. Y:n tilan puitteissa ole mahdollinen. 
Meidän on siten pakko rajoittua muutamiin ylimalkaisiin viitteisiin teoksen jaoi
tuksesta ja sisällöstä . - Ensimmänen osa käsittää ajanjakson esihistoriallisista 
ajo ista 17:nnen vuosis. loppuun. Esitys alkaa luonnonkanso jen elämää ja luon
toa koskevista havainnoista ja käs ityksistä, koskettelee muinaisten itämaisten 
sivistyskanso jen os ittain varsin hu omat tav ia saavutuksia (babylonialaiset, egyp
tiläiset) ja omistaa laa jalti huomiota loistavan kreikkalaisen sivistyskauden eri 
va iheisiin, huippun a Ari s t o t e 1 e s, joka >>o n enemmän kuin kukaan muu rai
vannut tietä biologian kehittämiseksi lujille periaatteille perustetuksi tieteeksi.>> 
Sen jälkeen kuvataan myöhäisantiikin ja keskiajan tieteen lamaannuskaus i, 
jolloin roomalaisten suurimman biologin, tekijän mielestä liiaksi aliarvioidun 
P 1 i n i u k se n - hänethän on use in leimattu vain >> hengettömäksi kompi laatto
riksh> - 37-osa in en >> Naturalis histori a>> puolentoista vuosituhannen ajan pysyi 
ihmiskunnan lu on nonhistoria llisen tietämyksen pää lähteenä. 

No in puo let teoksen ensi osaa on om istettu renessanss ikaudelle, joka biolo
gian ala lla edust i >>väsymätöntä ets imisen ja kokoamisen a ikaa >> . Me tutustumme 
ensin ajan uusiin luonnonfilosofisiin järj este lmiin - mainitse mme vain nimet 
K o per n i k u s ja 0 a 1 i l e i -, sitten taitavi in >>zoografeihim (0 c s ne r, 
A l d r o v a n d i, Ron d e l et y.m.) jaanatomeihin (S y 1 v i u s, Vesa 1 i u s 
j.n.e.), päätyen mullistavaan verenkierron selvittämiseen (H a r v e y). Lopuksi 
käsitellään uudenaikaisen luonnonkäs ityksen valla lle pääsy~i , mekaanisia luon
nonjärjeste lmiä y.m. sekä, viimeisessä lu vussa 17:nnen vuosisadan loistavia bio
logisia saavutuksia y.m. mikroskoo pin ja mikrotekniikan avulla (M a 1 p i g h i, 
0 r e w, L ee uw e n h o e k, S w a m m e r d a m y.m.). 

Teoksen toiseen osaan sisältyy ajanjakso 1700- luvun alusta Darwinin aiko i
hin. Osan alkupuoliskoon sisältyy m.m. esitys systematiikan kehityksestä, 
Li n n e päähenkilönä, hänen edeltäjänsä ja oppilaansa (m.m. Suomen ensim
mäin en itsenäin en biologi Pieta ri K a 1 m) sa malla huomioonotettuina. Muusta 
runsaasta sisä ll yksestä mainittakoon vain luvut XV II I:n vuosisadan kokeelli
sesta ja speku latiivisesta biologiasta (päähenkil öin ä H a II e r, La M e t t r i e, 
Bonn et, S p a II a n z a n i, Caspar F r i e d r i c h \V o 1 f f y.m.) se kä krii
t illiscstä filosof iasta ja romanttisesta lu on nonkäs ityksestä, jossa tekij ä m.m. 
painostaa Immanu el K a n t i n suurta va ikutusta myösk in biologiaan. Laa
jasti käs ite ll ään myös >> romanttista luonnonfilosofia >> Ooe theä, jolla ~ h erättä 

vänä voimana >> on paikkansa biologian historiassa. 
I I:n osan jälkimmäinen puolisko käsittelee 19:nnen vuos is. biologiaa Darwi

niin saakka. Sisä ll yksestä antavat aav istuksen jo nimet v. Hu m b o 1 d t, L a
m a r c k, C u v i e r. Lisä ksi tapaamme monen monet kuu luisat erikoisa lojen 
edu sta jat, m.m. maini taan suomala iset A. von Nordman, E. j. Bonsdorff 
ja W. Ny 1 a n d e r. Erikoisest i liittyvä t tähän ajanjaksoon embryo lo gian, 
so lu opin ja kokeellisen tutkimuksen tärkeät saavutukse t, muita aloja mainitse
matta. 

>>Biologian historian >> kolmannen osan sisä ll yksestä lii ttyy n. 3 / 4 tavalla tai 
toisella Charles Darwin i n maailmankuuluun nimeen. Erinomaisen mielen
kiintoisissa ja valai ev issa luvuissa tutustumme siinä darwinismin edellytyksiin , 
itse arwiniin ja hänen mullistavaan elämäntyöhönsä, Darwinin puoltajiin ja 
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vastusta jiin, polveutumisop in morfolo gisiin perusteihin, jossa yhteydessä maini
taan m.m. j.A. P a 1m e n, kiihkeään taistelijaan ErnstHae c k e 1 i i n ja hänen 
monismiinsa. Sen jälkeen käsitellään morfologisen y.m. erikoistutkimusten suu
ria saavutuksia darwinismin vaikutuksen alais ina, saavutuksia, jotka suurin piir
tein ovat tutut nykyise llekin polvelle, mutta joista täsmällinen yhteenveto ja tasa
puolinen arviointi on joka ise lle tervetullut. Maantieteellisen biologian alalta 
mainitaan tässä yhteydessä m.m. suomalaiset tutkijat j. P. No r r 1 i n, A. Osw. 
K i h lm a n-K a i r a m o, A. K. Cajander ja R. Hu 1 t. - Tutustutettuaan 
tä män jälkeen lukijaa niihin kahteen kehityshistorialliseen pääsuuntaan, jotka 
viime vuosisadan lopussa selväst i toisistaan eroavina es iintyivät, nim . uusdar
winismiin (August W e i s m a n n, R o u x ) ja uuslamarckismiin (G i a r d y.m.), 
tekijä siirtyy kehityskysymyksiin nykyaikaisen perinnöllisyystutkimuksen va
lossa' ja es ittää luvuissa >>kokeellinen biologia>> ja >> teoreettisia pohdintoja meidän 
aikana mme>> yleiskatsauksen viimeisten vuosikymmenien saavutuks'iin ja kiista
kysymyks iin biologian eri aloilla koko nykyise lle lu onn ontieteilijäpolvel.le tuttuine 
suurine nimin een. 

Meidän maassa mme ei ole ketään, joka pystyisi tri N:n teosta k o k o n a i
s u u d e s saa n arvostelemaan, eikä luultavasti koko maa ilmassa ole monta 
biologia, jotka olisivat yhtä syvä llisesti kuin N. biologisten tieteiden vaiheisiin 
perehtyneet. Tästä ainutlaatuises ta perehtyneisyydestä lukija tulee pian va
kuutetuksi ei ainoastaan lähdekirjallisuuslu etteloiden laajuuden perustalla vaan 
ennen kaikkea sen itsenäisen ja omintakeisen otteen vuoksi, joka tekijällä on 
kuvaamiinsa tutkijoihin ja tieteen eri kehitysva iheisiin . Tuntee het i, ette i tekijä 
ole laatinut teostaan muiden histo riallisten teosten pohjalla, vaan että hän todel
lakin on syvällisesti tutustunut tutkijain, vanhimpienkin , alkuteoksiin ja muo
dostanut niiden perusta lla oman ja itsenäisen mielipiteensä, mielipi teen, joka 
useinkin merkitsee entisen >> yleisen mielipiteen>> tarkistusta ja oikaisua. Syvälli
nen perehtyminen tieteen eri suuntiin ja saavutuksiin aikojen kuluessa on myös
kin antanut tekijälle sen objektiivisuuden ja tasapuolisuuden, sen syvän ym mär
tämyksen, jolla hän suhtautuu kunkin aikakauden saavutuksiin ja eri tutkijain 
työhön. Erittäin suurena ansiona teoksella on, ette i biologian historiaa käsitellä 
irrallisena, ahtaasti omaan piiriinsä rajoitettuna, vaan johdonmukaises ti lähei
sessä yhteydessä kunkin aikakauden koko ain ee llisen ja henkisen kehityksen 
kanssa. Vain täten myöskin biologisten tieteiden saavutukset tulevat oikein 
ym märretyiksi ja täten toisaa lta näiden tieteiden valtava merkitys ihmiskunnan 
koko kulttuurille käy eläväksi. On kyllä totta, että aikaisempienkin biologian 
historioitsijain joukossa on miehiä, jotka ovat tämän oivaltaneet, mutta tuskin 
kukaan on yhtä johdonmukaisesti sen toteuttanut . Teoksen kiintoisuutta tämä 
tietysti kohottaa suuresti - ja toivottavasti paljon laajentaa sen lukijapiiriä 
varsinaisten biologian harrastajien piirin ulkopuolella. Tri Nordenskiöldin teos 
tarjoaa jokaiselle sivistynee lle mitä viehättävintä ja mielenkiintoisinta luettavaa. 
Se ei saa puuttua ainoastakaan maamme kirjastosta. Itsestään selvää on, että 
jokainen luonnontieteiden harrastaja sen hankkii ja siihen perusteellisesti tutus-
tuu. Ilmari Välikangas. 

Salonen, Fran s: Puutarhakirja. 764 siv.,332 kuv. Kangas
kansissa 75 mk. Porvoossa Werner Söderström OY. 1929. 
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Tämä laa ja teos on tarkoitettu pääas iallises ti käytettäväksi oppikirjana 
puutarhakouluissa y. m. oppilaitoksissa, joissa ann etaan ve rraten perinpohjaista 
puutarhanhoidon opetu sta . Mutta sitäpaitsi se on aijottu apulähteeksi itsekseen 
opiskelijoita ja puutarhojen omistajia va rten. Siinä annetaan mahdollisimman 
monipuolisia t ietoj a keittiökasv ien, hedelmäpuiden ja marjapensa iden sekä 
myös kin - tos in suppeassa muodossa - tärkeimpien koristekasvien viljelemi
sestä niinhyv in avo maa lla kuin lavo issa ja kasvihuoneissa . Erikoisessa toista 
sataa sivua käs ittävässä luvu ssa tehd ään se lkoa puutarhakasvien tuhoo jista. 
j a lopuksi on lyhyt es itys puutarha tu otteiden myynnistä se kä 1yövälineistä. 
Tekij ää ova t avustanee t usea t erikoisa lojen tuntija t (0 . Collan, G. Ignatius, K. 
J aa tin en, j. I. Liro, j. Listo, V. Hukkinen ja A. Rindell) osa ksi kirjoittama lla 
teosta varten alaansa koskeva t luvut, osa ksi tarkas tamaHa käs ikirjoitusta. -
Toivomme tämän kirjan voivan osa ltaan edistää maassamme puutarhanhoidon 
nousua, jonka melko korkeasta kehitykses tä olemme m.m . äs keises tä puu ta rha-
näy ttelys tä saa nee t elävän ja ilahduttavan ku van. U. Saalas. 

Co ll a nd er, Run a r : K asv if ys i o l og i s i a k o k e i ta. 11 5 
sivua, 8 tekstiku vaa. Kustannu osa keyhtiö Otava, Helsinki 1929. Hinta nid . 
40, sid . 50 mk. 

Helsin gin yliopiston kasvi t ieteen opetuksessa on alettu viime a ikoin a kii n
nittää entistä suurempaa huomiota kasvifys iologiaan. Siin ä suoritetaan nyky
jään cum laude arvosa naa va rten lyhyt peruskurss i, jota seuraa laa jempi jatko
kurss i korkein ta a rvosanaa va rten. So pivan ohjekirjan puute kävi a ikaa myö
den yhä tuntu va mmaksi, kunnes dosentti, tri Runar Collander äskettäin jul
kaisi nyt ilmoite ttavana olevan teo ksen. Varhemmin , jolloin kasv ifys iologisen 
kurss in suorittiva t va in kasv itieteen korkeinta arvosa naa ta voittelevat yli 
oppilaa t ja jolloin siihen pyrkivien lukumäärä oli nykyiseen verra ttun a varsin 
pieni, tultiin kursse illa hyvin to imeen niill ä prof. Fredr. Elfvin gin irtolehdille 
kirjoittamilla t yöohjeilla, jotka oliva t kurss ila isten yhteises ti käytettävin ä. 
Näitä ohjeita laa jennet t iin ja täydenn ettiin sittemmin vähitell en, ja niistä on 
saanut alkunsa tri Collanderin ohj ekirja, joka kuitenkin poikkeaa siinä mää rin 
alkuperäisistä, kirjoitetuista t yöohj eista, että sitä on pidettävä t äys in itsenäi
senä teoksena. 

Nykyisten yliopistollisten o p e tu sva~ timu s te n mukaises ti teos jakaa ntuu 
kahteen osaan: peruskurss iin cum laude arvosanaa varten ja jatkokurss iin kor
keinta arvosanaa varten. Ensiksima initussa osassa selitettyjen kokeitten avulla 
työskentelijä t perehdytetään näppäräs ti kasvifys iologian peruskysymyksiin ja 
kasvifys iologisen metodiikan alkeisiin. Kokeitten suoritus on verra ten helppo 
eikä vaa di mutkikas ta kojeistoa, mistä syystä kokee t erikoisen hyvin soveltuvat 
vas ta-alkajille. Mutta kokeit ten yksinkertaisuus ja tarvit tavan välineistön 
helppo hankinta mahdollistava t tässä osassa sclitettyjen kokeitten suorituksen 
myös oppikouluissa, joitten biologian opettajille tämän osan koeselitykset ta r
joavat mitä parhaimpia ohjeita kasviopin opetuksen eloistamis en kasvifys io
logisia kysymyksiä pohdittaessa . Suurin osa kokeista edellyttää myös ve rra ten 
vähän kemiallisia es itietoja, mikä li sää niitten soveltuvaisuutta alkeisopetukseen. 

Toisen osan, jatkokurss in , työt pohjautuvat peruskurss in suorituksessa 
saavutettuihin tietoihin ja käy tännölli seen kokeilutaitoon . Ne perehdyttävät 
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työskenteli jät jo ve rraten yksityiskohtaiseen metodiikkaan, ja nussa kiinnite
tään entistä suurempaa huomiota kvantitatiivisiin mää räyksiin . Näitä kokeita 
suorittaessaan työskente lij ät perehtyvät tietee lliseen a jattelutapaan ja ne mu o
dostavatkin hyvän pohjan kasvifysiologian erikoistöi ll e. Useat tämän osan 
kokeista vaativat melkoisen kojeiston, osa edellyttää laajahkoja kemia llisia es i
t ietoja, mutta jotkut tämänkin osan kokee t ovat kuitenkin se llaiset, että niitä, 
ainakin sopivasti yks inkertaistettuina, vo idaan käyttää apuna a lkeisopetuk
sessa, jopa oppikouluissakin. 

Teoksessa ann etaan myös yleisiä, va rsinkin vasta-alkajien koke ilua hel
pottavia työo hjeita. Koese litykset on laadittu vain kokeitten käytänn öllisen 
suorituksen oh jeiksi, sitävasto in niissä ei se lvitetä koetu losten teoreettista 
puolta . Senvuoksi on tekijä lii ttänyt kunkin koeselityksen alkuun viittauksen 
yliopistossa käy tettyihin oppikirjoihin (Strasburger, Lehrbuch der Botanik ja 
Benecke- jost, Pflan zenphys iologie), joista työskente lijät saavat yks ityisko h
tais ia tietoja kunkin kokeen kosket telemista kysymyksistä. 

On erittäin ilahduttavaa, että suomenkielisessä kasvitieteellisessä kirjalli 
suudessa jo kauan va llinnu t tuntuva puute on nyt saatu poistetuksi näin arvok
kaa lla tavalla. Tri Co llanderin teos on erinomain en ohjekirja kasvifys iologiseen 
kurss iin osa llistuville ylioppilaille. Mutta se on myös välttämätön joka ise lle 
a ikaa nsa seuraa va lle opp ikou lu jen biologian opettaja lle, joka ei tyydy kokeel
listen t ieteiden hedelmättömään opettamiseen kateederiopetuksen ja kirjojen 
ulkoluvun avulla, vaan joka todella haluaa opettaa niitä kokeellise lla työsken
te lyllä hankitun tietoaineisto n pohja lla . Ei liene epäi lys tä siitä, että tämä 
kirja li sää mielenkiintoa kasvifysio logiaa kohtaan ja vaikuttaa piristävästi 
kasvitieteen opetukseen kouluissamme. Osmo H. Porkka. 

Brau n er, L.: D as k l e in e pflan ze nph ys iol og i sc h e 
P r a k t i k u m. Anleitung zu pflanzenph ys iologischen Versuchen Hir Studi e
rende der Biologie. 5. ·neubearbeitete Auflage des gleichnami gen Werkes von 
Prof. Dr. W. Detmer. l. Teil. Die Chemie des Pfla nzenkörpers. X+ 11 2 sivua, 
31 tekstikuvaa. Gustav Fischer, jena t 929. 

jenan yliopiston yks ityisdosentti , tri L. Brauneron ryhtynyt julkaisemaan 
uutta, viidettä painosta W. Detmerin tunnetusta kasvifys iologisesta ohje
kirjasta >) Kleines pflanzenphysiologisches Praktikum>>, mutta on tällöi n poiken
nut siinä määrin alkuperäisteoksesta, että hänen teostaan on pidettävä itsenä i
senä julkaisuna. 

Teos ilmestyy kaikkiaan nelj änä osana, joista juuri ilmestynyt ensimmäi
nen käs ittelee kasvien rakennusa ineiden kemiallisia ja fysikalis ia ominaisuuksia 
toinen tulee sisä ltämään kasvin fysikali sta kemiaa, kolmas ravintofysiologiaa 
ja neljäs vihdoin muodonmuutos- ja liikeilmiöt. 

Es iteltävänä oleva teoksen ensimmäin en osa sisä ltää yhteensä 125 koctta, 
joiden avulla se lvitetään, kuten jo mainittiin, kasviaineiden fysikalisia ja ke
miallisia ominaisuuksia. Kirja jakaantuu kahteen osaan: epäo rgaan iseen ja 
orgaaniseen. Ede llisessä se lvitetään veden ja tuhka-a ineiden määräämistä ja 
opastetaan yks inkerta iseen analyys iin , jälkimmäisessä käs itellään ryhmittäin 
kasvien sisältämiä orgaanisia yhdistyksiä. 

Teos ohjaa päteväs ti ja kätevä ti kasv ifysio logis ia koke ita. Kokeitten 
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se litykset ovat verraten lyhyet, mutta samalla kuitenkin sekä asialliset että 
varsin se lvät ja nasevat; niitten ymmärtäminen edellyttää kuitenkin osaksi 
melkoisiakin sekä epäorgaanisen että orgaanisen kemian esitietoja. 

Kokeitten käytännöllistä suoritusta he.Jpottaa jokaisen koeselityksen jäl
keen liitetty luettelo kokeeseen tarvittavasta erikoisvälineistöstä ja reagens
se ista . Sa in helpottaa kokeitten järjestämistä se, että koeobjekteina on 
käytetty vain kaikkina vuodenaikoina verraten helposti hankittavaa materiaa
lia. Lisäksi kokeitten lopussa mainitut todennäköiset tulokset tekevät kokeili
jalle mahdolliseksi itse arvioida saamiensa tulosten luotettavuutta. Yksityi siin 
lukuihin liittyvät kirjallisuusviittaukset opastavat kokeilijan vaivattomasti 
laajempiin käsikirjoihin ja joihinkin alkuperäisjulkaisuihinkin. 

Vaikkakin äskettäin on suomenkielellä ilmestynyt edellä selostettu tri 
Collanderin ansiokas kasvifysiologinen ohjekirja, on kuitenkin syytä kiinnittää 
huomiota tähänkin laajempaan saksa laiseen julkaisuun. Se on nimittäin huo
mattavast i yksityiskohtaisempi kuin tri Collanderin verraten suppeata yli
opisto-opetusta varten laadittu ohjekirja. Se antaakin senvuoksi apua niille, 
jotka haluavat erikoisesti antautua kasvifysiologisiin ongelmiin. ja turvalli
sina he voivatkin siitä ammentaa arvokkaita ohjeita, joiden opastuksella on 
suhteellisen helppo saavuttaa jatkuvaan itsenäiseen työskentelyyn tarvittava 
metoodin en pohja. 

Toivomme, että tämän kauniisti alkaneen teoksen seuraavat osat ilmes
tyvät nopeasti poistamaan jo kauan vallinneen laajahkojen kasvifysiologisten 
ohjekirjojen puutteen. Osmo H. Porkka. 

Molisch, Han s: Die Leb e nsdauer der Pflanze. VIII + 
168 sivua, 39 tekstikuvaa. Gustav Fischer, jena, 1929. Hinta 75 Smk. 

Tunnettu kasvifysiologi on tähän teokseensa koonnut kaikki tuntemansa, 
otsikossa mainittua kysymystä käsittelevät kirjallisuustiedot sekä täyden
tänyt niitä omilla havainnoillaan ja tutkimuksillaan. 

Tekijä käsittelee aluksi yksisoluisten organismien kuo lemattomuutta 
Weismannin tunnetun teorian pohjalla ja siirtyy senjälkeen pohtimaan kysy
mystä moniso luisten kasvien iästä perustaen siihen kysymystä valaisevaan 
aineistoon, joka nykyjään tunnetaan ja jonka tekijä esittää kirjassaan selvässä 
ja yleiskatsauksellisessa muodossa. Erikseen hän käsittelee kasvien elinten 
ja yksityisten solujen ikää. Selvittäessään kasvien, niitten elinten tai yksityis
ten solujen vaihtelevan iän syitä tekijä esittää joukon sangen kiintoisia seikkoja, 
jotka ovat mitä lähimmässä yhteydessä elämän pituuden kanssa, voimatta 
kuitenkaan niitten avulla tyydyttävästi selittää vaikean kysymyksen todel
lisia syitä. Erityisen huomion tekijä kohdistaa kasvulehtien ikään; sen oleel
lisimpana säätäjänä hän pitää niihin haihtumisen vuoksi kerääntyvää tuhka
ainemäärää, joka saavutettuaan maksimiosa aiheuttaa lehden irtaantumisen 
rangas ta. 

