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J u 1 kai s ij a: Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
Toimitus: Uunio Saalas (vastaava) ja K. Linkola 

Professori Kaarlo Emil Kivirikko 60ssvuotias. 
Arvi Poijärvi. 

Luonnon Ystävä on juhlamielellä. Tammikuun 28 · pa1vana 
sivuutti yksi sen perustajista, Suomalaisen Normaalilyseon luonnon
historian ja maantiedon nykyinen yliopettaja, fil. tohtori Kaarlo 
Emil Kivirikko kunnioitettavan 60 vuoden ikärajan, saaden tällöin 
tasavallan presidentiltä, tunnustuksena suurista ansioistaan, pro
fessorin arvonimen. 

Prof. Kivirikko on syntyään helsinkiläinen. Hänen vanhem
pansa olivat rakennusmestari August Stenroos ja Agatha Charlotta 
Corzar. 

Hänen palava luonnonrakkautensa ja niin puheessa kuin kir
joitetussa sanassa ilmenevä ainutlaatuinen ja ehtymätön, raikas ja 
elävä näkemyksensä pohjautuu jo poikavuosiin, jolloin hän, Suoma-



Professori Kaarlo -Emil Kivirikko 60-vuolias. 

laisessa Normaalilyseossa A. j. Melan . oppilaana, retkeili ja teki 
havainnoita luonnossa, teroittaen silmäänsä sen suurta kirjaa lukei 
maan. Helsingin ympäristö, hautausmaan ja nykyisen Töölön met
siköt, etenkin niiden lintumaailma, olivat varhaisesta keväästä vilk
kaan pojan kiihkeän huomion esineenä ja jo silloin alkoi hänen inno
kas keräilytoimintansa. 

Tultuaan ylioppilaaksi 1889 oli hänen uransa selvä. Kouluajan 
harrastus jatkui voimaperäisenä eläin- ja kasvitieteen tutkimuksena. 
jo kolmen vuoden kuluttua - siis 1892 - oli kanditaattitutkinto 
valmis. 

Puhtaasti tieteelliset harrastukset vallitsivat tämän jälkeen 
useita vuosia hänen toimintaansa. Vuosien 1892- 93 kesäkausina 
hän joitakin aikoja oleskeli prof. j. A. Palmenin perustamalla Espoon 
Lövön eläintieteellisellä koeasemalla suorittaen planktontutkimuk
sia. Nämä laajenivat myöhemmin muitakin Helsingin ympäristöjä 
koskeviksi. Senjälkeen seurasi tutkimusmatka Itä-Karjalaan ja 
Vienanmerelle kesällä v. 1894, Transkaspiaan, Turkestaniin ja Sipe
riaan v. 1896 ja samana vuonna museotutkimuksia Pietarin Yliopis
tossa ja Tiedeakatemiassa. Hän oli assistenttina Helsingin Yliopis
ton zootomisessa laitoksessa vv. 1894- 98, amanuenssina Eläintie
teellisessä museossa vv. 1894- 95, assistenttina Maantieteellisessä lai
toksessa v. 1894 ja Maantieteellisen yhdistyksen kirjastonhoitajana 
1894- 98. 

Tältä ajalta ovat peräisin hänen väitöskirjansa: >>Das Thier
leben im Nurmijärvi-See>> sekä tutkielmat >>Die Cladoceren der Umge
bung von HelsingforS>}, samanlainen tutkimus Itä-Karjalan cladoce
reista, >>Thierphänologische Beobachtungen in Finnland>> ja >>Nurmi
järven pitäjän siemen- ja saniaiskasvisto>>. jo vuosina 1895- 97 
Kivirikko oli pariin otteeseen luonnonhistorian opettajana Hel
singin Suomalaisessa Yhteiskoulussa ja Suomalaisessa jatkoopis
tossa ja alkoi näin suuriarvoisen pedagogisen toimintansa. V. 
1899, miltei välittömästi tohtoriväittäjäisten jälkeen, hänet nimi
tettiin Sortavalan reaalilyseon Iehtoriksi, minkä toimensa ohella hän 
osittain hoiti luonnonhistorian opetusta myös Sortavalan seminaa
rissa ja sen rinnakkaisluokilla. Helsingin Suomalaiseen Normaali
Iyseoon hänet nimitettiin lehtoriksi v. 1905, yliopettajaksi v. 1911. 

Arvaamattoman tärkeä on ollut tohtori Kivirikon innostava 
vaikutus nuoriin opettajakokelaisiin ja oppilaihin, joista monet 
myöhemmin ovat niittäneet mainetta etevinä luonnontutkijoina. 



Professori Kaarlo Emil Kivirikko 60-vuotias. 

Hänen tunneillaan tun
geikse luonto itse luok
kahuoneen seinien sisä
puolelle, mets·ä tuoksuu, 
kukat kukoistavat vä
riloistossaan, eläinkun
nan edustajat alhaisim
mista korkeimpiin asti 
nousevat pikkupiirteitä 
myöten silmien eteen, ja 
varsinkin kun hänen 
Iempiaiheensa, linnut, 
ovat puheena, saavuttaa 
esitys ainutlaatuisen len
nokkuuden. Prof. Kivi
rikko ei ole ainoastaan 
tutkija ja opettaja, hän 
on myös taiteilija ja sel
laisena lisäksi perin mo
nipuolinen. Muutamin 

f\ivirikon valmistama peipposry hmä Maan
viljelys- ja metsäzoologisen laitoksen 

kokoelmissa. 
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nopein sanoin hänen eloisa ja luonnontuore näkemyksensä loihtii il
mielävänä esille halutun ympäristön, muutamin vedoin hän kuvaa 
asiat mustalle taululle kadehdittavan onnistuneina piirustuksina. Ver
rattomin hän kuitenkin on täyttäjänä, sekä imettäväisten että var
sinkin lintujen. Hänen kokoelmansa, joista suurin osa on ostettu 
Yliopiston Maanviljelys- ja Metsäzoologiselle laitokselle, ovat ihme
teltävän kauniit. Se suuri opettajakokelaiden joukko, joka hänen joh
dollaan on kutsumustaan harjoitellut, on sanotun lisäksi vuosi vuo
delta hämmästellyt hänen harvinaisen hyvää muistiaan, joka pystyy 
säilyttämään luonnontiedon laajan alan yksityiskohtia niin suuressa 
määrässä, että tunnit muodostuvat tiedonlähteiksi kuuntelijoille 
melkein yhtä paljon kuin oppilaille. 

Muistettakoon vielä erikoisesti hänen järjestämänsä jokavuoti
set retkeilyt ja lintujen täyttämisdemonstratiot sekä hänen laaja 
luennoimis- ja esitelmätoimintansa koulun ulkopuolella. Prof. Kivi
rikan kansantajuinen kirjallinen toiminta alkoi lyhyinä julkaisuina 
jo ylioppilasaikana ja jatkuu yhä edelleen heikentymättömänä. 

V. 1897 hän - silloin K. E. Stenroos - yhdessä" K. M. Levan
derin ja A. Vesterlundin kanssa perusti Luonnon Ystävän, jonka 
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avustajana hän on jatkuvasti ollut, jopa-vv. 1921 - 25 päätoimitta
janakin. Aasian matkoiltaan hän julkaisi >>Muistelmia matkoilta 
Turkestanissa>>, >>Kuvauksia Keski-Aasiasta>> ja >>Selityksiä taika
lyhtykuviin Keski-Aasiasta>>. Laajan käytännön ovat saavuttaneet 
hänen oppikirjansa >> Luonnontieto kansakouluja varten >>, >> Koulun 
Kasvioppi >>, >>Koulun Eläinoppi>>, >>Tyttökoulun Kasvioppi>>, >>Tyttö
koulun Eläinoppi>>, >> Kasvioppi maanviljelyskouluille>> ja vastaava 
eläinoppi, >> Biologia >> , >>Yleismaantiede>> ja >>Kansakoulun Luonnon
tieto>>. Näihin liittyvät >> Luonnon helmasta>>, >>Suomen luurankoiseb> 
ja viimeksi upea >>Suomen linnut». Edelleen hän on ollut >>Aika >>-leh
den sekä >> Luonto tieteen valossa>> ja >>Maapallon eläimistä>> teosten 
toimittajana ja kuulunut Kustannus 0 /Y Kirjan ja Suomalaisen 
Kirjallisuuden edistämisrahaston johtokuntiin. 