Käsiteltyään vielä keinollisia mahdollisuuks.ia kasvien iän pidentämiseen, 
nuorentumista (VerjUngung) ja valekuolemaa tekijä omistaa teoksen viimeisen 
luvun kysymykselle puukasvien kuole.mattomuudesta. Yleisesti · vallitsevan 
käsityksen mukaan puukasvei lla ei ole mitään perinnöllisesti määrättyä ikää, 
joten niitten kasvupisteet siis saattavat - nuorentumisen vä li tyksellä - säilyä 
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elävin ä ja jakokykyisinä ikuises ti. Tällaisen käs ityskannan on myös omaksu
nut sellainen johtavassa asemassa oleva kasv ifysio logian oppikirja kuin Benecke
jostin. Tekij ä asettuu teoksessaan vastustava lle kanna lle ja vä ittää puu
kasvien kuolevan wanhuut taam määrätyssä iässä. Väit teensä tueks i tekijä 
es ittää eräitä huomattavia se ikkoja ja todisteita, jotka tos in harju ttavat va l
litsevaa käs itys tä vo imatta sitä kuitenkaan ku kistaa ja kykenemättä siis myös
kään sitovas ti todistamaan tekijän väitettä, joskin ne eräissä yksity istapauk
sissa tuntuvat hyvin tukevan tekijän kantaa . 

Teos on - kuten tekij ä itse sanoo - puheenao levan kysymyksen mo no
grafia. Sen suurin ansio onkin varmaan sen kokoova luonne. Kysymystä va lai
sevat, use in aivan satunnaisltt ontoiset hava innot ovat siro ite ltuin a hajalle laa
jaan kirjallisuuteen, mistä niitä on vaikea tavo ittaa; tuollaiset hava innot ovat 
lisäksi hämmästyttävän harvalukuise t ja vielä vähemmän on kysymystä käs it
televiä varsinaisia tutkimuksia. Nuo ka ikki tek ijä on koonnut teokseensa, 
jossa hän selväpiirteisesti ja johdonmuka isen kriitillisesti käsitte lee vars in epä
tasaista aineistoa. Teoksen avulla on näin helppo syventyä sen käs itte lemään 
kysymykseen ja sitä koskevaan kirjall isuuteen. Tekij ä kehoittaa kasv ifys iolo
geja tämän, tähän saakka vielä varsin va illinaisest i tunnetun alan tutkim iseen 
ja hahmoittelee teoksessaan joitakin vasta isen tu tkimuksen suu ntaviivoja. 

Osmo H. Porkka. 

Kokousselostuksia. 

Tiedonantoja Turun Eläin- ja Kasvftieteellfsen Seuran kokouksista v:lta 1928. 
10. 111. yliopp. L ea j a h n s s o n es ite lmöi Ruissa lon tammialueiden kasvilli 
suudes ta. Tammimetsät, joita on saaren itäpuoliskossa, ovat puh ta impia Cho
raeuksen lähteen ympärillä ja siitä länteenpäin . Esitelmöitsijä erot teli kasvilli
suuden rehevyyden ja flori st isen kokoomuksen puolesta eri kasvustotyyppejä. 
Rehevin on Milium-tyyppi, jota karakteriso i va rsinkin kevää llä kukkivien lajien 
runsaus. Vähemmän rehev iä ovat Calamagrosti s- ja Calamagrosti s-Myrtillus
tyyppi, lisäksi alusmetsän run sauden puolesta huomattava Convallaria-Aegopo
dium-tyyppi. Kallioiden alaisia -pieniä lehtopälviä, joilla on pa ljon yhteis iä piir
teitä, es it täjä nimi t ti rinn elehdoiksi. Edelleen tehtiin se lkoa lehtonii ttyjen, so is
tuneiden korpitnaisten notkelmien, puutto mien kosteikkojen ja ka lliokumpujen 
kasvillisuudesta. Kosketeit iin kul ttuurin va ikutus ta tammialu eiden kasv ill isu u
teen sekä verrattiin sitä muualta maas ta ero tettuihin kasv illisuustyyppeihin . 
Suurin osa Ruissalon tammimetsistä on lehtometsiä, pieni osa saniaislehtoja, 
muistuttaen enimmän Oxalis-Majantl7emum-t yyppiä sekä rehevimmät Ahvenan
maan Sanicula-t yyppiä, joiden etuvartijoina vo isi pitää varsin kin Ru issalon 
Milium-tyyppiä. Calamagrosti s-Myrtillus-tyyppi on lu ettava tuoreisiin kangas
metsiin. Lopuksi es itelmöits ij ä teki selkoa Ruissalon tammialueen harvin aisista 
kasveista, luonnonvaraisista ja puutarhakarkulaisista. - Toht . E. A. V a i n i o 
se losti Sortavalan Kotiluodolla tekemiään jäkälälöytöjä, jotka sisälsivä t ka ik
k,iaan 228 lajia . Tieteelle uusia oli 11 lajia, 7 muunnosta, alpinisia ja pohjoisia 
lajeja 16, pääasiassa pohjoisia 7, sitäpaits i 48 Suom ssa muuten harvina ista. 
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Tässä yhteydessä yliopp. 0. H u 1 k k o n en teki selkoa samalta saarelta löytä
mistään putkilokasveista, joita oli kaikkiaan 175 lajia. 

11. V. 28 toht. E. A. V a i n i o näytti eräitä harvinaisia jäkäliä: Cetraria 
crispa f. tenuifolian, joka eroaa C. islandicasta m.m. KOH-reaktion avulla ja on 
pidettävä itsenäisenä lajina, Cetraria hiascensin sekä sen muunnoksen Pohjois
Siperiasta, Cladonia furcata v. scabriusculan, jonka Suomelle uuden muunnoksen 
prof. K. Linkola on löytänyt Helsingin Isosaaresta (Mjölöstä). - Apteekk. E. 
Nyman-Lähde kivi kertoi harmaalakin (Larus argentatus) pesivän Mellilän 
Heporahkatla. 

13. X. 28 yliopp. T. V a a r a mäki näytti punakuovin (Limosa lapponica), 
jonka hän oli ampunut Pansiosta 20. IX. 1928. 

Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran vuosikokouksessa 27. II. 29 yliopp. 
Sievä R o i t o esitelmöi lukkien ja valeskorpionien esiintymistä Lounais-Suo
messa koskevista tutkimuksistaan. Esitelmöitsijä oli kerännyt ainehistonsa etu
päässä Turun ja Tampereen seuduilta, minkä lisäksi hänellä oli ollut käytettä
vänä myös prof. Linnaniemen näytteet Karjalohjalta. Havainnot oli tehty mah
dollisimman erilaisilla eloalueilla, joina oli pääasiassa pidetty Cajanderin kasvi
yhdyskuntien pää tyyppejä . . Lukkien varsinaisia olinpaikkoja näyttävät olevan 
varjoisat ja kosteahkot kohdat luonnossa ja ne tuntuvat olevari hyvin riippuvai
sia kasvillisuudesta, sillä niiden suosituin olinpaikka on korkeahko kasvipeite 
ruohoineen, heinineen ja pensaineen. Lehtometsiä voidaankin tästä syystä pitää 
lukkien optimi-eloatueina, kun sitävastoin kuivissa kangasmetsissä ja soilla saa 
etupäässä negatiivisia keräilytuloksia. Turun ympäristöjen yleisin tukkilaji on 
Lacinius horridus, mutta pohjoisempana on sen tilalta Mitopus morio. Yksin
omaan mets ien asukas on Nemastoma lugubre, kun taas Phalangium-suku on 
kulttuurimaiden valtias. Valeskorpionien esiintyminen lienee riippuvaista kult
tuurin aiheuttamasta kuljetuksesta ja ravinnonsaantimahdollisuuksista. Lou
nais-Suomen viljavien kulttuuriseutujen lehtometsien karikkeita, sammalia ja 
!ahoa puuta seulottaessa tapaa miltei aina näitä eläimiä, mutta pohjoiseen päin 
mentäessä löydöt käyvät yhä harvinaisemmiksi. · Yleisin lajimme on Obisium 
muscorum (sa mmalskorpioni), yksinomaan luonnonmaiden asukas, toiseksi yleisin 
Chelifer cimicoides, erikoisen yksilörikkaana esiintyvä. Kulttuurialueiden laji on 
Chelifer cancroides (kirjaskorpioni), kaikkialta harvinainen, mutta metsissäkin 
tavattava. Asu inhuoneissa esiintyy sitäpaitsi Cheiridium museorum (museo
skorpioni) vaikka hyvin harvinaisena. - Toht. K. j. V a II e näytti Petsamon 
alueelta löytämänsä harvinaiset kasvit: Potentilla Egedii Parkkinasta, Potentilla 
pulchella Pummangista ja Gentiana serrata Parkkinasta. - Yliopp. E. Kane r v o 
näytti löytämänsä Suomelle uuden loiskimalaisen Psithyrus norvegicus. - Pre
par. V. P e k k o 1 a oli tuonut nähtäväksi tavallista valkoisemmassa talvipuvussa 
esiintyvän rusakkojäniksen. - Yliopp. A n n a-L i i s a jako b s s on näytti 
Raunistulan höyrymyllyn palopaikalta tallettamansa satunnaiskasv in Hordeum 
jubatum, jonka yliopp. Lea j a h n s s on ilmoitti löytäneensä Turun linnan 
lähistöltä erää ltä kaatopaikalta. - Toht. E. A. Vain i o teki selkoa jäkälien 
sekavarren kefalodio-muodostuksista, joissa on erilaisia gonidioita kuin muussa 
kasvien osassa. Esittäjä ei pitänyt niitä sa iraalloisina ilmiöinä kuten aikaisem
min on otaksuttu, vaan normaaleina muodostuksina. Näinollen olisi siis olemassa 
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jäkäliä, joilla on kahdenlaisia gonidioita, vihreitä ja sinivihreitä leviä. Koska 
nämä muodostukset saattavat olla erilaisia, m.m. rihmamaisia, niin ei kefalodio· 
nimitys esittäjää miellyttänyt, vaan ehdott i hän tilalle nimeä parathallus. - Prof. 
W. M. Linnan i e m i es itti katsauksen seuran 5-vuotistoimintaan ehdottaen 
tärkeäksi tulevaisuuden tehtäväksi suomenkiel isen eläintieteellisen sanaston 
laatimisen. 

Vuosi k e r t o m u k se s ta mainittakoon seuraavaa: Vuonna 1928 
ovat virkailijoina olleet: puheenjohtajana prof. W. M. Li n n a n i e m i, varapu
heenjohtajana Ieht. D. A. Wikström, sihteerinä prof. H. W a r en, rahaston
hoitajana maist. L. K a r i, johtokunnan muina jäseninä leht. j. K. V. Tuomi
n e n ja toht. K. j. V a 11 e, tilintarkastajina kaupunginvouti N. A s c h å n ja 
apteekk. S. S i into 1 a, varatilintarkastajana maist. Suoma V a II e. -
Kokoukset, joita on ollut 7, on pidetty yliopiston hyönteismuseossa, osa esitelmiä 
jossain auditoriossa. Kokouksissa on ollut osanotta jia kesimäärin n. 35. Es ityk
siä on ollut kaikkiaan 41, niistä 18 eläin- ja 18 kasvitieteellistä, sekä 5 yleis- t. 
muunaiheista. Esitelmiä tai niihin verrattavia Iaajahkoja esityksiä ovat olleet 
seuraavat 10: Esihyönteisistä (W. M. Linnaniem i), Turun Yliopiston eläintie
teellisen retkikunnan Petsamon matkasta (samoin), suurperhosten maantietee lli
sistä roduista (K. j. Valle), Ruissa lon tammialueiden kasvillisuudesta (Lea 
jahnsson), erään Kalvolan lehtoalueen kasvistosta (R. Kalliola), Potamogeton
suvusta (K. j. Valle), erä istä kasvifysiologisista ilmiöistä Rymättylän saaristossa 
(L. Fabritius), Petsamon maisemista ja kasvillisuudesta (K. j. Valle), Suomen 
kartaston kasvillisuus- ja väestönryhmityskartoista (j. G. Granö), oikeakätisyys
probleemasta (N. Mäki). Pienehköjä eläintieteellisiä es ityksiä ovat pitäneet: 
N. Kanervo, W. M. Linnaniemi, E. Nyman-Lähdekivi, V. Pekkola, T. Vaaramäki, 
K. j. Valle, D. A. Wikström ja Don Wikström, kasvitieteellisiä: 0. Hulkkonen, 
R. Kalliola, L. Kari, Esteri Laine, Heiiin Nurmi, E. A. Vainio, H. Waren ja D. A. 
Wikström, yleisaiheisi~ E. A. Vainio. - Seuran arl<istotöitä on jatkettu maist. 
Karin johdolla. Niihin on ottanut osaa 14 jäsentä, joi lle seuran sekä Yliopiston 
kasvi- ja eläintieteellisen laitoksen myöntämistä varoista on annettu pieni tunti
palkkio. - Seuraan on vuoden kuluessa liittynyt 10 uutta jäsentä. Lokakuun 
5 p :n kokouksessa seura valitsi perustajajäsenensä toht. E. A. Vainion kunnia
jäsenekseen kiitollisena siitä työstä, jonka hän on tehnyt maailmankuuJuna ti ede
miehenä ja suomenkielisen tieteellisen kirjallisuuden esitaistelijana sekä siitä 
harrastuksesta, jota hän on osoittanut seu raa kohtaan. 

Vuosikokouksessa valittiin seuran entiset virkailijat uudelleen. Toisek i 
tilintarkastajaksi valittiin maist. S u o m a V a 1 1 e ja varatilintarkastajaksi 
apteekk. S. S i i n t o 1 a. 

Uutisia. 

Tilastoa Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon jäsen
määrästä vv. 1920-1928. Biologisia a in eita opiskelevien ylioppila iden luku 
mä ärä Helsingin yliopistossa on viime aikoina huomattavast i noussut. Siitä 
on jo aikaisemmin Luonnon Ystävässä (1927, N:o 6, siv. 230- 231) ann ttu 
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tilastollisia tietoja ajalta 1907- 1927. Tämä ilmiö on luonnollisesti aiheuttanut 
Seuramme jäsenmäärän varsin ripeän kasvun etenkin kolmen viimeisen vuoden 
aikana. Seuraava taulukko osoittaa Seuran jäsenmäärän vv. 1920- 1928, kun
kin vuoden joulukuun 31. päivänä samo inkuin lisäyksen edellisestä vuodesta. 

Vuosi: jäsenmäärä: Lisäys edell. 
vuodesta: 

1920 185 
1921 205 20 
1922 209 4 
1923 227 18 
1924 233 6 
1925 248 15 
1926 303 55 
1927 348 45 
1928 3881 40 

Esitetyistä luvuista selviää, kuinka Seuran jäsenmäärän vuotuinen kasvu 
yhtäkkiä vuonna 1926 saavutti tähänastisen huippunsa ja kuinka se siitä läh
tien on pysynyt varsin korkeana, vaikkakin vähäinen lasku seuraavina vuosina 
on havaittavissa. 

Toinen ilmiö, joka pistää silmään Seuran jäsenluetteloja tarkastettaessa, 
mutta joka ei ilmene ylläolevasta taulukosta, on Seuran naispuolisten jäsenten 
suhteellisen lukumäärän jatkuva ja varsin huomattava kasvu. Niinpä oli Seu
ran jäsenmäärä 31. 12. 1920 185, joista miehiä .146 ja naisia 39 eli 21.1 %, mutta 
31. 12. 1928 388, joista miehiä 271 ja naisia 117 eli 30.2 %. Kun siis Seuran 
miesjäsenten lukumäärän kasvu aikana 1921 - 1928 on 85.6 %, on naisjäsenten 
lukumäärän kasvu samana aikana kokonaista 200.0 %· 

Virkanimityksiä. Helsingin suoma!. lyseon nuor. lehtoriksi on nimitetty 
nuor. leht. . K. 0. R ei n i l ä (1. IX. 1 929:stä alkaen), Viipurin suoma!. tyt
tökoulun ~uor. lehtoriksi fil. kand. ~manda Saarenpää (samoin), Kou
volan yhtcislyseon vanh. lehto riks i fil. kand. Eero Arvi U 1 v i ne n (sa
moin) ja Savonlinnan lyseon vanh. lehto rik i nuor. leht. Anna Aino P i t
k ä ne n (1. IX. 1 930:stä). 

Virkoja haettavana. R o v a n i e me n keski k o u 1 u n nuor. lehtorin 
virka (hakuaika käy umpeen 17. X. 1929). Nurmeksen keskikou-
1 u n nuor. lehtorin virka (käy umpeen 4. X 1. 1929). S a 1m i n keski
k o u 1 u n nuor. lehtorin virka (käy umpeen 25. XI. 1929). - Kaikkiin 
näihin virkoihin on astuttava t. IX. 1930. 

1 Seuran kaksi kirjeenvaihtajajäsentä eivät sisä lly tähän lukuun. 

' .. " 

flelsinl~i 1929, Raittiuskansanl(ir}apaino Oy. 
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J u 1 kai s i j a: Suomalainen Eläin- ja Kasvititttellinen Stura Vanamo 
Toimitus: Uunio Saalas (vastaava) ja K. Linkola 

Anton Rolandsson Martin. 
Erään linneläisen luonnontutkijan 200::vuotismuistoksi. 

T. ]. Hintikka. 

Otsikossa mainittu luonnontutkija ei ollut niitä, jotka tuotan
tonsa laajuudella tai havainnoillaan ja pohdinnoillaan ovat mullista
neet ihmistiedon aloja. Hänet kuitenkin mainitaan arvonannolla 
luonnontieteellisen tutkimustyömme vaiheita esitettäessä, ennen 
muuta siitä syystä, että hän on suorittanut pohjoismaista käsin en
simmäisen luonnontieteellisen retken napaseutuihin. Suomeen liit
tyvät hänen elämänvaiheensa monella tavoin. 

Kuluvan vuoden elokuun 3:na päivänä oli tasan 200 vuotta kulu
nut Martinin syntymästä, joten lienee syytä lyhykäisesti kuvata 
tämän luonnontutkijan elämän vaiheet, tiettävästi ensi kertaa suo
meksi. 

A n t o n R o l a n d s s o n M a r t i n syntyi Virossa, >>Mijnten
hoffin>> tilalla lähellä Tallinnaa. Isoisä oli valloonilainen ja oli paen
nut uskonvainojen vuoksi kotimaastaan protestanttiseen Ruotsiin. 
Äiti oli Ulrika Charlotta Rothkirch. Perheen toimeentulo oli niukkaa 
ja huononi vielä, kun syttyi sota Venäjän kanssa. Saatuaan tiedon 
Lappeenrannan taistelusta muutti perhe v. 1741 Ruotsiin, Tukhol
maan, jossa Anton sa i käydä koulua. V. 1743 palasi perhe Turkuun, 
jossa isä oli saanut hovioikeuden sihteerin toimen. Samana vuonna 
Anton suoritti Turussa ylioppilastutkinnon, saaden, kuten hän on 
kertonut, >>kauniin testimoniumin >>, s.o. hyvänlaisen todistuksen. 

Nuori ylioppilas sai asua kotonaan ja päätti ajan tavan mukaan 
saavuttaa monipuolisen tietomäärän, opiskellen aluksi kieliä ja har
rastaen musiikkia. Vuosien varrella hän oppi viimemainittua >>t rah
teeraamaan useilla instrumenteilla>> ja ansaitsi siten rahaakin. Mutta 
silloinkin oli niin, että >>Cantores amant humores>> - ja opiskeluaika 
pyrki venymään pitkähköksi. Kieliopinnot eivät tuottaneet tuloksia 
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eivätkä luvanneet tuloja, ja niinpä Martin vajaan kymmenisen 
vuotta myöhemmin muutti alaa. Hän ryhtyi seuraamaan Lechen, 
Kalmin ja Mennanderin luentoja, retkeili kasveja keräillen ja syk
syllä 1753 siirtyi opintojaan jatkamaan Tukholmaan, saaden siellä 
taloudellista apua parilta sukulaiselta. Kolmisen Tukholmassa vie
tettyä vuotta eivät merkinneet Martinin kehitykselle paljoakaan, 
mutta vasta sitten kun hän syksyllä 1756 muutti opiskelemaan Upsa
laan, alkoi uusi työkausi oikein todentakaa. Hän kuunteli Linnen, 
Walleriuksen ja Duraeuksen luentoja. Linnen järjestämillä retkei
Iyillä hän osoittautui varsin tarkkasilmäiseksi, ja niin hän pääsi tä
män aikansa huomattavimman luonnontutkijan suosioon. 

Martin, joka siihen saakka ei ollut edistynyt pitemmälle ylioppi
lasastetta, joutuu hänen vaikutuspiiriinsä. Linne lupaa tehdä Mar
tinista merkittävän miehen, jos tämä vain voi jäädä muutamiksi 
vuosiksi yliopistoon, ja hankkii hänelle yliopistollisen apurahan. 
Mutta paljoa tuo apuraha ei auta; sikäläinen pohjalainen osakunta 
saa olla >>hyvin armahtavainen>> ahkeraa, mutta puutteessa olevaa 
opiskelijaa kohtaan. Kun sitten oli lähetettävä retkeilijäitä maailman 
eri tahoille >>Linnen apostoleiksi>>, s.o. hankkimaan hänelle aineistoa 
kaikista kolmesta luon~on valtakunnasta, tekemään havaintoja sii
hen saakka vaillinaisesti tunnettujen maitten luonnosta, silloin pää
see Martinkin , osoittamaosa taidon nojalla, ehdokkaaksi. 

jo vuoden 1756:n alussa sai Ruotsin tiedeakatemia tarjouksen 
gööteporilaiselta >>Grönlannin komppanialta>> , valaanpyyntiyhtiöltä, 
että akatemia voisi lähettää heidän !aivoillaan jonkun nuoren luon
nontutkijan, joka, toimien samalla laivalääkärinä, voisi tutkia noita 
pohjoisia seutuja. Nämä retkeilijät valikoi silloin tava1Iisesti Linne 
- ja niin kävi, että v. 1758:n alussa Martin, mukanaan akatemisten 
opettajiensa valmistama matkaohjelma, lähti Gööteporiin ja sieltä 
edelleen· pohjoisille napamerille. 

Martinin tällä matkallaan pitämä päiväkirja · on julaistu aika
kauslehti Ymerissä v. 1881. Siitä selviää, ettei Martin voinut mitää.n 
merkittävämpiä tietoja esittää jo siitäkin syystä, että retki kesti 
varsin lyhyen ajan. Gööteporista lähdettiin pienellä valaanpyynti
aluksella toukok. 17:ntenä päivänä ja jo heinäkuun 24:ntenä palattiin 
sinne takaisin. Vain parilla Huippuvuorten saarella sai pistäytyä 
maalla, mutta aikana, >>jolloin ei yksikään kukka ollut päässyt keh
keytymään>>; muutoin liikuttiin Huippuvuorten ja Grönlannin väli
sellä merellä. Eikä laivalääkäri silloin voinut elää niin mukavasti 
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kuin nykyaikana Huippuvuorille matkustajat tai valaanpyyntilai
vojen lääkärit. Reippaasti Martin kuitenkin täyttää tehtävänsä, 
kokoilee naturalioita ja kuvailee niitä. ja lausuntonaan tästä Marti
nin matkasta kirjoittaa Linne (kirjeessä P. Wargentinille 19. IX. 
1758): 

>>Näen kaikesta, että hän on kärsinyt vaivoja riittävässä määrin 
(>>i tillräcklig dosis >>) ja palellut kuin kunnon mies; että hän on tehnyt 
kaikki, mitä sellaiselta voidaan vaatia, joka on arresto'ituna aluk
seen, ympärillänsä laineet ja jäävuoret ja joka saa maata katsastella 
vain parin tunnin ajan. Tahtoisin, että hän julkaisisi matkakuvauk
sensa, vaikka. hän on sitä mieltä, ettei ole saanut toivomuksiaan täy
täntöön. Mutta onhan vaikeata ottaa sieltä, missä ei mitään ole, niin , 
yhtä vaikeata kuin tukistella kaljupäätä.>> 

Kun kirje, josta vastaesitetty on lainattu, kirjoitettiin, oli Mar
tin jo Upsalassa. Mutta isänmaa ei ota häntä vastaan huomaavasti, 
kuten olisi ehkä voitu odottaa, kun ensimmäinen tieteellisesti kou-· 
littu tutkija oli uskaltautunut Pohjan pimeille perille. Eihän silloin 
ollut sanomalehtireklaameja, ei elokuvia, ei haastatteluja, ei mitään r 
eikä ketään, joka olisi edes auttanut Martin-parkaa Gööteporista 
Tukholmaan. Tavaransa hän kyllä saa menemään, mutta matkara
hat puuttuvat. Retkeilijä ei la.maudu vastoinkäymisistä. · Hän läh-· 
tee vaeltamaan pitkin Bohusläänin rannikkoa, toivoen Helsingöristä, 
johon ruotsalaiset laivat silloin poikkesivat, löytävänsä jonkun lai-· 
vurin, jonka aluksessa hän sitten pääsisi edelleen. Mutta kun hän 
yritti Helsingborgista salmen yli, epäiltiin häntä karkulaiseksi, ja 
ylimeno estyi. 

Martin vaelsi rantakaupun gista toiseen, käväisi Lundissa, ja 
vasta Ystadista hänen onnistui saada laivakyyti Tukholmaan. Pe
rille hän saapuu verraten kurjassa asussa: vain viitta on ehyt, kaikki 
muut vaatteet riekaleina, jaloissa sukattomat saappaat. Kun hän 
sai Tiedeakatemialle lähettämistään meteorologisista havainnoista 
apurahaa sata plootua, oli hän mielestään pohatta, sillä hän voi nyt 
ostaa uusia vaatteita ja jatkaa opiskelua Upsalassa. 

Uusi, ehkä parempituloksinen yritys Jäämerelle kangastaa tal
ven kuluessa, kun gööteporilainen kauppias P. S. Bagge tarjoaa 
seuraavaksikin kesäksi mahdollisuuden päästä jäämerimatkalle .. 
Mutta Martin on luettuaan Pontoppidanin kirjoittaman teoksen 
>>Norges Naturlige Historia>> päättänyt yrittää toiselle suunnalle 
Kesällä 1759 hän lähti Keski-Ruotsin ja jämtlannin kautta, tunturien 
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yli Norjaan, oleskeli ensin Trondhjemin, sitten Kristiansundin tie
noissa ja asettui heinäkuun lopulla Bergeniin. Rahat olivat silloin 
lopussa ja vähäisen saamansa avustuksen turvin viipyi Martin Berge
nin seuduissa kokonaisen vuoden ajan. Rahahuolia oli yllin kyllin, 
mutta siitä huolimatta hän innokkaasti tutki sikäläistä kasvistoa ja 
eläimistöä. Lopulta oli huutava puute edessä. Silloin Linne sai C. F. 
Mennanderin välityksellä Turun akatemian konsistorin myöntämään 
Martinilie Ekestubben apurahan. Sitä ei kuitenkaan voitu lähettää 
Bergeniin, sillä yksikään tukholmalainen liikemies ei ollut bergeni
läisten · kauppasuhteissa eikä tiennyt, miten rahoja olisi voitu sinne 
toimittaa. 

Martin sai lähteä syksyllä 1760 kotimatkalle. Kuusi viikkoa 
kestää laivamatka Malmöhän ja vasta marraskuun puolivälissä hän 
pääsee perille Upsalaan. Linne on tyytyväinen koottuihin naturali
oihin, erittäinkin matoihin. Martin lähettää kolme tieteellistä kirjoi
tusta Tiedeakatemialle, saa käytettäväkseen vapaan asunnon aka
temian sairaalassa, suunnittelee uusia matkoja, päämääränään nyt 
Etelä-Afrikka - mutta toisin kävi. 

Kun hän keväällä 1761 oli suorittanut lääketieteen kandidaatti
tutkintonsa j& sitten siirtynyt Tukholmaan, sairastui hän vuoden 
lopulla kuumeeseen. jälkitauti, >>kallbrand>>, oli niin paha, että 
marraskuussa oli pakko leikata hänen toinen jalkansa kokonaan pois. 

juhannuksen aikaan v. 1762 hän voi kyllä raajarikkona liikkua, 
. mutta vastoinkäyminen oli murtanut hänen henkisen yritteliäisyy
tensä. 

>>Tahdon elää vanhana ja kunniallisena ylioppilaana lopun elä
mäni ajan, käyttämättä aikaani hyödyttämään, sensi jaan ratokseni 
hiljaisuudessa tarkastelen kohtalojani ja vähine voimineni palvelen 
tiedettä niin kuin osaan>>, kirjoittaa hän. Kirkkoherra Bethulin, 
hänen nuoruudenaikainen ystävänsä tarjosi turvapaikan Valkea
lassa, silloisen Venäjän rajan lähellä, ja Martin muutti sinne. Seuraa
vana vuonna ·hän si irtyi Loviisaan, ollakseen lähempänä postinkul
kua ja siten myöskin Tiedeakatemiaa. Kolmisen vuotta kului Lovii
sassa. Ekestubben apurahan saanti lakkasi, mutta sensijaan Ruotsin 
Tiedeakatemia maksoi hänelle vuotuista avustusta, tosin mitättömän 
summan. Loviisassa ollessaan Martin suunnitteli tutkimusmatkaa 
laivateitse Espanjaan, mutta tämä hanke ei toteutunut. Tästä olo
paikastaan hän v. 1766 kirjoitti Tiedeakatemian sihtee.ri ll e, P. War
gentinille, anoen saada jonkinlaista arvon imeä: - - >>Ah, jos saisin 
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Lehtorin tai kernaimmin Physiognomian Varalehtorin arvonimen -
luulen, että muilla akatemioilla on ollut sellaisia - tai myös eläk
keen nauttijan (>>pensionän>). >> - Ilmeistä on, että hän toivoi saa
vansa senjälkeen helpommin jonkin toimen, vaikka vähätuloisenkin. 

Martinin kirjeitä Wargentinille on säilynyt nelisenkymmentä, ja 
niistä on saatu jonkin ,verran tietoja hänen elämänsä loppuvaiheista. 
Loviisasta hän siirtyi takaisin Valkealaan, ensin Bethulinin, sitten 
sihteeri Herkepaeuksen luo. Viimemainitussa paikassa hän on luul
tavasti toiminut kotiopettajana. V. 1769 lopulla Herkepaeus muutti 
kauemma itään, Martin taas siirtyy silloin Helsinkiin, seuraavana 
vuonna vielä Turkuun. Neljä vuotta myöhemmin hän on siirtynyt 
äitinsä luo Rymättylään. Professori P. A. Gaddin välityksellä hän 
saa eläkkeensä vuoteen 1786 saakka, jolloin Tiedeakatemian kokouk
sessa, huhtikuun 26. päivänä ilmoitetaan Martinin kuolleen, ja hau
tausavuksi myönnettiin maksettavaksi vielä puolen vuoden eläke. 

Niukkaa ja tukalaa on Martinin elämä ollut, sairaus ja maaseu
dun yksitoikkoisuus ovat häntä vaivanneet. Erään hänen Tiedeakate
mialle lähettämänsä, käsikirjoitukseksi jääneen kirjoitelmansa ni
menä on: >>Mikä kaikki kelpaa ruoaksi?>> Lähinnä viimeisessä War
gentinille lähettämässään kirjeessä Martin siteeraa ikävänsä ja toi
meentulonsa kuvaukseksi 5. Moos. 28: 65 - 67. 

Tiedeakatemian antama avustus ei ollut hukkaan mennyttä. 
Martinin kirjoituksia on ilmestynyt akatemian Handlingar-sarjassa 
kaikkiansa 16. Osaksi ne ovat tutkimusmatkojen tuottamia tuloksia, 
useimmat ovat kuitenkin lääketieteellisiä. Erittäinkin ihmisruumiin 
lämpötila eri olosuhteissa on Martinia kiinnostanut; tällöin hän ko
keili omaa itseään käyttäen tutkimusobjektina. V. 1765 hän eräässä 
kirjoituksessaan kuvasi suomalaisen saunan korostaen sen hygie
nistä merkitystä. 

Kalojen loisista hän on esittänyt kuvauksia. Norjasta · ja Suo
mesta tehdyt kasvistolliset havainnot tulivat Linnen ja Kalmin hyö
dyksi. V. 1762 julkaistua taloudellis-luonnontieteellistä selontekoa 
>>Bergens och de mindre fjellens förd elagtighet tili boskapsskötsel, 
grundad på rön>>, voitanee pitää laiduntutkimuksen alaan kuuluvana. 
Toiset Martinin Linnelle lähettämistä kirjoituksista jäivät painatta
matta. 

Norjan matkastaan Martin oli myös kirjoittanut kuvauksen. 
V. 1766 hän eräässä kirjeessään mainitsee, että tukholmalaisella kir
jainkustantaja Salviuksella on kaksi hänen käsikirjoitustaan hallus-
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saan, mutta että kustantaja ei ole niitä siihen mennessä julaissut. 
Toisen näistä kirjoituksista arvellaan olleen matkakertomuksen. Mah
dollista on, että hän on myöhemmin saanut käsikirjoituksensa hal
tuunsa. Eräässä kirjeessään hän ilmoittaa testamenttaavansa julkai
semattomat käsikirjoituksensa Turun akatemialle. Luultavasti ne 
ovat kaikki tuhoutuneet Turun palossa v. 1827. 

Kaikesta päättäen on >>iloinen ja pirteä, mutta köyhä Herra Mar
tin >> ollut henkisesti valpas, kehittynyt persoonallisuus. Hän on kir
joitellut runoja, ja joskaan niillä ei liene ollut korkeampaa taiteellista 
arvoa, on kuitenkin vahinko, että nekin ovat hävinneet, lukuunotta
matta erästä akateemista runoa perintöruhtinaan syntymäjuhlaan. 

Eräs piirre todettakoon lisäksi: hän on ollut kaikenkaltaisen 
ylellisyyden ja muotiorjuuden jyrkkä vastustaja. Hänen aikanaan
han pyrkivät tuntumaan muodossa jos toisessakin, kansanomaisiin 
piireihinkin, kustavilaisen ajan virtaukset. Vielä ei voitane kieltää, 
·että hänessä, kohtalon kolhimassa, on joltinenkin annos filosofia tai 
ainakin filosofista, haihatteluista vapaata tyyneyttä. Siinä tarkoi
tuksessa voitaisiin lainata useita hänen lauselmiaan, joissa silloisen 
fyysiko-teologisen hengen ohella ilmenee tutustumista syvemminkin 
näihin kysymyksiin. 

Kuvaavia ovat siinä suhteessa myös muutamat pi irteet hänen 
elämänsä varrelta. Bergenissä ollessaan hän joutui kalastajave
neellä retkeillessään myrskyn käsiin. Muut veneessä olevat olivat 
kuolemaan valmiita. Martinista oli, oman kertomansa mukaan, kiin
nostavinta hukku.mistapahtumassa, että hän vihdoinkin >>Saisi silloin 
nähdä, miltä näyttää ihmeellinen merenpohja eläimineen ja kasvei
neen.>> 

Kun häneltä leikattiin jalka, teki hän tällöin leikkauksen aikana 
ja senjälkeen ,havaintoja oman ruumiinsa tiloista. 

Kun hän muutti Rymättylään, äitinsä luo, lausuu hän, ensin 
kuvaten vaikeaa toimeentuloaan: >>Olen kuitenkin nähnyt, että hyve 
ja miehuus voittavat kaiken ja ne ovat ja pysyvät ihmisen par
haimpana rikkautena.>> 

Tosin hän on toisissa sanonnoissaan ollut jonkun verran tyyty
. mätön osaansa, selvimmin eräässä kirjeessään, kun hän Korkeim

malle esittää rukouksena kysymyksen, eivätkö hänen työnsä ja vai
.vansa tieteen alalla olisi ansainneet paremmankin osan. 

joka tapauksessa hänen elämänsä oli suurelta osalta vain petty
neitä toiveita, kärsimystä ja puutetta. Ja niin unohdettuna hän on 
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kuollut, ettei hänen kuolinvuotensa ja -paikkansa ole täysin selvillä. 
joko v. 1785 tai vuoden 1786:n alussa hän on kuollut - Rymätty
lässä, Turussa vaiko muualla, siitäkään ei olla selvillä. Ensimmäisen 
pohjoismaisen · napaseuturetkeilijän hauta on jossain Suomessa -
missä? 

Unohdusta ei ole ihmeteltävä. Eihän edes ansioituneempiakaan 
hänen aikalaisiaan, ennen muita Kalmia ja Gaddia, muistuta mikään 
siinä Suomen kulttuurikehdossa, jossa he ovat aikoinaan vaikutta
neet. 

Lapin tulokaskasvistosta kesällä 1925. 
K. Linkola. 

Matkustaessani kesällä 1925 Pohjois-Suomessa ja Lapissa tar
kastamassa luonnonsuojelualueiksi ehdotettuja paikkoja koetin 
mahdollisuuksien mukaan tehdä havaintoja ja muistiinpanoja kul
kemieni seutujen kasvistosta ja kasvillisuudesta. Matka oli kuitenkin 
kaikkialla muualla paitsi varsinaisissa määräpaikoissani pikaretkeä, 
joka ei sallinut mitään tarkempaa, järjestelmällistä tutkimusta. Oli 
sentään mahdollista tarkastella useimpien yöpymis- ja muiden py
sähdyspaikkojen piha- ja viljelysmaiden kasvistoa, tavallisesti hyvin
kin tarkoin. Tätä tilaisuutta käytin aina hyväkseni ja tein täten 
melko runsaasti havaintoja ihmisen kintereillä liikehtivän kasviston-

, aineksen levinneisyydestä eri osissa Lappia. Havaintokesän lämpi
myys, joka salli eteläisluontoistenkin kasvien hyvin kehittyä, rikas-
tutti osaltaan havaintoja. · 

Kaikkein kiintoisimmaksi, enimmän uutta antavaksi osoittau
tui pikamatkani havaintoaineistosta se osa, joka koskee näkemieni 
seutujen tulokaskasvistoa, t.s. kasvilajeja, jotka varmasti tai toden
näköisesti ovat ilmestyneet kasvuseuduilleen viime vuosien aikana, 
kasvaen joko satunnaiskasveina tai uusina vakinaisasukkaina. On 
tietenkin mahdotonta tarkalla määritelmällä rajoittaa tämä kasvista
aines vanhemmasta kasviston osasta ja mahdotonta jokaisessa yksi
tyistapauksessa saada varmasti ratkaistuksi, onko kyseeilinen laji 
uusi tulokas vai mahdollisesti jo iäkkäämpi asujain. Niissä oloissa, 
joissa nyt puheeksi otetut havainnot tein, oli ratkaisu kuitenkin ylei
sesti hyvin helppoa. Asian jäädessä epäselväksi olen lukenut löydön 
tu lokaslöytöjen joukkoon, epävarmuudesta erikseen huomauttaen. 
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Koska Lapin tulokaskasvista voinee herättää yleisempääkin 
mielenkiintoa ja koska haluan kii'nnittää Iapinkävijä-botanistien huo
miota asiaa koskevien havaintojen suotavuuteen, selostan : seuraa
vassa havaintoni. Ne yksityiset huomiot~ joita matkoiilani tein 
muutamien Lapista etelään olevien Pohjois-Suomen paikkakuntien 
(Rovaniemi, Kemijärvi) tulokaskasvistosta, saanen esittää toisessa 
yhteydessä. 

Ensimmäiset mainitsemisen arvoiset havainnot Lapin tulokas
kasveista tein heinäkuun alkuviikolla Enontekiössä, jossa matkustin 
tavanmukaista jokireittiä Palojoensuusta Kilpisjärvelle. Tällä mat
kalla tarkastin Palojoensuun, jatunin, Karesuannon (vaillinaisesti), 
Maunun, Luspan, Kelottijärven, Iiton ja Siilastuvan piha- ja vilje
lysalueet Suomen puolella, Ruotsin puolella rajaa lisäksi pienen osan 
Karesuannon kirkonkylää ja Siikavuopion, Naimakan ja Vittangin 
talojen piha-alueet. Tulokaskasvista osoittautui odottamattoman 
rikkaaksi. Varsinkin kaksi tekijää on tähän ollut vaikuttamassa: 
maailmansodan aikainen tavarankuljetus Kilpisjärveltä Karungin 
rautatieasemalle ja asujainten tapa satunnaisesti kylvää pienen pie
niä kaurapellon (rehuksi) tilkkusia Ruotsin puolelta hankitulla, ylei
sesti kaukaisperäisellä siemenellä. 

Kuten tunnettua oli venäläisen sotatarvetavaran kuljetus Nor
jan kautta Kilpisjärvelle ja siitä edelleen pitkin jokivartta aina Poh
janmaan radan päätekohtaan hyvin vilkas. Kuljetuksesta huolehti 
Boströmin välitysliike, joka otti rahdinajoon sadoittain, kenties tu
hansittain hevosmiehiä. Rahtihevosten syöttö- ja varsinkin yöpy
mispaikoille varisi tietysti heinistä ja syöttökauroista monenkaltaista 
siementä, josta osa oli etenkin Pohjois-Lapille outoa. Tämän sie
mennyksen jälkiä oli vielä kesällä 1925 monin paikoin näkyvissä. 
Varsinkin kohdilla, joissa n.s. Boströmin tallien sanottiin sijainneen, 
kasvoi tavallisesti kasveja, jotka oli helppo todeta uustulokkaiksi. 
Osittain oli niitä jo levinnyt ympäristöönkin. Tällainen ympäristöön 
levinnyt kasvi oli estm. Carum carvi, josta paikkakuntalaiset nimen
omaan tiesivätkin, että se oli sota-ajan tulokas. Rumex domesticus 
vaikutti myös ainakin osittaisesti varmalta sota-ajan tulokkaalta. Ai
van varmasti oli sellainen kauniisti kukkiva Barbarea vulgaris Mau
nussa ja Heracleum sibiricum, Tanacetum vulgare ja Anthriscus silve
stris, jotka Iitossa oli siirretty nyt hävitettyje.n Boströmin talli en sijail
ta koristekasveiksi ikkunan alle. Iitossa kerrottiin rahtihevosten syöt
töpaikoilla varhemmin olleen useita muitakin >>outoja>> kasveja. Kil-
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pisjärvellä Siilastuvan lähiympäristössä oli monia kasveja, joista aina
kin useimmat täytyy otaksua sota-ajan vilkkaan liikenteen tuomiksi: 
Barbarea vulgaris, Alchemilla subcrenata, Viola tricolor, Brunella vul
garis, Veronica serpyllifolia, (Anthriscus silvestris), Carum carvi, Ru
mex domesticus, Poa trivialis ja Alopecurus geniculatus. Samaan luet
teloon voidaan liittää myös Silene venosa, Trifolium repens ja Chry
santhemum leucanthemum, joita en (osaksi varmaankin aikaisen ke
sänajan vuoksi) Siilastuvalla huomannut, vaikka C. G. A l m ja Th. 
C. E. F r i e s (Floristiska anteckningar från Karesuando och Enon
tekis socknar, Svensk Bot.Tidskrift 1925, bd. 19, s. 250 - 262) näkivät 
ne siellä edellisenä kesänä, 1924. Uudempi tulokas sensijaan lienee 
Plantago major, jota kasvoi talon rappujen edessä pikku yksilö. 

Todennäköisesti on moni e.dellisessä mainitsematonkin kasvilaji 
yksityisiin havaintopaikkoihin sota-aikana tullut, mutta kun muu-

. kin leviämismahdollisuus on suuri, jätettäköön ne tässä mainitse
matta. Ilmeistä on, että suuri joukko lajeja, joita sotatavaran kul
jetus toi seudulle, on tyystin hävinnyt. Ainoastaan monivuotisia, 
ilmastoa kestäviä lajeja on jäljellä. Erityisen huomautuksen ansait
see se havainto, että Ruotsin puoleisissa jokivarren taloissa sota
ajan tulokaskasvista on hyvin niukka. Syy on aivan selvä. Ruotsin 
puolella ei ollut Boströmin talleja eivätkä rahtimiehet siellä muu
tenkaan uskaltaneet yöpyä, vaikka rahtitie osittaisesti kulkikin 
Ruotsin puoleisten talojen kautta. 

Pieniä, muutaman kymmenen m2:n taajuisia saman tai edellisen 
kesän kauramaita, jotka oli kylvetty Kiirunasta Ruotsin puolelta 
ostetulla siemenellä, näin Kelottijärven Saarenpäässä ja Iitossa, 
pienen, edellisen kesän kaura- ja ohralaikun myös Siilastuvalla. 
Ensiksimainitussa paikassa, jossa kaurakapale oli lannoitettu Bo
strömin tallin kohdalta otetulla roskalla, oli jätteinä edellisen kesän 
kaurakylvöstä Poa trivialis, Bromus arvensis, Br. secalinus, Secale 
cereale, (Chenopodium album), Agrostemma githago, Sinapis alba ja 
Camelina macrocarpa, osa näistä vasta taimiasteella. Iitossa kasvoi 
vastaavalla paikalla Secale cereale, Agrostemma githago, (Spergula 
arvensis), Vicia *angustifolia ja Crepis tectorum. Siilastuvalla oli 
kaura- ja ohrakylvön jäljiltä nähtävissä sirkka-asteinen Polygonum 
jagopyrum-taimi ja runsaasti Spergula arvensista. 

Enontekiön kirkonkylässä oli tulokaskasveja osittain vaikea 
eroittaa vanhemmista antropokorikasveista. Varmoja tulokkaita 
olivat Melilotus sp.- taimi ja Brassica sp. -taimi kansakoulun kasvi-
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tarhassa ja Camelina macraearpa ja Apera spica venti eräässä lähipel
lossa. Mahdollisesti vanhempia tulokkaita oli Polygonum lapathifo
lium sekä Alopecurus pratensis, joka kaikesta päättäen osittaisest 
on viljelysjätteenä kasvava. 