On luonnollista, että prof. Kivirikan kaltainen persoonallisuus 
kuuluu Suomen luonnontieteellisten seurojen keskeisiin henkilöihin. 
Tunnettu on hänen toimintansa Societas pro Fauna et Flora. Fenni
ca'ssa ja Vanamo-seurassa, jonka varapuheenjohtajana hän on ollut 
huhtikuun 25 p:stä 1906 saman kuun 17 p:ään 1917. Hän kuuluu 
Suomen Maantieteelliseen Seuraan työjäsenenä, ja kun Suomen 
Lintutieteellinen Yhdistys perustettiin, tuli hänestä eräs sen innok
kaimpia toimihenkilöitä. Hän on ollut kauan aikaa sen puheenjoh
tajanaldn ja ajanut tarmokkaasti lintusuojelusasiaa, esirn. Äyräpään 
järven rauhoittamiskysymystä. 

Erinomaisen pirteänä ja nuorekkaana prof. Kivirikko yhä 
työskentelee, talvikaudet koulussa ja kirjallisissa puuhissa, kesällä 
huvilassaan Sääksmäen Hirvikalliolla, puutarhassa uurastaen sekä 
nikkaroiden, siinäkin taidossa hän on mestari - tarmokkaan ja työ
teliään isänmaanystävän perikuvana. 

Luonnon Ystävän lukijat yhtyvät niihin onnitteluihin, joita 
ympäri Suomen nientä kulkee 60 vuotiaalle luonnon tietäjälle, taita
jalle ja taiteilija11e, suomenkielisen luonnontieteellisen kulttuurin 
merkkimiehe1le. 
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Pohjoismaiden kasvinsuojelumiesten käynti 
Suomessa viime kesänä. 

}. Listo. 

Viime kesänä Suomessa' pidetyistä lukuisista kansainvälisistä 
kongresseista kosketti luonnontieteilijöitä ehkä lähirumin Pohjois
maiden Maataloustutkijain Yhdistyksen kon gressi, jonka aikana 
meillä oli tilaisuus maassamme nähdä m.m. joukko Pohjoismaiden 

3 2 l 
Retkeilijäitä Harvialan puutarhassa (1 prof. Liro, 2 prof. Tullgren, 

3 valtionentomologi Schöyen) Valok. Traaen. 

etevimpiä kasvinsuojelumiehiä. Koska tämän alan edustajia ei tie
tääkseni aikaisemmin ole näin lukuisasti maassamme vieraillut, sal
littanee allekirjoittaneen tässä lyhyesti sanoin ja kuvin tehdä selkoa 
tästä tilaisuudesta, koskapa eivät muutkaan mukanaolleet näy ky
nään tarttuneen. 

Pohjoismaiden Maataloustutkijain Yhdistyksen 4. kongressi 
pidettiin Helsingissä heinäkuun 1- 3 p:inä 1929. Kongressin istun
not tapahtuivat, avajaistilaisuutta lukuunottamatta, Säätytalolla ja 
etupäässä jaostoittain maataloustutkimuksen eri alojen mukaan. 
Kasvipatologisen jaoston kokouksissa oli osanottajamäärä melko 
pieni useihin muihin jaostoihin verrattuna, johtuen tämän jaoston 
erikoislaatuisesta työalasta maataloustutkimuksessa. Muutamissa 
istunnoissa nousi osanottajamäärä kuitenkin useihin kymmeniinkin. 
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Koekenttiä tarkastetaan Launosissa . Valok. Traaen. 

Huomattavimmista ulkomaalaisista mainittakoon m.m. ruotsalaise t 
professorit Alb . Tullgren ja H. Lundegårdh , edellinen kasvipatologi
sen jaoston puheenjohtaja ja Ruotsin maataloudellisen koelaitoksen 
entomologisen osaston johtaja , jälkimmäinen taas saman laitoksen 
botanisen osaston johtaja, sekä tohtorit N. A. Kemner, tuhohyön
teistutkija , ja Th. Lindfors, kasvitautimies. Tanskalaisista oli eri
koisesti mainittava kunnianarvoisa rva Sofie Rostrup, ansioitunut 
tuhohyönteistutkija, joka korkeasta iästään huolimatta pirteästi 
seurasi kongressin kulkua ja lähtipä vielä sen päätyttyäkin pitkälle 
kiertomatkalle Pohjois-Suomeen saakka. Paitsi häntä oli kongres
sissa useita Tanskan kasvinsuojelulaitoksen nuorempia virkailijoita. 
Norjasta oli saapunut valtionentomologi T. H. Schöyen, valtionmy
kologi J. jörstad sekä Maatalouskorkeakoulun dosentti A. Traaen. 
Kotimaisia kasvinsuojelumiehiä otti kongressiin osaa toistakym
mentä. 