Matkan jatkuessa Enontekiöstä Kittilään päin osoittautuivat 
Pallasjärven ja Hietaniemen torpat ja Ketomellan sekä Yli- ja Ali
kyrön ja Kurkkionvaaran kylät syrjäisiksi paikoiksi, joihin mainit
tavampia tulokaskasveja ei viime aikoina liene kulkeutunut.1 Mutta 
Könkäänkylässä, jonne Kittilän pohjoinen maantie kesällä 1925 
päättyi, tuli jo vastaan ilmeisiä nuoria tulokkaita: Achillea ptarmica 
ja Chrysanthemum leucanthemum. Kittilän kirkolla löytyi metsän
hoitajan virkatalon viereiseltä heinikkoiselta kesantoalalta, jossa 
edellisenä kesänä oli kasvanut venäläi~ellä siemenellä kylvetty kaura, 
Avena fatua, Bromus arvensis, Br. secalinus ja Centaurea cyanus ja 
osuuskaupan takapihalta Sisymbrium sinapistrum. 

Seuraavassa pysähdyspaikassani Lapin alueella , Sodankylän 
kirkonkylässä, tuli taas vastaan aika joukko Lapille uusia tulokkaita. 
Erään mökin pihassa postikontto rin luona oli pikku ala kylvettynä 
>>venäläisellä roskakauralla>>. Sen mukana oli peltoon kylväytynyt 
Avena jatua, Axyris amarantoides, Saisola kali v. tragus, Sisymbrium 
sinapistrum, Pyrus malus (pikku taimi), Echinospermum lappula ja 
Helianthus annuus. Sisymbriumia oli myös työväen-osuuskaupan 
luona. Vanhempi, kertomuksista päättäen 20-vuotias tulokas on 
kylässä Artemisia yu lgaris, joka kertoman mukaan on alkuaan tuotu 
koristeeksi Oulun puolelta, mutta kasvaa ja leviää nyt ruderaattina. 

Matkalla Ivaloa kohti merkitsin muistiin Peurasuvannon maja
talosta roskaläjältä m.m. Avena fatuan ja Triticum vulgaren, piha
maalta Sinapis arvensis'en ja navetan takaa sen seinustalta Artemi
sia vulgaris'en, jota myös kasvoi vaativammalla paikalla koristekas
vina. Myös Vuotson kahvittelupaikalla Puolakanahon talossa oli 
Avena fatuaa ja Sinapis arvensista. Talo näytti olevan uudispaikka 
ja olivat ainakin useimmat lukuisista antropokorikasveista äsken 
tulleita . Uudistulokas seudulla oli pihamaan monista kasveista luul
tavastikin Alopecurus pratensis. 

Myöskin Ivalon matkailijamajalan luona kasvoivat Sinapis 
arvensis ja Avena fatua. Samat lajit ja Pisum sativum kasvoivat lä
heisessä Kyrön kylässä eräällä roskakasalla kauppapuodin luona. 

1 Pallasjärven talon nurmelta on kuitenkin metsänhoit. J u s t u s 
M on te 11 1917 tallettanut Achillea ptarmican (näyte Helsingin museossa). 
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Kylässä samoinkuin Matkailijayhdistyksen majalan luona oli run
saasti Matricaria discoideaa, joka ei ole vanha, mutta ei myöskään 
aivan uusi tulokas. Samaa voinee sanoa Senecio vulgaris'esta, joka 
täysin vakiintuneena näytti viihtyvän keskikylällä eräässä kasvi tar
hassa. Ivalosta merkitsin myös Polygonum lapathifoliumin, Rapha
nus raphanistrumin, Cllaerophyllum Prescottiin ja Crepis tectorumin, 
joita aikaisemmat retkeilijät eivät näistä seuduista mainitse. 

M'ustolan uudessa majatalossa , 33 km. itään Ivalosta, löytyi 
harvinainen jo Sodankylässä nähty Axyris amarantoides. Se kasvoi 
pienikasvuisena pihamaalla Triticum vulgaren y.m. kanssa . Virta
niemen majatalossa taas hämmästytti Melandryum noctifiorum, joka 
oli kylväytynyt Calendula-penkkiin majalan ikkunan alle. Heinä
peliosta huomasin Achillea ptarmica-yksilön. 

Eivätkä tulokkaat loppuneet Petsamonalueelle tultuakaan (hei
näk.-elok. vaihteessa). Höyhenjärven majatalon rikkakasalla kukki 
itse Sisymbrium sinapistrum, rautatieasemiemme yleisimpiä ulkolais
tulokkaita, ja sen seuralaisena kasvoivat m.m. Vicia llirsuta ja Ra
phanus rapllanistrum. Navetan takaisella tunkiolla oli n. 10 yksilöä 
äsken tullutta Matricaria discoideaa. - Pitkäjärven majatalossa 
taas oli outona tulokkaana Vicia sepium-yksilö rikkaläjällä nave
tan takana. 

Salmijärvellä kasvoi Karhulan pihassa, jossa rahtimiesten sanot
tiin talvella yleisesti syöttävän hevosiaan, m.m. Poa trivialis, Avena 
fatua, A. sativa, Alopecurus geniculatus, Polygonum lapathifolium, 
Trifolium hybridum, Pisum arvense ja 2 yksilöä Matricaria discoideaa. 
Paanasen talossa tavattiin Sinapis arvensis ja pienessä kasvitavassa 
Sonchus asper. Hanhen talolla oli näytettävänä samainen Sinapis ja 
lisäksi Avena fatua, molemmat varmasti kauran siemenissä tulleita. 

Petsamon Yläluostarissa tuskin oli mitään äsken saapuneita, 
ellei niihin kuulune Plantago major, jota kasvoi läheisellä tiellä. Mutta 
sensijaan oli täällä, osoitteena >>korkeasta kulttuurista>>, kirkon lä
hellä kasvamassa lukuisia luultavastikin hieman vanhempia antropo
koreja, kuten Pimpinella saxifraga, Lamium purpureum, Oalium 
mollugo, Cirsium arvense ja Centaurea scabiosa. Yläluostarin ja Ala
luostarin välisen tien varrella oli edellisten taivien rahdinajon tuo
mina uustulokkaina m.m. Trifolium hybridum ja Chrysanthemum 
Leucanthemum, kumpikin kauniisti kukalla. 

Näsykässä oli sähkölennätinaseman hoitaja vuokrannut pienen 
peltotilkun ja kylvänyt sen timoteille, joka sivumennen sanoen kas-
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voi kesällä 1925 erinomaisesti. Oitis oli peltoon ilmestynyt eteläisiä 
tulokkaita. Löysin näet siitä kauniisti kukkivaa Barbarea vulgarista 
ja Anthemis tinctoriaa ja sitäpaitsi m.m. Erysimum cheiranthoidesta 
ja Crepis tectorumia. Vielä paremman saaliin antoi Parkkinassa ap
teekkarin parin vuoden ikäinen kasvitarha. Täällä kasvoi Polygo
num lapathifolium, (P. convolvulus), Sinapis arvensis, Hyoscyamus 
niger, Lamium incisum ja Sonchus asper, siis osittain sangen eteläis
luontoisia kasveja, joista vain harva kyennee vakiintumaan seudull.a. 

Kuten odottaa sopi, oli Norjan alueella olevassa Kirkkoniemessä, 
jossa Petsamoon menevän laivan pysähtyessä pariksi tunniksi sain 
tilaisuuden katsastella kasvimaailmaa, kasvistossa huomattavissa 
suurehkon liikepaikan merkkejä. Kasveja, jotka todennäköisesti 
ovat uusia tulokkaita, koskapa aikaisemmat floristit eivät niitä seu
dulta mainitse, ovat ainakin Alopecurus pratensis (varmaankin al
kuaan viljelty), Euphorbia helioscopia, Viola tricolor ja Senecio vul
garis. Mainittakoon täältä myös Poa trivialis, Sinapis arvensis ja 
Plantago major. · 

Kun vertaa yllä selostettuja havaintoja tietoihin, joita varhai
sempi, etupäässä viime vuosisadan jälkipuoliskolta oleva kasvistolli
nen kirjallisuus Lapista sisältää, saa heti todeta, että Lapin ihmis
seuralaiskasvisto kesällä 1925 oli verrattomasti rikkaampi kuin 
aikaisemmin. Varsinkin ovat erot nykyisen ja 1860- 80-lukujen 
kasviston kesken hyvin suuret. Selostetut havainnot antavat ei 
ainoastaan yksityisille ennen tutkituille Lapin seuduille, vaan koko 
Suomen Lapillekin lukuisia uusia kasvilajeja. Monia lisiä on saanut 
niin hyvin vakinaiskasvisto kuin erittäinkin satunnaiskasvisto. jäl
kimmäisen lisistä herättävät huomiota ennenkaikkea muutamat 
harvinaiset ulkolaistulokkaat, kuten varsinkin Axyris amarantoides 
ja Saisola kali v. tragus, joiden ehtimistä Lappiin tuskin olisi voinut 
aavistaakaan. Useista lajeista on vielä ennenaikaista sanoa, 
onko ne luettava satunnaiskasveihin vai sellaisiin, jotka sijoittu
vat vakinaisiksi. 

Puheena olevan kasviston rikastuttajina ovat olleet etenkin 
vilkastunut liikenne ja suuresti · kasvanut tavarainkuljetus sekä 
lisääntyneet viljelysharrastukset, niistä ensi sijassa kasvitar
hanhoidon ja heinänviljelyksen eneneminen ja rehukauran kylvö, 
varsinkin kun siinä, kuten usein on asianlaita, käytetään ulko
laista siementä. Lappi on varsinkin kuluvalla vuosikymme-
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nellä tempautunut mukaan koko Suomen yleiseen ripeään kehityk
seen. Huomattavalta osalta se ei enään ole entinen unelias, takapa
juinen maan kolkka, vaan voimakasta taloudellista ja henkistä nousua 
elävä seutukunta. Varsinkin maantiet ja niillä alkanut vilkas auto
liikenne ovat muodostuneet päätekijöiksi Lapin yleisessä edistymi
sessä ja ne ne kasvienkin leviämisessä nykyisin näyttelevät mitä 
tärkeintä osaa. Varsinaisia leviämisreittejä on maanteitten mukai
sesti kolme: 1. Torniosta Enontekiöön, 2. lyhyt reitti Rovaniemeltä 
Kittilän kirkolle ja edelleen Könkään kylään (pian kauemmaksikin) 
ja 3. pisin ja tärkein Rovaniemeltä Ivalon kautta Petsamoon. Sota
aikana paljon käytetty leviäruistie pitkin Könkämäenon varsia on 
sittemmin suureksi osaksi menettänyt merkityksensä. Muiden teiden, 
varsinkin Petsamon tien vaikutus on tullut voimakkaaksi vasta ai
van viime vuosina ja on jatkuvasti lisääntymässä. 

Esitetyt havainnot näyttävät, että nykyisin kirjoitetaan paljon 
uusia rivejä Lapin kasviston historiaan. Näillä riveillä on tosin pää
asiassa kysymys vain antropokorisesta kasvistonaineksesta, mutta 
silti ovat uudet vaiheet merkille pantavia. Lappi on siksi laaja osa 
Suomea, että sen kasviston historia on merkitsevä osa koko valtakun
nan kasviston historiasta. Senvuoksi ja katsoen niihin usein hyvin
kin kiintoisiin ekologisiin >>kokeiluihin>>, joita lukuisien kasvilajien 
>>lapinkuume>> synnyttää, on syytä jatkuvasti tehdä tarkkoja havain
toja Lapin ihmisseuralaiskasvistosta, sen karttumisesta ja Ievinnei
~yydestä sekä yksityisten lajien esiintymisestä ja muustakin ekologi
sesta suhtautumisesta. Ei edes pieniä, aivan yksityisiäkään ha
vaintoja pitäisi jättää unhoon häipymään. 

Vastaiselle tutkimukselle on ilmeisesti hyödyksi, jos tulokaskasveja koskevat 
tiedot annetaan yksityiskohtaisempina kuin edellä olevassa yleistekstissä on 
asianlaita. Senvuoksi ohellettakoon tähän täydellinen luettelo havainnoistani, 
merkiten siihen tietoja muistakin kuin varsinaisista tulokaskasveista, sikäli kuin 
tiedot otaksuttavasti ovat hyödyllisiä Lapin ihmisseuralaiskasviston historian 
selvittelylle. Seuduilta, joissa kyseeilistä kasvilajia tavataan H j e 1 t i n Cons
pectus-teokseen koottujen tiedonantojen mukaan vanhastaan pääasiassa siihen 
tapaan kuin nykyisinkin, on luettelossani tietoja vain siinä tapauksessa, että 
niiden esittämiseen näyttää olevan erityisiä syitä. Niinpä Enontekiön >>käsivar
rem alueelta on näyttänyt olevan aihetta antaa tietoja kaikista varsinaisista 
antropokoreista. 

Phleum pratense. Le. Siilastuvan pihalla 1 vielä ster. yks., joka vanhoista kor
sista päättäen oli edellisenä kesänä kukkinut. Ei huomattu muualla Enontekiön 
•käsivarressa!), mutta kyllä muualla Pohjois-Lapissa, kuten Enontekiön kirkolla 
us. paik., Ivalossa fq ja Petsamon alueella lukuisissa kohdissa (m.m. Kuvernöörin-
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kosken seudulla maantienrakentajien metsäteillä, 1 yks. tiellä Maajärven seu
dulla, edelleen Yläluostarissa, Parkkinassa y.m.). 

Alopecurus geniculatus. Le. Kelottijärven Saarenpäässä 2 yks., Iitossa 1, 
Siilastuvalla .use ita. Lps. Salmijärvi, Karhulan pihassa 5 yks.- Muualla Lapissa 
en huomannut. 

A. pratensis. Lkem. Kittilä, kirkonkylässä metsänhoit. virkatalon luona 5 
yks. Sodankylä, Vuotson Puolakanahossa pihalla 1 yks. Le. Palojoensuussa 
majata lon pihalla 1 yks.; kirkonkylässä 3 paik. todennäköisesti viljelysjätteenä, 
osittain st cp. [Li. Kirkkoniemessä villiytyneenä]. 

Apera spica venti. Lkem. Sodankylän kirkolla cp eräässä ruispellossa . Le. 
1 yks. pellossa kirkonkyl än kansakoulun luona. 

Avena fatua . Lkem. Kittilän kirkolla metsänhoit. virkatalossa 1 yks. venä l. 
kauran jäljiltä. Sodankylän kirkonkylässä venäl. kauralla kylvetyllä alalla cp; 
Peurasuvannon majatalossa 1 yks. rikkaläjä llä; Vuotson Puolakanahossa 1 yks. 
rikkaläjällä, 2 yks. perunapellossa . Li. Ivalon matkailumajan kukkapenkissä 1 
yks., kylässä kauppiaan talon luona roskakasa lla 4 yks. Lps. Salmijärvi, Karhulan 
piha lla 1 yks. ia Hanhen talossa 2 yks. perunapell., johon keväällä oli viskattu 
kauranroskia. 

Bromus secalinus. Lkem. Kittilän kirkolla metsänhoit. virkatalossa 4 yks. 
hein ikossa, jossa edell. kesänä oli kylvössä venäläistä kauraa . Le. Kelottijärven 
Saarenpäässä 1 yks. edell. kesän kauramaassa. 

Br. arvensis. Lkem. Kittilän kirkonkylässä 1 yks. yhdessä edell. kanssa. 
Le. Kelottijärvellä 1 yks. edellisen kanssa. ' 

(Poa annua. Le. pitkin matkaa taloissa f\önkämäenon varrella aina Siilas
tuvalle asti.). 

P. trivialis. Lkem. Kittilän kirkonkylässä maantienojassa st cp. Sodan
kylä, Vuotson Puolakanahon pihassa pc. Le. Kelottijärven Saarenpäässä us. 
yks. edell. kesän kauramaassa; Siilastuvalla navetan luonå pc. Lps. Salmijärvi, 
Karhulan pihassa 4 yks. - [Li. Kirkkoniemessä.] 

Secale cereale. Le. Kelottijärvi, Saarenpäässä edell. kesän kaurakylvöalalla 
us. yks. (kauniisti t ähkä ll ä 11. VII.); Iitossa entis. kauramaalla pc. 

Triticum vulgare. Lkem. Sodankylä, Peurasuvannon majata lon pihalla 
rikkaläj ällä 1 yks. Li. Inari, Musto lan majatalon pihalla 1 yks. 

Tr. repens. Le. Iiton majatalossa 1 paik. se inävierellä. Ei nähty muualla 
Karesuannosta luoteeseen. 

(Juncus bufonius. Lkem. Kittilä, Sirkan kylä. Muonio, st cp ratsutiellä Hie
taniemen torpan luona (Jerisjärven pohjois rann.). Lps. Ylä- ja Alaluostarin 
välisellä tiellä 3-4 paik. st cp; Parkkina, tiellä kylässä.) 

(Urtica dio2Ca. Le. Könkämäenon varrella jotunissa seinävierellä, f<elotti
järven Saarenpäässä pcc, Iitossa pcc.) 

Rumex domesticus. Le. Palojoensuussa pc, Maunussa ja Luspassa 1 yks., 
Iitossa 20 yks., Siilastuvalla us. paik. 

(R. acetosella. Le. Könkämäenon yläjuoksullakin kaikissa taloissa aina 
Siilastuvalle saakka). 

Polygonum convolvulus. Le. Palojoensuussa pc, Karesuannossa perunapel
lossa pc, Iitossa ikkunan alla 1 paik.; Kirkonkylässä st fq, st pc. Li. Ivalo, mat
kailumajalan luona; 1 yks. Mustolan majatalon pihassa. Lps. Höyhenjärvi, pi· 
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halla; Yläluostari; Näsykkä, kasvitarhassa; Parkkina, apteekkarin kasvitarhassa 
pcc. 

P. jagopyrum. Le. 1 sirkkataimi edell. kesän kaurankylvöalalla. 

P. lapathijolium. Le. Enontekiön kirkonkylässä 2 paik. pc. Li. Ivalon 
matkailumajan pihassa pc. Lps. Salmijärvi, l(arhulan pihassa 1 yks.; Parkkina, 
apteekkarin kasvitarhassa pc. 

(P. aviculare. Le. Könkämäenon varsilla pihakasvina aina Siilastuvalle 
saakka). 

Chenopodium album. Le. jatuni, perunamaassa pc; Karesuannossa peruna
maassa ; Kelottijärven Saarenpäässä n. 30 yks. naurismaassa, 10 yks. turvekattoi
sen tallin vieressä ja katolla; kirkonkylässä siellä täällä, yleensä pc. Li. Ivalo fq; 
maantiellä Ivalon ja Virtaniemen välillä; Mustolan majatalossa us. yks. Lps. 
Höyhenj ärvi; Pitkäjärvi 7 yks.; Salmijärvi, eri paik. pc; Yläluostari pc (muuan 
yksilö 110 cm korkea!); Parkkinassa apteekkarin kasvitarhassa ja 2 yks. tiellä 
Trifonaan. 

Axyris amarantoides. Lkem. Sodankylä, kirkonkylässä pienen mökin pi
hassa lähellä postikonttoria 2 yks. )>venälä isell ä roskakauralla)> kylvetyllä alalla. 
Li. Inari, Musto lan uuden majatalon pihassa pieni vaivainen yks. 

Saisola kali v. tragus. Lkem. Sodankylä, kirkonkylässä 2 pientä yks. yhdessä 
edell. kanssa. 

(Silene injlata. Le. )>Käs ivarressa)> ei tavattu, mutta kirkqnkylässä fq). 
Melandryum noctijlorum. Li. Inari, Virtaniemen matkailumaja lan Calen

dula-penkissä 1 yks. 
Agrostemma githago. Le. Kelottijärven Saarenpäässä 10 yks. edell. kesän 

kauramaassfl; litossa sa moin 2 yks. 
(Stellaria graminea Le. Siilastuvan piha-alueella .) 
(St. media. Le. Runsaana aina Iitossa ja Siilastuvalla saakka.) 

Spergula arvensis. Le. Könkämäenon varrella nähty vain litossa ja Siilas
tuvalla us. yks. edell. kesän kauramaissa; kirkonkylässä st fq, os ittain st cp. Lps. 
Höyhenjärven pihassa pcc; Salmijärvi, Paanasen talon kaurassa pc. 

Barbarea vulgaris. Lkem. Muonion kirkonkylässä. Le. Maunu, 1 yks. nur
mella navetan luona; Siilastupa, samoin 3 yks.; [Karesuannon kirkonkylässä 
Ruotsin puolella pc]. Lps. Näsykkä, timoteipellossa 5 yks. - [Nähty myös Ob. 
Ylitornion kirkonkylässä pcc.]. - Kaikkialla hyvin viihtyvänä, kukkivana. 

(Nasturtium palustre, ihmisseuralaisena. Lkem. Kittilä, Sirkan kylä, ohrapel
lossa ja kasvitarhassa 1 yks. Lps. Salmijärvi, Karhulan pihassa; 4 yks. tiellä 
Maajärveltä 4 km länteen.) 

Erysimum cheirantlwides. Lkem. Sodankylän kirkonkylässä useamm. paik.; 
Peurasuvanto, pihassa 1 yks.; Vuotson Puolakanailossa sa moin. Le. Enontekiön 
kirkonkylässä kansa koulun reilupellossa yksi, 71 cm korkea yks. Li. Ivalon 
matkailumaja lassa pcc. Lps. Näsykkä, timoteipellossa 1 yks. 

Sisymbrium sinapistrum. Lkem. Kittilä, kirkonkylässä ouuskaupan taka
pihalla 1 yks. Sodankylän kirkolla 1 yks. työväen-osuuskaupan luona ja n. 10 
kpl. venäläis.kauralla kylvetyllä alalla erään mökin pihassa. Lps. Höyhenjärvi, 
rikkaläjällä 1 yks. 

(Brassica campestris. Le., ei nähty )>käs ivarressa~>. ) 
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Br. sp. (rapsi t.j.s.) Le. Enontekiön kirkonkylässä kansakoulun kasvitar
hassa 1 yks. 

Sinapis arvensis. Lkem. Sodankylä, Peurasuvannon majatalon pihassa 3 
yks., Vuotson Puolakanahon perunama&ssa 2 (kauroissa tullut). Li. Ivalon mat
kailumajalan kauramaassa st cp ja 1 yks. kylässä roskakasalla kauppiaan talon 
luona. lKirkkoniemi, parissa peruna- ja ohrapellossa pcc.] Lps. Sålmijärvi, 
Paanasen ja Hanhen taloissa 2 yks., kauroista kylväytyneenä; Parkkina, apteek
karin kasvitarhassa 2 yks. 

S. alba. Le. Kelottijärven Saarenpäässä 1 yks. edell. kesän kauramaassa. 
Camelina macrocarpa. Le. Kelottijärvellä 1 yks. edell. kanssa; kirkonky

lässä 2 yks. kansakoulun rehupellossa. 
(Thlaspi arvense. Le. Palojoensuu; jatuni 1 paik. st cp; litto 1 yks.; kirkon

kylässä fq, osaksi cpp.) 
(Capsella bursa pastoris. Le. Könkämäenon varrella kaikissa vi ljelyspai

koissa, Kelottijärvellä jopa st cp, Luspassa vain 1 yks.) 
Raphanus raphanistrum. Lkem. Sodankylä. Peurasuvannon majatalon 

pihassa pc. Li. Ivalon kylässä pc. Lps. Höyhenjärvi, majatalon pihalla pcc. 
(Rubus idaeus. Lps. Yläluostarin vieressä puoleksi villiytyneenä eräällä 

hautakummulla.) 
Potentilla norvegica. Lps. Salmijärvi, Karhulan talon luona pellon ·vierei

sellä pikku kalliolla 1 yks. 
Alchemilla subcrenata. Lkem. Kolarin kirkonkylässä kuivahkolla Trollius

niityllä erään talon luona 5 yks. Le. Siilastuvan piha-alueella 2 yks. 
Pyrus malus. Lkem. Sodankylä, kirkonkylässä 1 pieni, 8 cm. korkuinen 

taimi venäläis.kaurasta kylväytyneenä yhdessä Axyris'en, Saisolan y.m. kanssa. 
Melilotus sp. Le. Enontekiön kirkonkylässä kansakoulun kasvitarhassa 

taimi. 
Trifolium hybridum. Lps. Salmijärvi, 1 yks. l(arhulan pihassa; Ylä- ja Ala

luostarin välisen tien syrjässä 3 paik. pcc, osittain kukkivana. 
(Tr. repens. Ei huomattu missään Enontekiössä eikä Pohjois-Kittilässä, 

vaan vasta l(önkäällä ja Sirkankylässä.) 
Tr. pratense. l(uten edell. - Petsamon a lueella merkitty vain Yläluosta

rista ja Ylä- ja Alaluostarin välisen tien syrjiitä (muutam. paik. us. yks.). 
Vicia angustifolia. Le. Kelottijärvi, Saarenpäässä 2 yks. edell. kesän kaura

maassa; Iitossa samoin. 
V. sepium. Lps. Pitkäjärvi, 1 sterili toisen kesän yksilö rikkaläjällä maja

talon navetan takana. 
(V. cracca. Lkem. Kittilä, kirkonkylä, nurmella metsänhoit. virkatalon 

lähellä.) 
V. hirsuta. Lps. Höyhenjärvi, pihassa rikkaläjällä 1 yks. 
Pisum arvense (tai sativum). Li. Ivalon kylässä roskakasalla kauppiaan ta

lon luona 1 yks. Lps. Sa lmijärvi, l(arhulan pihalla 3 yks.; Kuvernöörinkosken 
luona metsätiellä pari yks. 

[Euphorbia helioscopia. Li. Kirkkoniemi, kasvitarhassa st cp, ilmeisesti 
vakiintuneena.] 

Viola tricolor. Le. Siilastupa, 3 yks. rikkaläjällä navetan luona; kirkonky
tässä us. yks. heinittyneellä pellolla lähellä nimismiehen asuntoa, jopa 45 sm. 
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korkeita. [Li . Kirkkoniemi, rikkaruohona eräässä kasvitarhassa, mahdollises ti 
a lkuaan vi ljeltynä. ] 

V. arvensis. Li. Ivalo, matkailumaja lan lu ona pc. 
Antflrisws silvestris. Le. Iitto , 1 yks. koristekasvina, otettu talteen Bo

st römin ta llien sijoi lta; Sii lastuva n piha-alueella 2 yks. (Kasvaa myös alkuperäi
senä näissä osissa Lappia.) 

Chaerophyllum Prescottii. Laj i näyttää olevan leviämässä. Uusia, ennen 
tunnetun IevHimisalu een ulkopuolella olevia löytöpaikkoja ovat: Le. J atuni (7 
km Karesuannosta etelään), 1 yks. Juhani Pahajoen talon nurmella. Li. Laa
nilan majatalon pihassa pc; Iva lon kylässä 1 paik. pc. Muut paikat, joissa lajia 
näin, mainittakoon myös, va ikka ovat osi tta in enn estään tunnettuja löytöpa ik
koja : Lkem. Kittil ä, kirkonkylä, osaksi cp; l(öngäs; l(urkkionvaara n. 10 yks. 
Sodankylä, kirkonkylä (cpp eräässä pellossa); ete lään kirkolta Askan kylässä ja 
Lehtivaarassa; pohjoiseen kirkolta l(ersi lönkylässä ja 1 yks. Vuotso n Puolakan
ailon pihassa. 

Carum carvi. Le. Ilmeisest i uutena t ulokkaa na Palojoensuussa majatalon 
piha lla 3 yks., J atunissa n. 20, Maunussa us. yks. Boströmin tallin luona, Iitossa 
eri paik. yhteensä n. 25 yks., Siilastuva lla eri kohdissa muutamia; ei nähty kir
konkylässä .. Lkem. Ei huomattu Pohjois-Kittil ässä; nähty vasta Könkään ky
lässä ja etelämpänä. Lps. Salmijärvell ä Hanhen ta lossa st cp. 

(Pimpinella saxifraga. Lps. Yläluostari, kirkon luona 3 yks.) 
Heracleum sibiricum. Le. Iitto, 1 yks. koristekasvina, otettu Boströmin tai

ti en sijoilta, jonne ilmestynyt rahtiliikenteen tuomana. 
Echinospermum Lappula. Lkem. Sodankylå, kirkonkylässä 2 yks. venäl. 

kaura lla kylvetyll ä ala lla. 
Asperugo procumbens. Le. Palojoensuu; J atuni, pc perunamaassa; l(elotti

järvi Saarenpää pc; Iitto, st pc 2 paik.; kirkonkylässä fq. Li, Ivalo; Mustolan 
majatalossa pc. Lps. Salmijärvi , Karhula 3 yks. 

Brunella vulgaris. Le. Siilastupa, 1 pieni yks. polulla torpan lähell ä, siitä 
ete lään. 

(Lamiwn purpureum. Lps. Yläluostari, kasvitarhassa kirkon luona cp.) 
L. incisum. Lps. Parkkina, apteekkarin kasvitarhassa 2 yks . 
(Galeopsis sp. (nuoria ta imia, joita ei vo itu lajilleen mää rätä). Le. Jatuni ; 

Karesuanto; Maunu ; Iitto; Siilastupa.) 
(G. tetrahit. Le. l(e lottijärvi; Saarenpää pc; kirkonkylä st fq. Lps. Sa lmi

järv i, cp eräässä perunapellossa ; Trifona. - J äänyt, kuten seuraavat, use in mer
kitsemättä. ) 

(G. bifida. Le. l(elottijärvi, Saarenpää; kirkonkylä fq. Lps. Lukuis. pai
koi sa .) 

(G. speciosa. Le. Enontekiön kirkonkylässä fq.) 
Hyoscyamus niger. Lps. Parkkina, 1 yks. apteekkarin kasvitarhan pork

kana penkissä. 
Veronica serpyllifolia. Lkem. l(ittilä, Sirkankylä, tiellä. Le. Siilastupa, 

pihalla 1 yks. Lps. Ylälu os tari, tiellä (tääll ä kenties jo va nha asujain). 
Plantago major. Le. Siilastuvan rappujen edessä 1 yks. (jätetty kasvamaan!) 

Lps. Yläluostarin lähell ä tiellä pc. R ä s ä n en (L. Y. 1922, s. 52) on nähn yt 
kasvia 1 yks. Nautsin . tiellä. - [Li . l(irkkoniemi.] - Muuten en huomannu t 
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Kittilän ja Sodankylän kirkonkyliä pohjoisempana; kylissä n1istä etelään sen
sijaan fq. 

(Galium mollugo. Lps. Yläluostari, 1 yks. kirkon luona.) 
Campanula glomerata. Lkem. Kittilän kirkonkylä, runs. metsänhoit. virka

talon puutarhanurmilla, läheisellä nurminiityllä pc. On mahdollises t i alkujaan 
metsänhoit. F. Silcnin vi ljelemä puutarhassaan. 

Cirsium arvense. Le. jatuni, j. Pahajoen naveta n seinävierellä pc. Lps. 
Yläluostari, kasv itarhassa kirkon luona runs. (kasvin mainitsee Yläluostarista 
jo R ä s ä n e n, L. Y. 1922, s. 52). 

(Carduus crispus. Le. Merkitty vain Kelott ijärven Saarenpäästä (us. yks .), 
Palojoensuusta ja kirkonkyläs tä (fq).) 

(Centaurea scabiosa. Lps. Yläluostari, suuri pehko kirkon edustalla.) 
C. cyanus. Lkem. Kitti lä, kirkonkylä, 1 yks. venäläis-kauran jäljiltä met

sänhoit. virkatalon hein äpellossa. 
Senecio vulgaris. Li. Ivalo, n. 20 yks. eräässä kasvitarhassa keskikylällä; 

todenn äköisest i täysin vakiintunut. [Kirkkoniemi, kasvitarhassa. ] 
Tanacetum vulgare. Le. litto, 1 yks . koristekasvina, talteen otettu Boströ· 

min tallien ·kohdalta, johon tullut rahtiliikenteen tuomana. 
Arternisia vulgaris. Lkem. Sodankylän kirkonkylä, ruderaattina Laurin ta

lossa, jonne tuotu koristekasviksi Oulun puo lelta n. 20 vuotta sitten, såmalla 
kertaa kuin muutamiin muihinkin kirkonkylän taloihin. Peurasuvannon maja
talossa koristekasvin a ja sitäpaitsi villiytyneenä navetan seinävierell ä. 

Achillea ptarmica. Lkem. l(itti lä, l(öngäs, Palolan talon luona nurmella st 
pc. Li. Inari, Virtaniemen majatalon luona t yks. heinäpellossa . Lps. Nautsissa 
tiellä (R ä s ä n en, L. Y. 1922, s. 52); Maajärven autiotuvan (Kuvernöörin 
kosken ja Näsykän välillä) luona tiellä 2 yks. ja Vuoremin luona tiellä 1 paik. pc 
(molemmat nämä paikat reg. subalp.). 

Anthemis tinctoria. Lps. Näsykkä, 1 suuri kukkiva yks. timoteipellossa . 
Matricaria discoidea. Ks. L. Y. 1927, s. 209. 
(M. inodora. Le. Könkämäenon varrella Sii lastuvalle saakka, jatunissa 

kuitenkin vasta 1 ainoa yks. - Kittilän l(önkäällä ja Inarin Ivalossa kerrottiin 
kasvin suuresti yleistyneen viime aikoina hein änviljelyksen johdosta.) 

Chrysantlumum leucanthemum. Lkem. Kittilän kirkonkylässä muutam. 
paik.; Könkään Palolan talon luona nurmella us. yks. Lps. Ylä- ja Alaluostarin 
välisellä tiell ä pc l paik. (kookkaita, kukkivia yks.). 

Helianthus annuus. Lkem. Sodankylän kirkonkylä, l pieni yks. venäläis. 
kaural)a kylvety ll ä alalla. 

Leontodon autumnalis. Lkem. Sodankylä, Vuotson Puolakanahossa pihalla 
pc. 

Sonclws asper. Lps. Salmijärvi, Paanasen talon kasvilavassa 1 yks.; Park
kina, ap teekka rin ka vitarhassa 1 yks. 

Crepis tectorum. Le. litto, l yks. edell. kesän kauramaassa; kirkonkylässä 
fq, osittain st cp. Li. Ivalo, kylässä pc. Lps. Näsykkä, 1 pieni yks. timote i
pellossa . 



Elaphrus (Elaphroterus) jakovlevi Scm. j.n. e. 21 1 

Elaphrus (Elaphroterus) Jakovlevi Sem., Fenno== 
skandialle uusi itäinen silmämaakiitäjä 

(Col., Carab.). 
P. Kontkanen . 

Tehdessäni kesällä 1929 Vanamo-seuran 
stipendiaattina maist. Heikki Väänäsen seu
rassa hyönteistieteellisiä keräyksiä Karjalan 
Kannaksella tapasin, M e t s ä p i r t i n kir
konkylän ohitse virtaavan V i i s j o e n ran
ta-alueen hyönteiseläimistöä tutkiessani , täl
laisilla paikoilla tavallisen Eiaphrus riparius 
L. lajin edustajien seurassa eräitä niistä sel
västi eroavia yksilöitä jotakin toista saman 
suvun maakiitäjää, joka myöhemmin ke
räelmiä määrätessäni osottautui otsakkeessa 
mainituksi Fennoskandian hyönteiseläimis-
tölle uudeksi lajiksi. Kuv;) 1. 

\ 

Tämä venäläisen hyönteistutkijan A. Se- Elaphrus J akovlev i em. 
· (1895 303 307) l'tt" .. 1 .. Valok. O. j onasson. m e n o v 1 n s. - se 1 ama aJ 1 

(kuva 1) on siroin ja hennoin silmämaakiitäjämme.1 Sen 
pituus on 6- 7 mm; väri vaskenkarva inen; t iheäpiste inen etu
selkä, jonka takanurkissa on S\lkaset, on leveyttään selväst i 
pitempi ja huomattavasti kapeampi pään (silmineen) leveyttä; pei
tinsiivet tiheäpisteiset himmeät, keskiosassaan erikoisell a tava lla 
kyttyrämäisesti kuperat; peitinsiipien reunassa, aikakulman takana 
syvä mutka; sääret ja reisien tyvet punertavat; nilkat päältä väri l
tään metallinvihreät; kairaan etunilkkojen kolme ensimmäistä ni
veltä laajentuneet (alasuku Elaphroterus Sem.); eturinta kalju. Vii
meksi mainittu tuntomerkki värin ja yleensäkin hennomman raken
teen lisäksi erottaa lajin heti maassamme tavattavasta toisesta sa
man alasuvun lajista Elaphrus riparius L. (kuva 2). Uuden laj imme 
lähimpiä sukulaisia ovat siperialaiset lajit Elaphrus angustus Chaud. 
(tavattu myös Petschora-joella) ja erikoisest i Elaphrus angusticollis F. 
Sahlb. (Se meno v 1904 a ja 1904 b, s. 119- 120). Keski-eurooppalai
sesta lajista Elaphrus aureus Mull ., jota se myös muistuttaa, j johon 

1 Suvun suomenkielinen - peitinsiipien kirjailuun viittaava - nimi on 
prof. U. Saa 1 aan antama. Tieteellinen nimi korostaa näiden hyönteisten lii k
keiden nopeutta (e 1 a p h r o s kreik. = vikkcW). 
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se aikaisemmin oli Venäjällä sekoitettu, ·se 
eroaa m.m. siinä, että rakenne kokonaisuu
dessaan on hennompi ; pää ja etuselkä ovat 
hienommin ja tiheämmin pisteiset; suu
kilpi yhtä tiheäpisteinen kuin otsa si lmien 
välissä; peitinsiivet keskustassaan huomat
tavasti kuperammat; olkakulman takainen 
mutka paljon syvempi j.n.e. 

Lajia on tähän saakka tavattu Keski
ja Pohjois-Venäjällä (Se me n o v 1895, s. 
305ja 1904a,s. 103 - 104; P oppi u s 1908, 
s. 5). Meidän maatamme läh innä on se en
nen tavattu Inkerinmaalta, tarkemmin sa
nottuna jaaman kaupungin lähistöltä Lau
kaan joen rannalta (Se meno v 1895 1. c.) 

Kuva 2. ja Pietarin lähistöltä (Se meno v 1904 a, 
Elaph ru s ripariu s L. s. 1 03), joten Karjalan Kannaksella sijait-
Valok. 0. J onasson. seva löytöpaikka liittyy eheäst i laj in ennen 

tunnettuun esi intymisalueeseen. 
Elinpaikallaan Viisjoen savisella rantaäyräällä (kuva 3) oli laji 

suunnilleen yhtä runsas kuin Elaphrus riparius L. Rannan kova
kuoriaiseläimistön 16. VII. 29 havaitut edusta jat ja niiden runsaus
suhteet olivat seuraavat:1 

laphrus riparius L ...... . 
- jakovlevi Sem. . .... . 
Loricera pi!icornis F ...... . 
Clivina fossor L. . .... ... . . 
Dyschirius arenosus Steph. 

7 kpl. 
6 , 
6 , 
1 
8 , 

- nitidus Dej. . . . . . . . . 1 
- septentrionum Mlinst . . 14 
Broscus cephalotes L. . . . . 2 , 
Asaphidion pa lli pe<; Duft... 6 
- flavipes L. ........... . 
Bembidion velox L. ..... . 
- dentellum Thnb. 

2 
1 

6 
- obliquum Sturm 30 
- adustum Schaum 24 
- - ab. meta ll scens Kr.2 2 , 

Bembidion rupestre L. ..... . 
- 4-macu latum L. . .... . .. . . 
- arti cu latum Pz. . ........ . 
- guttula Fab . ............. . 

3kpl. 
12 
6 

Trechus 4-striatus Schrk. . . . . t l 
Patrobus excavatus Payk .... 
Harpalus aeneus Fab. 

1 
2 

Ca lathus melanocephalus L. .. 
Trogophloeus rivularis Motsch. 
Bledius fu scipes Rye 4 
- talpa Gyllh. . . . . . . . . . . 1 
Stenus biguttatus L. . . . . . . 36 
- nanus Steph .. . ........ . . 
Philonthus atratus Grav. . .. . 
Staphylinus erythropterus L. 

1 
2 

1 Lajien määräämisessä on maist. W. H ll en hyvänt.c: ht Lc~ti avustanut. 

2 Krogerus 1925. 
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Kuva 3. Viisjoen rantaa (Metsäpirtti I.K.), 
Valok. Heikki Väänänen. 

213 

Quedius boops Grav 1 kpl. Atheta fungi Grav. . . . . . . . . . . 1 kpl , 
Tachyusa leucopus Marsh . .. 13 " Anisosticta 1 9-punctata L. . . 1 
- coarctata Er. . . . . . . . . 24 " H eterocerus hispidulus }(iesw. 
Brachyusa concolor Er. 2 " Hippuriphila Modeeri L. .. .. 

Phytobius 4-tuberculatus F. 3 kpl. 

jo tästä yhden ainoan keräelmän lajiluette losta käy se lvästi 
ilmi Viisjoen rantaäyrään kovakuoriaiseläimistön monessa suhteessa 
erikoislaatuinen ja hyönteismaantieteellisessä suhteessa kiintoisa 
kokoonpano, jolla on useita mielenkiintoisia kvali- ja kvantitatiivisiä 
yhtäläisyyksiä hyönteistieteellisistä harvinaisuuksistaan tunnetun 
V a m m e 1 j o e n tarkoin tutkitun (K r o g e r u s 1923) rantafau
nan lajiston kanssa. Mainittakoon vain Bembidion adustum Schaum, 
Dyschirius septentrionis MLinst. (K r o g e r u s 1924; H e l l e n 1924) 
ja Tachyusa lajien runsas esiintyminen samoinkuin Heterocerus hispi
dulus Kiesw. löytö. Huomattavia lajeja ovat myöskin Bledius jus
cipes Rye (vrt. K r o g e r u s 1927) ja Brachyusa concolor Er., jota 
viimemainittua on luonnontieteelliseltä alueeltamme tätä en nen 
tavattu vain Kuolan niemimaalta (J. S a h 1 b e r g 1876, s. 98) ja 
Petsamosta (ilm. W. H e II e n). 

Elaphrus jakovlevi Sem. on paikalla ilmeisesti hyvin to imeentu
leva, sen kovakuoriaiseläimistölle luonteenomainen ja yhdessä edell ä
mainittujen lajien kanssa tälle oman erikoisleiman antava laji. Hyön
teismaantieteeiiisessä suhteessa on laji erikoisen mielenkiintoinen siksi, 
että se on eräs niitä suhteellisen harvoja kovakuoriaisia, jotka muo-
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dostavat faunamme selvästi itäisen aineksen, jonka edustajat puut
tuvat Keski-Euroopasta. Useimmat n.s. itäiset lajimme ovat itse 
asiassa vähintäin eurosibirisiä, esim. kovakuoriaisista Bembidion 
adustum Schaum ja sudenkorennoista Aesclzna viridis Ewersm. Tässä 
ryhmässä on myös eräitä leviämishistoriallisesti mielenkiintoisia la
jeja, jotka osattavat maassamme edellisiä vielä paljon voimakkaam
paa, pohjoi se mmaksi ulottuvaa, itäistä levinneisyyttä, mutta jotka 
tavataan myös Keski-Euroopassa ja Ruotsissa yleisinä. Tällaista levin
nei syyttä tarkastellessa on lähellä otaksuma, että laji jääkauden ai
kana jakautui läntiseen ja itäiseen ryhmään, joista edellinen on sitten 
levinnyt Skandinaviaan Keski-Euroopasta ja jälkimmäinen Suomeen 
idästä. Esimerkkeinä mainittakoon Luperus longicornis Fabr. ja 
Cryptocephalus lzypochoeridis L. Mainituista esimerkeistä käyn ee se l
ville, missä mielessä ·oletan esittämäni n.s. itäisten lajien tarkemman 
erittelyn voivan olla hyödyksi hyönteismaantieteellisessä työskente
Iyssämme, varsinkin koettaessamme tehdä sen tu_loksia käyttökelpoi
siksi maamme rajojen ulkopuolellakin.1 

Maamme silmämaakiitäjät voidaan erottaa toisistaan seuraa
vasti: 

Kairaan ctuni1kkojen 4 ensimmäistä nive1tä laajentunee t; peitinsiivet suhtee l
lisen harvap isteiset, ± kiiltävät: alasuku Elapllrus i. sp. 
Sääret tummat 

Eturinta harvaan karvainen; nilkat ± vihertävät; peitinsiipien silmä-
kuopat epäselvät. Harvinainen pohjoinen 1aji.2 ........... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. lapponi cus Gyllh . 

Eturinta kalju; nilkat teräksen siniset; silmäkuopat se lväst i rajoite
tut. joks. yl. Etelä- ja J(eski-Suomessa.2. . . . . . E. uliginosus F. 

Sääret ja reisien tyvet punertavat. Y1einen2 . . . . . . . . E. cupreus Duft. 