Kongressin kasvipatologisen jaoston ohjelmassa oli lukuisia esi
telmiä kasvitauti- ja tuhohyönteistutkimuksen alalta sekä keskuste
luja perunasyöpä- ja mustaruostekysymyksistä, jolloin kunkin maan 
olosuhteista annettiin kokoukselle selostus. Suomen taholta alusti 
näitä kysymyksiä prof. Liro. Esitelmistä mainittakoon: 

Tri Kemner: Peruna-ankeroisen (Heterodera rostochiensis) esiin
tymisestä Ruotsissa. 

Agr. Wålstedt: Eri viljelyskasvilaatujen vastustuskyvystä 
Heterodera schachti-ankeroisen vioituksen suhteen. 
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Maist. Hukkinen: Sinappikuoriaisen (Phaedon cochleariae) esiin
tyminen Suomessa. 

Dos. Traaen: Kokeita eri peittausaineilla nokisienten ja viiru
. taudin torjumisessa. 

Assist. Weber: Didymella applanata-taudista vatuissa. 
Kand. Nielsen: Tutkimuksia kaaleissa esiintyvistä P/zoma

lajeista. 
Kongressipäivinä tehtiin yhteisretkeily Maatalouskoelaitokselle 

Tikkurilassa, jossa kasvinsuojelumiehet erikoisesti tutustuivat Kasvi
tauti- ja Tuhoeläinosastoihin, os. johtajien prof. Liron ja maist. 
Hukkisen selostaessa osastojensa työskentelyä ja saavutuksia. Koe
laitokselta Jatkettiin matkaa Tammistan kasvinjalostuslaitokselle 
Malmilla. Kummassakin paikassa oli runsaslukuiselle retkikunnalle 
- kaikkiaan lOO-kunta henkeä - järjestetty vieraanvarainen vas
taanotto. Ulkomaalaiset vieraat ki.Yttivät kongressipäivinä tilai
suutta tutustuakseen erinäisiin pääkaupunkimme nähtävyyksiin, 
käyden esim. Yliopiston Eläintiet. museossa, Maanviljelys- ja metsä
zoologisessa laitoksessa, Kasvitiet. puutarhassa, Kansallismuseossa 
y.m. 

Kongressin päätyttyä heinäkuun 3 p:nä yhteiseen juhlalliseen 
lopettajaisistuntoon lähti suurin osa osanottajista retkeilyille eri 
puolille maata. Enimmät suuntasivat matkansa aluksi ylimääräi
sellä yöjunalla Lappeenrantaan ja sieltä aamulla autoilla Konnun
suolle, jonka suuriin suoviljelyksiin ulkomaalaiset mielenkiinnolla 
tutustuivat. Konnunsuolta jatkui matka Imatralle sekä sieltä jääs
ken kautta Viipuriin. Imatralla pidettiin lyhyt lepohetki, jolloin oli 
tilaisuus käydä katsomassa koskea ja voimalaitoksia. Matkan var
rella poikettiin sitäpaitsi lukuisissa paikoissa tutustumassa sekä suu
rempiin että pienempiin maanviljelystiloihin, kouluihin y.m. maa
taloudellisiin nähtävyyksiin. 

Rasittavan päivämatkan jälkeen saavuttiin Viipuriin, jossa 
retkikunta kokoontui yhteisille iiJallisille Pyöreään torniin. Hilpeä 
mieliala karkoitti uupumuksen ja sekä vakavia että huumoria 
pulppuavia pöytäpuheita pidettiin puolelta jos toiseltakin. Nopeasti 
kuluivat iltatunnit, ja yöjunien lähtöajat lähestyivät. Nyt joutui 
myöskin retkikunta hajaantumaan, osan lähtiessä ministeri Brande
rin johdolla Punkaharjun ja Savonlinnan kautta kiertomatkalle 
Pohjois-Suomeen. Muut matkustivat yöjunalla Hämeenlinnaan, 
jossa kasvipatologit erosivat muista retkikunnista lähtien omalle 
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erikoisretkeilylleen prof. Liron ja maist. 
Hukkisen johdolla. Tähän kaksipäiväi
seen retkeilyyn, joka kaiken matkaa 
tehtiin autoilla, otti osaa 8 ulkomaa
laista, ruotsalaisia ja norjalaisia, sekä 
kymmenkunta suomalaista. Tanskalai
set kasvinsuojelututkijat olivat kaikki 
liittyneet Pohjois-Suomen retkikuntaan, 
he kun halusivat nähdä noita heille 
aivan vieraita maisemia. 