1 Kovakuoriai eläimistömme hyönteismaantieteellinen kokoonpano - fau
namme eri elementit - ei ole ollut kokoavan erikoistutkimuksen kohteena. 
Keski-Euroopassa vi ime aikoina . suoritettujen hyönteismaantietee llisten tutki
muksien ( H o 1 d h a u s, j e a n ne 1, S t C 1 a i r e 0 e v i 1 l e y.m.) tulokset 
ovat tuoneet es ille siksi paljon uusia varteenotettavia piirteitä ekologiassa ja 
levinneisyyssuhteissa, että tästedes on faunistisissa teoksissamme tavaksi tul
lutta jaoittelua (J. S a h 1 b e r g, B. P oppi u s, W. M. Li n n a n i e m i) pal
jon tarkempi pohdinta ja selvittely tarpeen. Tulevan hyönteismaantieteellis n 
tutkimuksemme ensimmäisiä tehtäviä on oleva tarkoin harkittuihin perusteihin 
nojautuva, tähän saakka käytettyjen kollektiivisten faunist isten lajiryhmien 
jao ittelu leviämishisto riallisesti ja ekologisest i ehjiksi kokonaisuuksiksi. 

2 Levinn isyydestä ks. tarkemmin: j. Sahlberg 1875, 1 900; B. Poppius 1906. 
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Koiraan etunilkkojen 3 ens immäistä niveltä laajentuneet; peitinsiivet hyvin 
tiheäp iste iset,. himmeät, nilkat vihreät: alasuku Elaphroterus Sem. 
Etur inta karvainen; eläin tavallisesti väriltään vihreä. Yleinen ..... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. riparius L. 
Eturinta kalju; eläin vaskenvärinen. Hyvin harvinainen ........... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. jakovlevi Sem. 
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Hytermän rauhoitusalue. 
E. Kärki. 

Useimmille lukijoille on ylläoleva kuuluisan Puruveden kau
nis saari varmaankin aivan outo. Kun sen nykyinen omistaja on 
päättänyt tehdä si itä lintujen paratiisin, kiinnostanee paikka . 
L. Y:n luKijoita, ja saanen siis hieman siitä kertoa. 

jos kesäiseen aikaan satut Kerimäen kirkolle, niin nimismies 
H e i k k i H ä y r y n e n on aina valmis näyttämään rakasta Hy-
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, termäänsä. Puolisen tuntia kes
tävällä moottorivenematkalla 
saamme kuulla tuon saarialueen 
olevan yli 2 km pitkän, mutta 
paikateilen aika kapean, joten 
pinta-alaa on n. 30 ha. Ran
taviiva sen sijaan on lahtien ja 
niemien vuoksi venynyt lähes 
penikulman pituiseksi. Edelli
nen omistaja on tarkoin myy
nyt pois arvopuut, joten jälellä 
on vain nuorta, harvanpuo
leista männikköä ja paikateilen 
tiheämpiä lehtipuuvesakoita. 
Maasto on kuin Punkaharju pie
noiskoossa. Keskellä saarta on 
n. 1

/ 2 km pituinen metsäjärvi 
ja suon ympäröimä pieni Iampi. 

Tällaiseen kesämajansa ym
päristöön on nimismies Häyry

Nimismics )> tarkastusmatkalla)>. jykevä 
kävelykeppi on mainio ase kuivien nen päättänyt luoda mahdolli-

oks ien karsimisessa. simman rikkaan Iinnuston . 
. Paitsi }äydellistä rauhoitusta, oli ensi työksi häädettävä varik

set pois (kissoja ja varpusia ei Hytermässä ole). Tämä tapahtui 
fosforihilloa ja kalasyöttejä käyttämällä. Varisten häviäruisestä on 
seurauksena näkynyt teeren ja metson pesät, joissa munat säilyivät, 
joutumatta ryöstetyksi kuten aikaisemmin. 

Kun Berlepschin lintusuojelukirja viime vuonna allekirjoitta
neen suomentamana ilmestyi, oli nimismies Häyrynen varmaankin 
ensimäisiä, joka alkoi toteuttaa siinä annettuja ohjeita. ja työtä 
on tehty erikoisella ripeydellä. Nykyisin on Hytermän isommassa 
saaressa 320 pesäpönttöä pikkulintuja varten ja pienemmässä 100 
kpl. Rantapuissa on telkille varattuja pesiä yli puolisen sataa. Hu
vilan läheisyydessä on ta lviruokintaa varten hessitäinen ja Hilbers
dorffin ruokamaja, joissa lintuja käy varsin lukuisasti. Myöskin 
kauralyhteitä on käytetty ruokinnassa. 

Metsäjärvi . on vesi lintujen asuttama. Syyskesäll ä voi sen pin
nalla nähdä samalla kertaa 5- 6 telkän poikuetta, 2- 3 sorsaemoa 
poikasineen, jonkun jouhisotka- ja tavi perheen. . Pienellä suolla 
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astelee arvokkaana kuoviemo. ja linnut näkyvät varsin pian oppi
van huomaamaan, että niillä täällä on täysi turva. Vaikka astelee 
ihan järven rantaan, ei yksikään pakene lentämällä, vaan ui hieman 
loitommalle. 

Lienee syytä mainita, että Hytermään on tuotu pari s i i 1 i ä, 
jotka siellä näyttävät hyvin viihtyvän. 

On mielenkiintoista nähdä, mitenkä Hytermän isäntä orynistuu 
alkuaan jotenkin Iintuköyhään seutuun saamaan uusia asukkaita. 
Intoa ei ainakaan puutu. ja toivomme, että jo kymmenisen vuo
den kuluttua, on monilukuinen laulajien parvi ilostuttamassa 
<(Hytermän Heikin>> saarivaltakuntaa. 

Vanamon retki Ellilään 29. IX. 1929. 
Paavo Suomalainen. 

Vanamon kunniajäsen, senaattori A. Osw. Kairamo kutsui 
Vanamon syyskuun 29 p:nä vierailulle maatilalleen Ellilään Hattulan 
pitäjässä. Neljäkymmenhenkisenä joukkona valtasivat vanamolai
set Hämeenlinnan pikajunan viimeistä 
vaunua myöten, ja tavallista iloista va-
namolais-mielialaa kohotti syksyisen 
kaunis sää kaikessa intiaanikesän vä
riloistossa. Hämeenlinnassa jo alkoi 
ystävällisen isäntämme vieraanvarai
suus tuntua. Vastaan lähetetyt autot 
kiidättivät Vanamon Karlbergin puis
ton juurta Ellilään, jonka lipputangossa 
tervehti tulijaa siniristilippu. 

jo kahvia juotaessa kiintyi huomio 
rehevänkauniiseen maisemaan, joka ta
lon avaralta kuistilta avautui. Loivalla 
Vanajaveteen viettävällä rinteellä kuk
kivat syksynkukat hedelmäpuiden juu
rella ja taustalla levisi kaunis hämäläis
Iuonto järvenselkineen ja viljelysmai
neen. 

Isännän innostuneena johdolla Va
namo lähti tutustumaan talon ympäris
töön. Puutarhassa saatiin nähdä lu
kemattomia erilaisia hedelmäpuita ja 
marjapensaita. Eri tahoilta on niitä 
sinne kertynyt, mikä siemeninä kirje
kuoressa, mikä taas oksista j.n.e. Rin-
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Senaattori Kairamo selittää vanarnolaisille Ellilän puutarhaa. 

teellä kasvoi m.m. pirkkalankoivu ja kaunis Melampyrum nemorosum. 
Korkea rautalankaverkkoaita muistutti rusakkojäniksestä, puutar
han talvisesta vihollisesta, joka seudulla on yleinen. 

Puutarhan juurella, Vanajaveden rannalla on rehevä lehto, 
jossa ennen muita herättävät huomiota monet kynäjalavat, joista 
muutamat ovat hyvinkin vanhoja. Humala kietoo puut sotkuiseen. 
vaippaansa ja lehdon tiheikössä asustavat senaattori Kairamon 
tilalleen hankkimat siilit sekä kesäiseen aikaan monet pikkulinnut 

Matka jatkui Ellilän puuistutuksille. Senaattori Kairamo on 
kokeilutarkoituksessa uupumatta istuttanut tai kylvänyt tilalleen 
runsaasti erilaisia ulkomaalaisia puulajeja. Pinus murrayana on viih
tynyt erinomaisesti kasvaen yhtä hyvin kuin kotimainen mäntymme. 
Lukuisista kauniista Larix-lajeista jäi mieleen L. sibirica ja L. leptole
pis. Abies- ja Picea-lajeja, hyvin kasvaneita Thuja-yksilöitä ja kau
niita käärmekuusia kasvoi parikymmenvuotisen uutteran ja paljon 
kokemuksia tuottaneen työn tuloksina hellävaroin hoidellussa luon
nontuntuisessa ympäristössä. 

Retkeily päättyi kartanon takana kohoavalle Repokalliolle. 
Vuoren juurella on kaistale !ehtoa jätteenä yhtenäisestä lehtoalueesta, 
josta viljelykset ovat anastaneet alueita haltuunsa. Näköala vuoren 
laelta oli harvinaisen komea. Vanajaveteen laskevan auringon peh
meästi valaisema syysvärinen lehtimetsä ja vuoren juurella leviävät 
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viljelysmaat muodostivat kirkasta vedenpintaa vastaan ihastuttavan 
näyn. 

Illalla tarjosi Ellilän ystävällinen isäntäväki päivälliset, joiden 
kuluessa prof. Liro tulkitsi retkikunnan kiitollisuuden tunteet se
naattori Kairamolie ja talon arvo:sille emännille. Puheeseen vastasi 
senaattori Kairamo iloisena siitä, että hänellä oli ollut tilaisuus 
nähdä Vanamo näin runsaslukuisena vieraanaan. 

Autobusseilla palasi retkikunta Hämeenlinnaan jatkaen sieltä 
iltajunalla matkaa Helsinkiin. Ellilän arvoisalle isäntäväelle syvästi 
kiitollisten vanamolaisten mielissä on retki säilyvä eheänä ja miellyt
tävänä muistona. 

Pieniä tietoja. 

Pähkinähakkinen (Nucifraga caryocatactes L.) Kajaanin läheisyydessä. Päh
kinähakkisen ampui kasööri V. V a r tiainen 28. IX. 1929 Kajaanin Murto
mäen kylässä Illun talon luota . Lintu oli äänellyt hieman närhin ääntä muistut
taen mainitun talon lähellä olevassa metsässä ja sitten lentänyt talon piha-ai
dalle, josta se ammuttiin. Se oli ollut hyvin kesy. Muita seura laisia si ll ä ei ollut. 
Oudon ulkomuotoosa vuoksi lintu herätti siin ä määrin huomiota, että se tuli 
ammutuksi. E. Riilziaho. 

Sinitiainen (Paru s coeruleus) pesinyt Jyväskylän seminaaritta. Viime heinä
kuun 10 p:stä elokuun puoliväliin saakka näin sin itiais- (Parus coeruleus) poikueen 
Jyväskylän seminaarin a lu eella säännöllisest i joka päivä. Lintu oli todennäköi
sesti pesinyt puutarhurin asunnon luona olevien vanhojen jalavien koloissa tai 
pesäpöntössä. 31 p:n ä heinäkuuta löysin kuolleen, luultavasti kissan repimän 
poikasen mainitusta paikasta.1 Vielä olisi mainittava, että ruokintalaudallani, 
seminaarilla , v ieraili helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana säännölli<:esti kaksi 
sinitiaista. Kauko Mikkola. 

Nokkavarpusla l Coccothraustes c. coccothraustes (L.) J Helsingissä kevätta lvena 
1928. Pihlajassa erään talon pihalla Ruoholahdessa istu i 7. I 1 yksilö syöden 
marjoista siemeniä (0. H. ja 0. L.). Samas"a paikassa vierai li nokkavarpuneo 
jälleen 24. I ja 3. II (0. L.). - Puissa ja pensa issa Kasvitieteellisen puutarhan 
luona Kaisaniemessä näyttäytyi eräs yksilö 25. I, 20. 1 I ja 3. 11 1 (A. L. ja V. T. ),
Kaivopuistossa oli 10. II nokkavarpun eo neljän vihreäpeipon seurassa. Linnut 
istuivat lumlhangella ruusupensaan a lla ja auko ivat ruusunkiulukoita, joista söi-
vät pähkylät (0. H.) . 0. Hytönen, 0. Le/ztonen.' A. Lönnfors, V. Toivonen. 

1 Tämän linnun pyrstö ja siip i lähetetty nähtäväksi. 
Toimitus. 
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Havaintoja muuttolfntujen saapumisesta ja lähdöstä Heinolassa v. 1928. 

Corvus cornix 
Sturnus v. vulgaris 
Plectrophenax nivalis 
Alauda a. arvensis 
Anas p. platyrhyncha 
Cygnus musicus 
Fringilla c. coelebs ~ 

~ 
Motacilla a. alba 
Numenius a. a rcuata 
Mergus serrator 
Grus cinerea 
Bucephala c. clangula 
Iynx t. torquilla 
Saxicola oe. oenanthe 
Capella g. gallinago 
Phoenicurus ph. phoenicurus 
Colymbus stellatu s 
Anser sp. 
Phylloscopus tr. trochilus 
Delichon u. urbica 
Cuculus canorus 
Hirundo r. rustica 
Cinclus c. cinclus 
Ampelis garrulus 

Tulo 

26. II 1 
29. III- 10. IV 

Lähtö 

5. IX . 
4. IV (kauttakulku} 
4. IV 26. X. 
5. IV 30. X. 

6-11. IV (kauttakulku) 17. XI. 
9. IV 

18. IV 
14. IV 
15. IV 
15. IV 

28. X. 
29. X. 

17-26. IV (kauttakulku} 22. IX- 9. X. 
20. IV 
25. IV 
26. IV 5. X. 
27. IV 
27. IV 
29. IV 
29. IV (kauttakulku) 25. X. 
29. IV 
4. V 
6. V 
8. V 

23. XI 
16. XI 

5. IX. 

18. IX. 

3. IV. 

V. L. Luotola. 

Vesirutto (Helodea canadensis) Orlvedessä. Luonnon Ystävässä 1929, n:o 4, 
siv. 145 on kerrottuna tieto vesiruton esiintymisestä Kiteen Orivedessä. Tämän 
tiedon varmennukseksi ja täydennykseksi mainittakoon havaintoni tästä kas
vista Orivedessä kesältä 1929. 

Kasvia on Oriveden Puhoksenlahdessa m.m. Suoparsaaren tienoilla. Kalas
tajat kertoivat kasvin es iintyvän muutamina vuosina nlinkin runsaana, että 
se on haitannut jopa nuotanvetoa . Sitäpaitsi nä in vesiruttoa eräiden pikku saa
rien rantavesissä la ivaväyläin tienoilla sekä Muljulan kylässä maanvilj. j. Laa
sosen luona olevassa lammikossa. Lampi on ilman laskujokea. Sen eroittaa Pu
hoksenlahdesta n. 50 m leveä, pitkä hiekkainen mäntyä kasvava kannas, jonka 
yli paikkakuntalaiset vetävät venheitään lammikolta lahdelle ja päinvasto in. 
Vesirutto on voinut täten joutua lampeen esim. venheen pohjaan ja taitoihin 
takertuneena tai myös verkkojen mukana, joita pidetään vuoroin lammikassa tai 
Oriveden puolella. Muilta seuduilla kuin Puhoksen lahden tienoilla en kasvia 
huomannut . Arvo Koskimies. 
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Tuulenpesä männyn latvassa. 
Tuulenpesä, jota kuva esittää, on 
melkein pallomainen, sen läpimitta 
on 70 cm ja korkeus 40 cm. Ra ken- 1 

teeltaan se on tasaisen tiheä, ainakin 
sisäosissaan. Alapuoli on kuivettu
nut, mutta ylä-osistaan se on vielä 
kasvava, siinä runsaasti pieniä kä
pyjä. Mänty on 6 m korkuinen, hi
taasti kasvanut, runko kumminkin 
suora. l(asvaa kalliolla, Sortavalan 
Riekkalansaaressa, Hakala N:o 8.14, 
lehtori K. H. Hällströmin maalla. 

Antero Hällström. 

Uusi happomarjapensaan luon
nonvarainen löytö Laatokan Karja
lasta. Vuonna 1923 löysin Hiitolasta 
Ruomatsun mäestä erittä in suuren 
ja hyvinvoivan happomarjapensaan, 
josta aikoinaan kirjoitin tiedonannon 
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Meddelanden af Soc. pro Fauna et Flora Fennicaan (h. 50, 1925, p. 40). Nyt 
vasta kuluneena syksynä (1 929), 30 p:nä lokakuuta, löysin uuden happomar
japensaan samoilta mailta, tällä kertaa Kurkijoelta Suur-Sinvuorclta. Edelli
seen löytöpaikkaan, Hiitolaan, on tästä uudesta esiintymispaikasta suoraan 
noin 5 km. Kirkolle on siitä noin 2,5 km ja on se kirkon lä!'Jsipuolella lähellä 
Genetzin taloa, ehkä 350 m päässä tästä. Lähin asumus on Kurrin talo, se
kin 150 m päässä Sinvuoren juurelta. Kasvi kasv'!a vuoren itärinteellä kataji
kossa verrattain aukealla ja tuulisella paikalla. Sen ikä lienee tuskin 10 vuotta 
suurempi, ja korkeutta kasvilla on vain 1 m . 

. Hiitolan Berberis-löytöä olen tarkastanut melkein joka vuosi. Kuluneenakin 
kesänä on kasvi ollut erittäin elinvoimainen, kukkien ja kantaen hedelmiä. Sa
moin oli Sinvuorenkin pieni pehko terve ja täynnä kypsiä marjoja, vaikka se 
kasvaa sangen epäedu llise lla paikalla. Toisin on niiden happomarjapensaiden 
laita, joita kolmessa kohti kasvaa maamiesopiston puistossa. Poikkeuksellisen 
viime kesän ja viime talven takia ovat nämä pensaat paleltuneet melkein maata 
myöten. Vain tyvivesojen varassa pystyvät pensaat sukunsa säilyttämään. 
Tästäkin päättäen luulen luonnonvaraisten happomarjapehkojen olevan toista 
alkujuurta kuin nuo istutetut yksilöt. Hyvin mahdollisesti Virosta meille muut
taneet linnut kuljettavat keväällä syömiään talvehtineita marjoja ja saavat 
happomarjapehkon itämään toisen sinne toisen tänne. ·Vai olisiko luonnonva
raisilla happomarjapensailla reliktinen luonteensa, kuten muutamilla riutta
kasveilla täällä on havaittu olevan? 

Kaikessa tapauksessa ovat Berberis-löydöt Hiitolan-Kurkijoen vuorilta 
mielenkiintoisia. Yhtä villejä kasveja ne ovat kuin esim. Cotoneaster nigra-yksi
löt, joita täältä olen tavannut vain kahdesta paikasta, toisia Hiitolasta Torikan 
niemestä ja toisia Kurkijoelta Linnavuorelta maamiesopiston luota. 
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Seutu on muutoin erittäin edullinen puutarhakasvienkin villiintymiselle. 
Metsistä voi tava ta lepikosta karviaismarjapensaan, pitkin rantoja leviää Sam
bucus racemosa, Caragana arborescens itää monin paikoin maahanvarisseista sie
menistä, puhumattakaan siitä, että Aquilegia vulgaris, Delphinium elatum ja 
Narcissus poeticus kasvavat pensaikoissa, heinänurmilla y.m. paikoin. Onpa 
Lilium bulbiferum sä ilynyt 60- 70 vuotta Heinsimön saarella luonnon tilaan 
jätetyllä niityllä, jossa se leviää bulbuksiensa avulla kuten villi kasvi konsanaan. 

Tammikin idät tää edullisina vuosina maahan varisseet pähkinänsä, joten 
tämäkin metsien kaunistus voisi ilman ihmistä säilyttää paikkansa Kurkijoella, 
<< Karjalan helmessä1>. Veli Räsänen. 

Tulokaskasveja Rovaniemen kauppalassa v. 1925. Heinäk. 24 p:nä 1925 jäi 
matkojeni varrella Rovaniemellä odotusaikaa, jota käytin tämän >>Suomen Klon
dikem katselemiseen. Kuljeskellessani eri tahoilla kauppalaa kiinnitin huomiota 
kulttuurinseuralaiskasveihin, merkiten havainnot muistiin ja tallettaen muuta
mista kasvilajeista näytte itä. Pohjois-Suomen kasviston historian kirjoittajalle 
voinee joskus tulevaisuudessa olla iloa siitä, etteivät havaintoni häviä unhoon, 
vaan tulevat tässä julkaistuiksi. 

Varsinkin paikkakunnan satunnaiskasvisto osoittaiksen melko rikkaaksi. 
Hyvin monilajinen se oli rautatieaseman luona olevan myllyn ympäristössä ja 
varsinkin rata-a lueella tämän lähellä. Täällä kasvoi Apera spica venti (2 yks.), 
Blitum virgatum (1), Saisola kali v. tragus (2), Fumaria otficinalis (2), Sisymbrium 
sinapistrum (n. 20), S. sophia (1), Sinapis arvensis (n . 20), Conringia orientalis 
(2), Camelina sativa (2), Lepidium densiflorum (10; 2:1la jo varisevia siemeniä!), 
Melilotus otficinalis (10), M. albus (1), Medicago lupulina (2), Vicia angustifolia 

.(10), V. hirsuta (n. 10), Linum usitatissimum (1 ), Heracleum sibiricum (2 suurta), 
Lithospermum arvense (1 ), Nepeta cataria? (1 ; ster.), Achillea ptarmica (1 ryhmä), 
Ambrosia trifida (1) ja CichQrium intybus (1 ). Paitsi näitä esiintyi täällä muita
kin lajeja, joista maininnan arvoisia lienevät: Alopecurus pratensis (1 ), Festuca 
elatior (1), Barbarea vulgaris (5), Brassica campestris (1), Erysimum cheiranthoides 
(10), Raphanus raphanistrum (2), Potentilla norvegica (1) ja Centaurea cyanus 
(3). ->>Rovaniemen Kauppaosakeyhtiöm pihassa kasvoi komea Hordeum juba
tum (1 ), Sisymbrium sinapistrum (1) ja epä ilemättä vakiintuneena Atropis di
stans (lukuis. ). Myös Kansallis-Osake-Pankin pihassa oli Sisymbrium sinapistru
mia (1). - Kaatopaikalle n. 1 km päähän kauppa lasta oli eksynyt odottamat
toman rikas lajisto, huomattavaksi osaksi samoja lajeja kuin rautatiealueelle: 
Alopecurus geniculatus (useita yks.), Aspera spica venti (10), Festuca elatior (1), 
Hordeum jubatum (2), Barbarea vulgaris (2), Sisymbrium sinapistrum (n. 35, 
osaksi hyvin kookkaita), Sinapis arvensis (5), Brassica campestris (1 ), Conringia 
orientalis (3), Lepidium densiflorum (5), Potentilla norvegica (2), Melilotus oflici
nalis (1 ), Echinospermum lappula (1 ), Myosotis silvatica (2) ja Dracocephalus 
parviflorus (1); sitäpa itsi kasvoi täällä kauraa, ruista, lanttua, hernettä ja peru
naa, muutamia yksilöitä ku ta kin. 

Kauppalan antropokoreista mainittakoon vielä Achillea ptarmica, jota 
huomasin 3 kohdassa (niuk.), ja A. cartilaginea, jota näin 2 paikassa >>kadun >> syr
jässä puutarhojen kohda lla, arvatenkin vilje lyskarku laisena kasvavana. 

Kuten näkyy on seudun tulokaskasvisto pohjoisesta asemasta huolimatta 
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aika rikas. Rikkauden pääaiheuttaja on tietenkin rautatie. Muutamat kasvit, 
lähinnä Dracocephalus parviflorus ja Ambrosia trifida, osoittavat amerikkalaisen 
tavaran, todennäköisesti viljan, tuontia ja käsittelyä paikkakunnalla. Useam
mille edellä luetellu ille kasveille on tällä haavaa pohjoisin löytöpaikka maas-
samme Rovaniemellä. K. Linkola. 

Kemijärven Kirkonkylän ja Vuostlmonkylän antropokorlkasveja kesällä 1925. 
joutuessani elok. 13 p:nä 1925 odottelemaan epävarmaa auton lähtöä Kemijär
ven kirkolta Kuolajärvelle kulutin osan odotusaikaa Kirkonkylän rikkaruoho
ja ruderaattikasviston tarkasteluun. Tekemieni muistiinpanojen vertailu V a i
n i on (Notes sur Ja flore de Ia Laponie Finlandaise, Acta Soc. F. Fl. Fenn. 8, 
1891) v. 1878 samassa kylässä tekemiin havaintoihin näyttää kylän ihmisseura
laiskasviston kesällä 1925 huomattavasti rikkaammaksi kuin viitisenkymmentä 
vuotta sitten. Kun Kemijärven kirkonkylä pian tulee rautatien välitykse llä sa
maan paljonkin lisiä kasvistoonsa, lienee vastaisen varalle hyödyllistä tuntea ne 
lisät, jotka siellä oli jo v. 1925 Vainion aikoihin verrattuna. Aivan uusia, pää
asiassa satunnaiskasveiksi käsitettäviä tulokkaita olivat Sisymbrium sinapistrum 
(6 yks.), S. sophia (2), Lepidium densiflorum (1) ja Matricaria chamomilla (2 yks., 
sitäpaitsi 4 yks. läheisellä peltomaalla), jotka kaikki kasvoivat rakennusmaalla 
heti kirkosta lounaaseen, sekä Avena fatua (4) ynnä Sinapis arvensis (2), jotka 
näin lautta rannassa. Mahdollisesti vakiintuneita olivat Apera spica venti (niuk. 
eräässä pellossa) ja Raphanus raphanistrum (niuk. parissa paik.). Ilmeisiä vaki
naiseläjiä olivat Alopecurus geniculatus (laivarannan luona), Poa trivialis (useissa 
paik.; kenties jäänyt Vainiolta huomaamatta), Lamium amplexicaule (niuk. 
lngerön majatalon kasvitarhassa), Matricaria discoidea (yleinen ja runsas) ja 
lisäks i Senecio vulgaris, jota näin jokseenkin niukasti kasvavana kahdessa lähek
käisessä puu tarhassa (toinen niistä Kemi-yhtiön konttoritalon) ja rikkaläjällä 
niiden läheise llä ranta-alalla. Phleum pratense ja Trifolium pratense, jotka puut
tuvat Vainion lu ettelosta, tavataan myös; ne kenties eivät kuitenkaan ole seu
dulla uusia. Myös Carum carvi (1 paik.), jota Vainio ei mainitse, kasvaa kylässä, 
mutta lienee sekin jo vanha asujain (vrt. Hjelt, Conspectus IV, s. 235). Vainion 
ajoista on mahdollisesti Urtica urens tu llut yleisemmäksi. Vainion mainitsemista 
antropokoreista en nähnyt Sonchus asperia. 

Vuostimovaaran kylästä, joka on n. 30 km pohjoiseen kirkolta ja jonka kas
viston Vainio myös näyttää kesällä 1878 tutkineen, mainittakoon seuraavat 
löydöt elok. 11 pv:ltä: Poa trivialis (yleinen), Polygonum lapathifolium (niuk. 1 
pellossa), Melandryum rubrum (1 yks. se in ävierellä), Raphanus raphanistrum 
(niuk. 1 kaurapellossa), Viola arvensis (1 pellossa), Asperugo procumbens, Vero
nica serpyllifolia (2 paik.), Matricaria discoidea (hyvin yl.) ja Achillea ptarmica 
(1 yks. tiellä laivarannan ja Pirttivaaran talon välillä). Ilmeisesti ovat ainakin 
useimmat näistä lajeista, joita Vainio ei mainitse Vuostimovaarasta, ilmaantu
neet kylään v:n 1878 jälkeen. Sitäpa itsi näyttää Chaerophyllum Prescottii tulleen 
ainakin jonkun verran runsaammaksi. K. Linkola. 
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Kirjallisuutta. 
L i e b e r k i n d, 1 n g v a 1 d: Vaaral l isia v te raita. Eläimet 

ta rtunnanlevittäjinä ja taudinaiheuttajina. Suomentanut Heikki Väänänen. 
Vanamon kirjoja N:o 28. 241 sivua, 279 kuvaa. Otava, Helsinki 1929. Hinta 
nid. 55 mk., sid. 65 mk. 

Teoksessaan, jonka suomennoksen välityksellä nyt meikäläiselläkin yleisöllä 
on tilaisuus tutustua skandinavisen kansantajuis-luonnontieteellisen kirjallisuu
den korkeaan tasoon, es ittelee tri Lieberkind mukaansatempaavalla tavalla 
eräitä jo aiheensakin puolesta suurta yleisöä enimmän kiinnostavia episoodeja 
eläineko logisen tietämyksemme nykyään jo sangen suuresta ainesvarastosta, 
kosketellen etupäässä ihmiselle tavalla tai toisella >>vaa rallisia vieraita>> ja taiste
lua niitä vastaan. Teoksen suuri ansio on sujuvaan -aivan kadehdittavan suju 
vaan -sanontaan liittyvä asiatietojen kiistämätön paikkansapitäväisyys ja esi
tettyjen se ikkojen tarkastelu oikeassa valossa, objektiiviselta näkökannalta, 
vastakohtana tämänsuuntaisissa teoksissa tavalliselle kritiikittömälle - muka 
asioiden ymmärtämistä helpottavalle antropomorfosoinnille. 

Vain kappaleessa >> Loiskärpäsiä ja -p istiäisiä>> olisi toivonut täydellisempää 
esitystä, varsinkin monien saatavilla olevien mielenkiintoisten eurooppalaisten 
es imerkkien mainintaa. Biologisesta torjumiskeinosta annettu arvostelu on 
yleistettynä liian takooninen ja negatiivinen. Kirjallisia lähteitä olisi kyllä 
ollut saatavissa oikeamman käsityksen muodostamiseks i ja tämän vaatiman laa
jemman selostuksen laatimiseksi. Ikävän vaikutuksentekee kieltämättä myös jo 
muutenkin harvojen historiallisten tietojen virheellisyys ja epäjohdonmukaisuus. 
Englantilaisen Ronald Ross' in kastaminen kansa ttisuudeltaan italiataiseksi ja 
italia laisen malariatutkijan Battista Grassi'n kokonaan mainitsematta jättämi
nen ovat anteeksiantamattornia hu olimatto muuksia, ja David Bruce'sta vaikene
minen unitaudintutkimushistorian yhteydessä, kun kumminkin mainitaan Cur
son ja Theiler, kuuluu samaan kategoriaan. - Kumminkaan eivät nämä histo
rial!iset epätarkkuudet millään tavalla vähennä kirjan ekologisen puolen - ja 
sehän teoksessa on pääas ia - su uria ans ioita, joiden vuoksi jokaisen biologiasta 
hu vitetun henkilön on syytä tutustua tähän kuvituksensa runsau den ja onnistu
neisuudenkin puolesta erikoiseen kirjaan, jonka kielellinen nautittavuus- pala
taksemme lopuksi vielä kerran siihen - huomattavalta osaltaan epäilemättä on 
myös suomentajan onnistuneen työn ansiota. jotakuta ehkä myös huvittaa kuulla, 
että tekijä on kustantajan toivomuksesta kirjoittanut kappaleen luteesta erikoi
sena ylimääräisenä numerona suomalaista painosta varten. P. Kontkanen. 

R e n v a 11, T h o r s te n: Suomen r et k e i 1 y f a una. T o i n e n 
p a ino s. 390 sivua, 167 kuvaa. Sid. 45 mk. Werner Söderström Oy. 1929. 

Renvallin tunnetusta retkeilyfaunasta, jonka ensimmäinen painos ilmestyi 
jo v. 1916, on nyt valmistunut uusi painos, kuten edellinenkin leht. Hannes 
S a 1 o vaa ran suomentamana. - Suomentajan mukaan tämän toisen pai
noksen julkaiseminen lähinnä on aiheutunut nykyisen koulunuorisopolven ta
holta lausutuista nimenomaisista toivomuksista. - Koska ensimmäisen painok
sen ilmestyttyä Luonnon Ystävässä oli taa jantainen selostus siitä, tyydymme 
tällä kertaa vain lyhyesti mainitse maan, että Renvallin kirjan tarkoitus on kah-
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denlainen: toise lta puolen opastaa lukijaa topografis-biolo gisten tuntomerkkien ,. 
jälkien y.m. perusteella mää räämään näkemänsä imettäväiset ja linnu t luon
nossa niitä ampumatta tai muulla tavoin häiritsemättä, toiseltapuolen auttaa häntä 
muutamien lyhyitten määritelmien mukaan nopeasti ja varmasti pääsemään se l
ville käsiinsä saa mistaan eläin lajeista . - Uuteen painokseen, joka on ilmestynyt 
tekijänsä kuoleman jälkeen, on suo mentaja tehnyt vain harvoja korjauksia ja 
lisäyksiä . Niinpä hän on es ittänyt lisätieto ja eräiden lajien levenemisestä sekä 
ottanut mukaan muutamia uusiakin la jeja (piisa mimyyrän, Grönlannin hylkeen,. 
suohaukat, hietas irriäisen ja lunnin). Sitäpaitsi hän on liittänyt kirjan loppuun 
luonnonsuojelulain ja metsästys lain rauhoitusmääräykset. - Toivomme tämän
kin painoksen herättävän koulunuori sossa mme innostusta ja rakkautta koti -
maamme elävään luontoon. V. Saalas. 

N a u m a n n, E i n a r: 0 r u n d 1 i n i e n d e r e x p e r i m e n t e II e n 
Planktonfor s chung. 100 sivua, 18 kuvaa. (Kuudes osa sarjaa >> Die 
Binnengewässen>.) E. Schweizerbartsche Vorlagsbuchhan dlun g, Stuttgart 1929. 

Planktontutkimus on ollut ja on toista iseks i edelleenkin pääasiallisesti 
deskriptivistä laatua. Se on tyytynyt toteamaan mitä lajeja missäkin järvessä 
on ja miten runsaast i niitä esiintyy eri vesikerroksissa ja eri aikoina. Viime 
aikoina on kuitenkin ollut havaittavissa selvä pyrkimys selvittämään planktonin 
ja sitä ympäröivän median suhdetta toisiinsa. Koetoiminta on tätä laatua olevia 
kysymyksiä ratka istessa välttämätön, sillä ainoastaan siten voimme saada tuke
van otteen monesta tärkeästä kokonaisuuteen vaikuttavasta yks ityiskohdasta. 
Tällainen koetoiminta on kuitenkin vasta a lullaan. Kuten Naumann esi 
puheessaan mainitsee, ovat t ähän vaikuttaneet monet syyt , m.m. tutkijoiden 
puutteellinen fysiologinen kouluutus ja vaikeus sä ilyttää planktonmuotoja 
elossa. Yllämainitun teoksen tarkoituksena onkin tehdä se lkoa niistä kysymyk
sistä, joita kokeellises ti olisi tutkittava sekä koemenetelmistä ja kokeisiin käy
tettävästä materiaa lista. 

Ensimmäinen luku käsittelee planktologisen laboratorion tehtäviä, paikan 
valintaa ja itse laboratoriota (viimemainitusta esimerkkinä selostetaan Anebo
dan limnologista laboratoriota Ruotsissa). Tekijän mielestä on paikan valintaan 
nähden ensimmäisenä vaatimuksena, että laboratorio on mahdollisimman lukuis
ten e r i 1 a i s t e n vesien uottuvilla ja että siis on edellytyksiä vertailevien tutki
musten tekoon. Laboratorion tulee olla siten järjestetyn, että sieltä käsin vo i 
tehdä retkeilyjä lähiseudun jä rville ja tutkia täten koottua aineistoa, sekä että 
siellä voisuorittaaekologiaa koskevia kokeellisia tutkimuksia. Seuraavassa luvussa 
annetaan neuvoja a ineiston keräämisestä ottaen huomioon erikokoiset plankton
eliöt sekä onko kyseessä kvalitatiivinen vai kvantitatiivinen tutkimus. - Kol
mas luku on omistettu planktonin tutkimiselle. Yleisessä osassa esitetään mene
telmiä, joita käyttäen voidaan tarkastaa elävää planktonia. Tähän liittyy kaksi 
taulukkoa, joista toinen sisältää morfologiseen, toinen elävän plaktonin tutkimi
seen tarvittavia reagenssejä . Toiseksi kiinnitetään tässä luvussa huomiota n.s. 
vitaalivärj äykseen, t.s. värjäykseen, jonka avu lla elävän planktoneliön määrätyt 
elimet saavat määrätyn värin. Lopuksi on luettelo tärkeimmistä nukutusaineista 
ja niiden käytöstä. - Seuraavassa luvussa tehdään m.m. selkoa niistä vaatimuk
sista, joita on asetettava kokeisiin käytettävälle vedelle, ja neuvotaan,miltä tavoin 
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.veden kelpoisuudesta voidaan päästä se lville. »K.oekaniineina )> voidaan käyttää n.s · 
mannatyypin viherleviä, ka loja, vesiruttoa tai ves ikirppuja . - Koska kokeissa 
yleensä on otettava lähtökohdaksi luonnollinen pintavesi, ja t ämän takia on 
välttämätöntä tuntea mihin regionaaliseen tyyppiin koeves i kuuluu, uhrataan 
viides luku regionaalisen Jimnologian pyrkimysten ja sen pääpiirteiden sek ä eri
la isten vesityyppien kokeis iin nähden eri laisten edellytysten selostamiselle. -
Seuraavat ne ljä lukua ovat omistetut koeveden kemian, vala istussuhteiden, 
lämmön ja vedenliikkeen säännöstelylle. Kymmenes luku käsittelee valon, ke
mia llisten ympäristötekijöiden, lämmön, virtausten, painovoiman ja tärähdys
ten ärsytysvaiku t usta p lanktoneliöihin. Yhdestoista Juku on lyhyt, mutta tär
keä. Se koskettelee eräst ä planktonin ekologiassa perustavaa laatua olevaa kysy
mystä: mitä planktoneliöt syövät ja miten ne ravintonsa saavat. - Kahden
nessato ista lu vussa annetaan neuvoja materiaalin käytöstä ja mainitaan keinoja, 
joilla eräissä tapauksissa voidaan eristää kokeisiin tarvittavat eliöt toisista la
jeista. Seuraavissa kolmessa luvussa selostetaan erilais ia planktonviljelystapoja 
ja lannoitusmenetelmiä sekä ulkosalla että laboratoriossa suoritettavia kokeita 
silmä lläpitäen. - Kuudestoista Ju ku koskettelee kokeellisen planktontutkimuk
sen pääprobleemoja. Viimeise t kaksi lukua sisä ltävät pääasiallisesti tietoja siitä, 
minkälaisen vilje lys liuoksen tulee olla määrätyn planktoneläin- tai kasviryhmän 
ollessa kokeilujen a laisena. 

Lyhykäisyydestään huolimatta tullee Naumann 'in nyt selostetulla teoksella 
-olemaan suuri merkitys. Se tulee varmasti antamaan voimakkaan sysäyksen 
planktontutkimukse lle ja johtamaan sen osittain uusille urille. H. Järnefelt. 

T u II g r en, A 1 b.: K u 1 t u r v ä x te r n a o c h d j u r v ä r l d en. 
838 sivua, 812 kuvaa. A. Bonnier, Tukholma 1929. Hinta 47: 50 kr. (meikälä inen 
kirjakauppahinta 522: 50 mk.). 

Tässä Ruotsin maata louskoelaitoksen entomologisen osaston johtajan toi
mittamassa, asultaan loistavassa suurteoksessa käs itellään niitä eläimiä, jotka 
tavalla tai toisella vioittavat viljelyskasveja tai metsän puita tai jotka ovat hyö
dyksi a hdistamalla mainittuja vahinkoe läimiä. 

johdantona on pirteä es itys sovelletun elä intieteen kehitykses tä Ruotsissa 
Linne'n takaisista ajoista meidän päiviimme saakka. Silmiemme ohi näemme 

·kulkevan vi lkkaassa sarjassa tiedemiehet sellaiset kuin C. v. Linn e, Clas Bjerkan
der, A. G. Dahlborn, A. E . Holmgren, Sven Lampa y.m., jotka aste as teelta ovat 
kohottaneet käytänn öllisen elä intieteen, varsinkin hyönteistieteen nykyisell e 
melko korkealle tasolle Ruotsissa. -Sitten seuraa mielenkiintoinen luku eläin
tuhojen syistä ja edell ytyks istä sekä eri eläinlajien riippuvaisuudesta toisistaan ja 

· mu usta ympäröivästä luonnosta. - Torjuntaa koskevassa luvussa käsitellään 
erikseen yleisiä kulttuurimenetelmiä, t eknillist ä torjumistyötä sekä eri seuduin 
yhä suurempaan valtaan päässeitä n.s . biologisia keinoja. 

Laajin osa teoksesta on omistettu yksityisi lle vahingollisille ja hyödyllisille 
elä inlaje ille, mutta myöskin sellais ille, joiden taloudellin en merkitys on verraten 
vähäinen, vaikka ne muuten ovat y leisiä ja syys tä tai toisesta· ansaitsevat puutar
hanho itajan, maanviljelijän tai metsämiehen huomiota. Kuvatuista eläimistä 
muodostavat hyönteiset valtaosan, ja niistä puhutaa nkiri 586:11a t eoksen sivulla, 
kun sensijaan kaikki muut se lkärangattomat ja se lkä ranka iset saavat osakseen 
y hteensä vain n. 100 sivu a. 
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Teos tekee as iallisen vaikutuksen, mutta samalla se on sujuvasti ja tyylik
.käästi kirjoitettu, joten sitä mielikseen lukee . Kuvitus on ensiluokkainen ja 
sisältää suuren määrän alkuperäisiä kuvia, m.m. runsaan valikoiman valokuva-
jäljennöksiä. U. Saalas. 

Magnusson, A. H.: F 1 o r a ö v e r S k a n d i n a vien s b u s k
o c h b 1 a d 1 a v a r. Utarbetad huvudsa kligen för nybörjare. Stockholm 1929, 
P. A. Norstedt & Söners förlag. 127 siv. Hinta 8 kr. 

Tunnettu ruotsalainen jäkäläintutkija leht. Magnusson Gööteporista on 
uurastanut kokoon etupäässä vasta-alkajille tarkoitetun jäkäläkasvion. Se sisäl
tää n. 280 pen sas- ja lehtijäkälälajia, joista useimmat on mahdollista määrätä 
ilman mikroskooppia. f(asvio eroaa tavallisista vasta-alkajien kryptogamikas
vioista suurest i edukseen si inä, että kaikki lajit on otettu huomioon, joten on 
mahdollista saada lopullinenkin varma määräys kirjan avu lla tehdyksi. Tutki
muskaavat vaikuttavat varsin käytännöllisiltä ja lajidiagnosit hyvin tarkoituk
senmukaisilta. Levinneisyystiedot ovat melko ylimalkaisia, mutta toisin ei 
vo ine ollakaan näin suppeassa alkeiskirjassa . Kirjaa kaunistaa 80 lajin onnistu
neet valokuvat. 

Teos on hyvin sovelias käytettäväksi meillä Suomessakin. Pyydän sen
vuoksi suositella sitä nuorten kasvitieteilij äimme huomioon. Toivottavast i se 
voi meillä auttaa samaa asiaa, jota varten tekij ä sanoo laatineensa sen Skandina
vian botanisteille: mielenkiinnon herättämistä suuresti laiminlyötyjen jäkälien 
keräilyyn ja tutkimiseen. K. L. 

Kokousselostuksia. 

Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon kokous 4. X. 
1929. Puheenjoht. prof. j. I. Li r o lausui muutamia muistosanoja seuran 
ent. jäsenistä toht. E. A. V a i n i osta ja liikemies Pe.kka ja n t u se s ta. 

Fil. maisteri 0 s m o H . P o r k k a piti varjokuvin valaistun esitelmän 
k a s v i en h i i 1 i h a p p o 1 a n no i t u k se s ta. Esitelmöitsijä selvitteli 
a luksi lyhyesti ulkonaisten tekij äin: valon voimakkuuden, lämpötilan ja ilman 
hiilidioksidipitoisuuden vaikutusta kasvien assimilaation intensiteettiin, pataut
taen eräiden diagrammojen avulla mieliin, että viimeksimainittu tekijä on luon
nollisissa olosuhteissa minimitekijä. Ilman C02-pitoisuuden lisääminen vilkas
tuttaa assimilaatiota ja aiheuttaa kasvien nopeamman ja voimakkaamman kas
vun ja myös normaalista suuremman sadon. On näinollen varsin luonnollista , 
että sekä tutkijat että käytännön miehet ovat ryhtyn ee t kokeilemaan kasvien 
vilje lyksellä normaalista runsaammin hiilihappoa sisältävässä ilmassa. nglan
tilaiset Brown ja Escombe ensimmäisinä suorittivat vv. 1900 ja 1901 tuota tar
koittavia kokeita, mutta huonolla menestyksellä. Kokeiden epäonnistumisen 
syynä oli, kuten Demoussy kokeellises ti näytti, epäpuhdas C02. D moussy itse, 
käyttäessään puhdasta hiilihappoa, sa i erinomaisia tuloksia. Myöh mmistä tutki
joista esitelmöitsijä kosketteli Kleinin, Reinaun, Kiesselewin, Hugo Fischerin, 
Riedelin ja Lundegårdhin tutkimuksia . - Näitten tutkimusten tulokset ovat 
eittämättömäs ti näyttäneet, että kasvit kasvavat huomattava ti parem-
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min, jos niitä ympäröivän ilman hiilihappopitoisuutta tavalla tai toisella keinolli
sesti lisät ään. Ja parempaa kasvua seuraa luonnollisesti myös runsaampi sato. 
Ovatpa jotkut mainituista tutkijoista saa neet kokonaista 180 % normaalista 
suuremman sadon. - Kasvien hiilihappolannoitus, s .o. niiden käytettävissä 
olevan hiilihappomäärän keinollinen lisääminen voi käytännössä tapahtua kah
della eri tavalla: hiilihappokaasu tuksen tai varsinaisen hiilihappolannoituksen 
avulla. Hiilihappokaasutus suoritetaan siten, että kasveja ympäröivän ilman 
hiilihappopitoisuutta li sätään johtamalla siihen hiilihappokaasua. Tähän tar
koitukseen voidaan käyttää sä iliöissä olevaa hiilihappoa, t eo llisuuspaikoissa voi 
daan käyttää tehtaitten tuottamaa hiilihappoa erikoisten menetelmien avulla 
puhdistettuna, kuten Riedel Saksassa menetteli v. 1917. Sama voidaan saavut
taa käyttämällä eläinlannasta siinä olevien bakteerien vaikutuksesta syntyvää 
hiilihappoa, mutta Reinau on rakentanut tarkoitusta varten erikoisen kamiinan 
kaltaisen kojeen, jossa erikoisesti preparoitua, puhdasta hiiltä voi mukavasti 
polttaa ja josta siitä syntyvä hiilihappo ilman muuta saa hajaantua kasvihuo
neeseen. Ulkona luonnossa, pelloilla voi hiilihappokaasutuksen suorittaa johta
malla pellolle putkij ärjes telmän avulla vapaata hiilihappoa. - Viime aikoina on 
kuitenkin alettu kiinnittää yhä suurempaa huomiota varsinaiseen hiilihappo-· 
lannoitukseen, s.o . kasveja ympäröivän ilman hiilihappopitoisuuden keinol\iseen 
kohottamiseen sellaisen maaperän preparoinnin ja muokkauksen avulla, että 
siinä mikro-organismien orgaanisia aineita hajoittava toiminta saadaan mahdolli
simman vilkkaaksi ja samalla noiden aineitten hajotessa syntyvän hiilihapan 
määrä mahdollisimman suureksi. Tätä t a rkoittavista jo tähän mennessä verra
ten lukuisista tutkimuksista esitelmöitsijä selvitti vain Lundegårdhin vuonna 
1922 suorittamaa, suurta huomiota herättänyttä lannoituskoetta, jonka avulla 
hän pyrki se lvyyteen eläinlannan ja mineraalilannoituksen vaikutuksesta maa
perän hiilihappotuotannon, n.s. maanhengityksen vilkkauteen. Koe osoitti, että 
pelkkä mineraalilannoitus antoi paremman sadon kuin pelkkä eläin lannoitus,. 
mutta samalla myös, että paras sato saatiin mineraalilannoitetusta maasta, missä 
samalla eläinlannasta mikro-organismien toiminnan kautta syntynyt hiilihappo 
lisäs i ilman hiilihappopitoisuutta. Erikoisen kiintoisaa oli huomata, että saatu 
sato oli suurin piirtein suhteellinen maanhengityksen intensiteettiin. 

Tri 1. V ä 1 i k a n g a s teki skioptikonkuvien ja karttojen avulla selkoa 
k o l m i v arpa i sen l o k i n eli pikkukajava n (Rissa tridactyla) esiin
tymisestä Suomessa, erityisesti lajin joukottaisesta ilmestymisestä eri osiin 
maata kevättalvella 1927. Samoihin aikoih in laji suurin joukoin saapu i myöskin 
Pohjois- Ruotsiin. Nähtävästi meikäläinen invasio on samaa alkuperää ja seli
tettävissä siten, että osa paraikaa pitkin Norjan länsirannikkoa pohjoiseen päin 
vaeltamassa olleista suunnattomista Rissa-parvista lumimyrskyjen yllättämänä 
on ajautunut Norjan tunturien yli Ruotsiin ja Suomeen, missä lokkeja, etenkin 
Pohjois-Ruotsin tuntureilla, suurin joukoin tuhoutui ravinnonpuutteeseen. V:n 
1927 joukkoesiintymistä ei siis, kuten äskettäin kirjallisuudessa on tehty, ole 
katsottava todistukseks i siitä, että laji enemmän tai vähemmän säännöllisesti. 
muuttaisi halki Suomen pesimispaikoilleen Pohjois-Jäämeren rannikoille ja saa
ristoihin. Samoin aikaisemmatkin löydöt sisämaasta sekä Keski- ja Etelä-Suo-· 
men rannikoilta voidaan yleensä selittää ilmankin edellämainittua muuttohypo
teesia. 
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Yliopp. P. K on t k a ne n näytti yhdessä mais. H. Väänäsen kanssa Kar
jalan J(annakselle tehdyllä hyönteiskeräilymatkalla Metsäpirtin kirkonkylän 
lähe ltä Viisjoen rannalta 16. VII. 1929 löytämänsä Fennoskandialle uuden silmä
maakiitäjän Elaphrus jakovlevi Sem. - Edelleen esitti yliopp. Kootkanen 
maamme Cryptocepflalus sericeus L.-lajiryhmän edustajia koskeneen tarkastuk
sensa tuloksena, että Cr. sericeus L. poistuu luetteloistamme. Kaikki t äksi 
lajiksi aika isemmin määrätyt yks ilöt kuuluvat hyvin' vaihtelevaan lajiin C. 
aureolus Suffr. Toinen maassamme esiintyvä tähän ryhmään (Weisen käsityk
sen mukaan) kuuluva laji on Cr.lzypoclweridis L. ( = cristula Duft). Mainit
tuja lajeja oli nähtävänä. - Painettavaksi ilmoitti yliopp. Kontkanen: 
Zu r Kenntnis der Cryptocephaliden I. Die ostfennoskandischen Vertreter der 
Artengruppe von Cryptocephalus sericeus L. nebst Bemerkungen uber verwandte 
Arten. - Prof. U. Saa 1 a s näytti Suomelle uuden Nitidulidae-heimoon kuulu
van kovakuoriaisen, Glischrochilus (Librodor) quadriguttatus F., jota lajia hän oli 
löytänyt yhden yksilön Pasilassa likellä Helsinkiä 10. V. 1925 korkealta, mahlai
se lta koivunkannalta yhdessä lukuisten Epuraea obsoleta'in kanssa. - Yliopp. 
0. Hytönen teki selkoa pikkusiepon (Muscicapa parva) esiintymisestä ja 
pesimisestä Helsingin seudulla vuosina 1927-29. - Maist. H. Väänänen 
jätti seuran kirjastoon suomentamansa Ingvald Lie b e r k i n d t i n teoksen 
>> Vaarallisia vieraita>>, joka on ilmestynyt Otavan kustannuksella Helsingissä 
v. 1929 ja sisältyy no:na 28 >> Vanamon kirjojen>> sarjaan. Kirja on 241 sivun 
laajuinen ja siinä on 279 kuvaa. 

Seuran jäseniksi va littiin nimismies Heikki H ä y r y n en sekä ylioppilaat 
Irja Hedvig H i r s j ä r v i, Aili Kaarina L u o t o n en ja Helvi Linnea Se p p ä
n en. 

Kokous 25. X. 1929. Ylioppilas A. Päiviö Kuusisto piti esitelmän 
k v a n t i ta t i i v i s en 1 i n t u t u t k i m i s en me t o o d ei s ta. Esityk
sen a lussa luotiin lyhyt katsaus maassamme suoritettujen kvantitatiivisten tut
kimusten metoodeihin sekä mainittiin, mihin olettamuksiin kvantitatiivinen 
tutkimus on pohjautunut. Esitelmöitsijä selosti käyttämiään menetelmiä kiin
nittäen tällöin huomion paitsi itse metoodiin, myös v irhemahdollisuuteen, sen 
suuruuteen ja määräämiseen, esittäin teoreettisten väitteittensä tueksi myös 
eräitä käytännössä suoritettuja tarkistusmittauksia. Nämä samoin kuin sen 
jäiestä mainitut eri metsätyyppien lintutiheysarvot tukivat sitä käs itystä, 
että kvantitatiivisilla menetelmillä on tieteellinen pätevyytensä. Lopuksi 
esitettiin pari irrallista näytettä kvantitatiivisin menetelmin saaduista tu
loksista Savonlinnan seudu lta. Loppujohtopäätöksenä mainitsi esitelmöitsijä, 
että joskin metoodit kaipaavat kehittämistä ja ennenkaikkea tarkistusta, voi
vat ne jo nykyiselläänkin rikastuttaa maamme biologista tutkimusta ja antaa 
arvokkaita tuloksia. 

Yliopp. OlaviHytönen kertoimusta r a s taas ta (Turdus m. merula 
L.). Laji on näihin asti ollut maassamme harvinainen, mutta a lkaa yleistyä. 
Siitä esimerkkinä es itti kertoja yhdessä lyseol. Olavi Lehtos e n kanssa Hel
singin seudulla vuos ina 1926-29 tekemänsä havainnot, joihin sisältyy m.m. 10 
pesälöytöä. Mainituista havainnoista ilmenee, että laji meilläkin on jo osaksi 
puistojen ja puutarhojen asukas. Se saapuu Helsingin tienoille huhtikuun toi
sella viikolla; pesimäaika kestää toukokuun puolivälist ä elokuun puoliväliin; 
munia on 4-5; samalla parilla saattaa olla kesässä 2-3 pesyettä; laji talvehtii 
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osittain. - Tämän yhteydessä ilmoitti yliopp. P. Suoma 1 a i n e n nähneensä 
mustarastaan viime kesänä 8. VII Tvärminnessä ja 22. IX. Helsingin hautaus
maalla. 

Prof. U. Saa 1 a s näytti äsken Ruotsissa ilmes tyneen, prof. Alb. T u 11-
g r e n'in kirjoittaman laa jan ja komean teoksen )>Kulturväxterna och djurvärl
den .>> 

Seura myönsi yliopp. Esko Suoma 1 a i se II e 1,500 markan suuruisen 
st ipendin hänen edelli senä kesänä Petsamoon suorittamaansa perhostutkimus
matkaa varten. 

Seuran kirj eenvaihtaja jäseneksi valittiin toht. Adam B ö v i n g Washin gto
nista D. C. ja varsinaisiksi jäseniksi rouvat, hammas lääkäri Saimi Koti 1 a i
n en ja maist. Elsa-Maija Li s t o sekä ylioppilaat Dorthe J ohanna Kata rina 
(Karin) B j ö r k lu n d, Reino K a II i o 1 a, Reino K a n e r v a, Bertta K e t 
t unen, Laini Lovisa Pantsar, Leo Kaarlo P o h jo 1 a, Veikko Viljo Vil
helm S n e II m a n ja Jorma Eelis S o veri. 

Uutisia. 
Tilastoa biologisten aineiden opisketljoista Helsingin ytlopistossa. Pa ri vuotta 

s itten sisä lsi Luonnon Ystävä (1927, siv. 230) tilastollisia tietoja Helsingin yli
opiston matem.-luonnontieteellisen osaston biolo gian opiskelijoista vv. 1907-
1927. Numerot oso ittivat opiskelijain lukumäärän suurta nousua v:sta 1926 
lähtien. Tätä kasvua on sittemmin yhä jatkunut. Niinpä yleisen kasvitieteen 
peruskurss in Iu ennoilla, joille syksyll ä 1927 ilmoittautui 186 kuulij aa , oli kuuli
joita syksyll ä 1927 221 ja on kuluvana lukukautena kokonaista 289. Niitä, jotka 
ovat ilmoittautuneet opiskelemaan filo sofiankandidaatti-tutkintoa varten, on 
vasta-alkajien parissa edelleenkin ollut paljon, syksyllä 1928 62 ja nyt 65. Kasvi
tieteen mikroskooppiseen peruskurssiin osallistuneita on lukuvuonna 1927- 28 
ollut 161 (niistä kand.-opisk. 64), lukuv. 1928-29 202 (kand.-opisk. 71) ja tänä 
syksynä 34 (10). Mikroskoopp isen jatkoku rssin suorittaneita, siis pitemmälle 
ehtineitä kand.-opiskelijoita, on ollut luku v. 1925- 26 16, 1926-27 48, 1927- 28 
67 ja 1928-29 45; tänä syys lukukautena suorit taa kurssin 35 opiskelijaa. Kulu
van syksyn a ikana on kasvisystematiikan tavanmukaisiin syyskuulusteluihin 
osa llistunut 68 opiskelijaa, joist~ 47 on ilmoittautunut cum lau den, 21 laudatur
arvosanan kuulusteluihin. - Lukijaa huvittanevat myös tiedot mies- ja nais
ylioppilaiden sel<ä suomen- ja ruotsinkielisten prosenttisesta ja kaantumisesta. 
Naisylioppilaiden prosenttiluku, joka vasta-alkajien parissa vv. 1919-26 vaihteli 
35-46, kohosi syksyllä 1927 ens i kerran yli 50:n, ollen 53 ja on sitten pysynyt 
korkealla, ollen v. 1928 50 ja tänä syksynä 54. Suomen- ja ruotsinkielisistä on 
saatavissa prosenttitietoja v:sta 1922 lähtien, jolloin kasvitieteen peruskurssin 
luentoja ruv ttiin pitämään sekä suomeksi että ruotsiksi. Suomenkielist en kuuli
jain prosenttiluvut ovat vv. 1922- 29 olleet 63, 71, 69, 72, 70, 77, 82 ja 80, ruot
s inkielisten vastaavasti 37, 29, 31, 28, 30, 23, 18 ja 20. 

Hyönteisopintokokoelmalaatikoiden ,po~jakkeita". L. Y:n toimitukselle on 
Ieht.' E. W. S u o m a 1 a i n e n Hämeenlinnasta lähettänyt näytteeksi l>pohjak-
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keem hänen suunnittelemaansa hyönteisopintokokoelmaa varten. Tämä on 59 x 
39 cm:n suuruinen paperiarkki , johon on 12:een sarekkeeseen sopivien välimat~ · 

kojen päähän toisistaan, pain ettu 122:n hyönteislajin suomalaise t ja latinalaiset 
nimet. Paitsi lajinimiä on niissä myöskin ryhmien nimet. >> Pohjakkeet» ovat ta r
koitetut kiinnitettäviksi opintokokoelmalaatikkoihin . Lähettäjästä tuntuu -
kuten luonnollista onkin - miltei mahdottomalta edes välttäväs tikään opettaa 
hyönte isiä, ellei ole joka pulpetilla samanlainen pieni hyönteiskokoelma, esim. 
suureen las ikantiseen laatikkoon järjestettynä.1 Mu tta nimien kirjoittaminen ja 
lippujen kiinnittäminen vie kovin paljon aikaa . Siksi hän on painattanut nimet 
valmiiksi suureen paperiarkkiin, joka vo idaa n se llaisenaan kiinnittää jokaisen 
laa tikon pohjaan. Kun hän on tahtonut auttaa tässä muitakin opettajia, joilla 
ehkä on samat harrastukset, on hän painattanut niin paljon näitä >> pohjakkeita>>, 
että hän voi niitä luovuttaa toisillekin. Niinpä hän ilmoittaa nii tä olevan häneltä 
saatavissa os. Hämeenlinna å 8 mk. kpl. (pos tivapaas ti). 

Lajivalikoima leht. Suomalaisen >>pohjakkeessa>> on mielestäni melko onnis
tunu t . Yksityisistä lajeista voi lu onnollises ti olla eri mieltä. Niinpä tun tuu alle
kirjoittaneesta aika turhalta sellainen meillä harvinainen hyönteinen kuin kan~ 

kuri (Lamia textor). Muu ta missa ryhmissä olisin sensijaan mielelläni nähn yt vä
hän useampia edustajia, kuten muurahaisten heimossa, josta on otettu mukaan 
vain yksi ainoa laji: Formica rufa. Pari pientä erehdystäkin on sattunu t . Tou ko
härkä ja espanjankärpänen, jotka kuuluvat erilaisnivelisten (Heterome~a) ryh
mään, ovat joutunee t pehmeäsiipisten (Malacodermata) joukkoon . Samoin on jo
kin muukin kovakuoriainen joutunut väärään paikkaan järjestelmässä. >>Raato
kuoriaise lle>> on annettu nimi Silpha atra. Tämäkin johtunee jonkinlaisesta ereh
dyksestä, sillä sen nimistä kovakuoriaista ei ainakaan meidän maanosassamme 
ole. Silpha 1. Phosphuga airata-niminen laji on kyllä olemassa, mutta se ei ele 
läheskään niin tärkeä kuin esim. Silp!Ia 1. Blitop!Iaga opaca, joka taloudellisen mer
kityksensäkin vuoksi mielestäni olisi otettava kokoelmaa n. - j oka tapauksessa 
on kuitenldn - kuten jo mainittiin - valikoima suurin piirtein katsottuna on
nistunut, ja toivottavaa niin oilen olisi, että mahdollisimman monet opet ta jat, 
joiden kouluissa ei vielä ole t ämänluontoisia opinto kokoelmia, käyttäisivä t t ilai
suutta hyväksensä ja hankldsivat leht. Suomalaiselta hänen >>pohjakkeitaam sekä 
ryhtyisivät ripeästi va lmistamaan koulullensa kysymyksessä olevia tuiki välttä-
mättömiä opetusvälineitä. U. Saalas . 

Toimitukselle lähetettyä kirjallisuutta. 
W e rn e r S öd e r s tr ö m 0 . V: 1 t ä: Arti, V. : Mereen pudon nu t täht i. 

- Bergman, Sten: Koirava ljakolla halki }\amtsa tkan. - Hugo, Vi ctor: Kurjat. 
111. Marius. - Johnson, Martin, Sefari. - j ort ikka, Mikko: Koti- ja huvila
puutarhat. - Kajava, Yrj ö: Ihmisen anato mia, 4:s painos . - Leiviskä, Iivar i: 
Yleismaantiede. - Newco mb- Engelmann : Tähtimaailma. - Nordenskiöld, 

1) L. Y:ssä 1918 n: o 6, s. 147- 154 on E. W. Suomalaisen kirj oitus 
>> Koulujen eläin t ietee llisistä kokoelmista, niiden aikaansaamisesta ja järjes
telys tä>>, jossa hän m.m . puhuu ta rkemmin kysymyksenalaisista h yön te i s~ 
opintokokoelmi sta ja niiden käytös tä . 
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232 . . Tilausilmoitus. 

Erik: 'Biologian historia. - Renvall, Th.: Suomen Retkeilyfauna, 2:nen painos. 
Salonen, Frans: Puutarhakirja. - Starbäck, C. Georg: Kultainen kaulaketju. 
- Topelius, Z.: Kootut teokset VI. - Topelius, Z.: Lukemisia lapsille V-VI. 
- Vartiainen, Eliel: Karhunajalla Kauko-Karjalassa. - Wiborg, julli: Tyttö 
saapuu satumaahan. 

K u s ta n n u s osa k e y h t i ö 0 ta v a 1 ta : . Lieberkindt, Ingvald: 
Vaarallisia vieraita. - Saalas, Uunio: Suomalaisen luonnontutkijan matka 
maapallon ympäri 1839--43. R. F. Sahlbergin matkapäiväkirjan mukaan. 

K. j. Gummerus 0. Y: 1 t ä: Sonck, K. E.: Pohjalaisia poikaviikareita. 
Finlands jakt- & Fisketidskrift 1928, 12; 1929, 1-11. -Maa 1928, 12; 

1929, 1- 11. - Metsämies 1928, 11 - 12; 1929, 1- 10 . .:_ Nuori Voima 1928, 
22- 24; 1919, 3- 14, 19-~0. - Pienviljelijä 1928, 23- 24; 1929, 1-2, 4-9, 
12- 21. - Piirustusopettajayhdistyksen julkaisu Stylus XV. - Puutarha 1929, 
1, 3- 5, 7. - Pyrkijä 1928, 12. - Raamatullinen Aikakauskirja 1929, 1. -
Skrifter utgivna av Södra Sveriges .Fiskeriförening 1928, .2; 1929, 1.- Suomen 
Kalastuslehti 1928, 12; 1929, 1- 3, 5-10. -Suomen Kasvatusopillisen yhdis
tyksen aikakauskirja 1928, 8; 1929, 1-6. - Suomen Pellot 1929, 2- 5. 
Teosofi 1929, 10. - Trädgårdsodlaren 1928, 11-12; 1929, 1-5, 7-10. 
Virittäjä 1928, 8; 1929, 1- 7. - Virittäjän sisällysluettelo vv. 1912-26. 

Tilausilmoitus. 
Luonnon Ystävä ilmestyy v. 1930, kuten tähänkin saakka, kuutena keskim. 

n. 2 painoarkin laajuisena numerona, joista 4 jaetaan kevätlukukaudella, 2 
syys1ukukaudella. Vuosikerran tilausmaksu on 25 markkaa . Ensimmäinen 
numero lähetetään molemminpuolisen edun kannalta jälkivaatimuksella kaikille 
entisille tilaajille, mikäli he eivät ole tilauksesta kieltäytyneet. 

Lehteen aiotut e 1 ä i n tietee 11 i se t kirjoitukset pyydetään 
lähettämään osoitteella prof. U. Saa l a s, Helsinki, Cygnreuksenk. 4 B (puh. 
43030), kasvitie tee ll i s e t kirjo i t u k se t osoitteella: prof. }(. 
Li .n k o 1 a, Helsinki, Kasvitieteellinen puutarha (puh. 24375). 

T i 1 a u k se t tehtäköön osoitteella: 0. Y. Valistus, Helsinki, Annankatu 
29 tai yhtiön asiamiesten kautta. Lehteä saa sitäpaitsi tilata kaikista maamme 
postitoimistoista. - Lehden vanhoja vuosikertoja voidaan tilata 
0. Y. Valistukselta. 

Tila u s te n kerääjät saavat 15 ° /o tilaus h i n n a s ta siinä 
tapa u k' se s s a, että ti 1 a a j i a on v ä h i n t ä i n 5. 

Luonnonhistorian opettajia pyydetään joko itse tai oppilaittensa välityk
sellä paikkakunnallaan levittämään Luonnon Ystävää ja keräämään tilaajia. 
Kuta laajemman lukijakunnan lehtemme saa, sitä arvokkaammaksi muodos
tuu sen sisällys. 

Helsingissä jouluk. 1 p. 1929. 

Uunio Saalas. K. Linkola. 

Tilauslista vuodelle 1930 seuraa tätä numeroa. 

Helsinki 1929, Raittiuskansan Kirjapaino Oy. 
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