Kasvipatologien ensimmäinen ret
keilypaikka oli Harvialan kartanon puu
tarha Vanajassa. Täällä olevat kasvi-

Prof. Tullgrm Santamäen huoneet sekä laajat taimistot ja muut 
puutarhassa. Valok. J. L. puutarhalaitteet tarjosivat retkeilijöille 

paljon mielenkiintoista nähtävää. Kun 
Itä-Suomeen tehdyllä retkeilyllä kasvipatologiset nähtävyydet 
olivat supistuneet verraten vähiin, olivat kasvinsuojelumiehet 
nyt oikeassa elementissään, tehden kukin innokkaasti havaintoja 
oman erikoisalansa ilmiöistä, kuka tuhosieniä, kuka taas 
vahinkohyönteisiä ·tutkiskellen. Eri maiden edustajat vaihtoivat 
vilkkaasti mielipiteitä havainnoistaan ja kokemuksistaan, ja 
meille nuoremmille varsinkin muodostui tämä retkeily vanhojen 
kokeneiden tutkijain seurassa erinomaisen opettavaiseksi. Harvia
lan puutarhassa saatiin tutustua m.m. mielenkiintoiseen ruiskutus
kokeeseen havukirvojen torjumiseksi pihtakuusitaimistossa erilai
silla ruiskutusaineilla. Myöskin saatiin Harvialassa nähdä eräs uusi 
st;tomalainen keksintö tuholaisten torjumistekniikan alalla, nim. 
>>Sulphaton>-koje ka~vihuonekasvien rikkikäsittelyä varten m.m. 
ruusuhärmän sekä erinäisten punkkilajien torjumiseksi. Tämä laite 
on paljon yksinkertaisempi ja tehokkaampi kuin vastaava saksalai
nen >>Rota-Generator>>-koje, jonka rakenne ei ole osoittautunut oikein 
tarkoitustaan vastaavaksi. 

Samana retkeilypäivänä tarkastettiin myös muutamia Maa
talouskoel~itoksen Tuhoeläinosaston juurikasvikoekenttiä Hämeen
linnan lähistöllä. Nämä kokeet oli järjestetty pääasiassa sinappikuo
riaisen torjumiseksi, jonka esiintymiseen ja tuhotapaan ulkomaalai
set retkeilijät maist. Hukkisen opastuksella saivat itse tuhopaikalla 
tutustua. Tämän meillä erikoisesti turnipsiviljelyksissä ankaria 
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tuhoja tehneen kovakuoriaisen merkitys Skandinavian maissa on 
sangen vähäinen. Huomattavampaa tuhoa on sen todettu tehneen 
vain · pariin otteeseen Ruotsissa ja silloinkin ainoastaan piparjuu
ressa. Maisf. Hukkinen selosti myös käynnissä olevia sinappikuo
riaisen torjumiskokeita arsenikkipölytysaineilla· sekä tästä torjumis
tavasta meillä saatuja kokemuksia. Retkeilijöillä oli tilaisuus nähdä 
toiminnassa meillä keksitty >> Puhuri>>-pölytyskone, joka on erikoi
sesti suunniteltu juurikasvimailla käytettäväksi. 

Ohimennen poikettiin Hattulan vanhassa kirkossa, ja senjälkeen 
jatkettiin matkaa Hauholle, jossa oli tarkoitus päästä näkemään 
piisamimyyräfarmeja. Eräälle sellaiselle pääsimmekin. Se käsitti 
rautalankaverkkoaidalla ympäröidyn ruohikkoisen metsäjärven, 
johon näitä eläimiä oli istutettu. Saimme tyytyä näiden laitteiden 
näkemiseen ja eräältä paikkakuntalaiselta saamaamme selostukseen 
yrityksestä, sillä itse eläimiä ei näyttäytynyt. Sääkin oli kääntynyt 
sateiseksi eikä houkutellut lähtemään retkeilylle tarhan sisäpuolelle. 
Suuremmille piisamifarmeille, joita kuului lähipitäjissä löytyvän, ei 
retkikunnalla ajan niukkuuden takia ollut tilaisuutta poiketa. Pii
samimyyrien kasvattaminen näytti 
-erikoisesti kiinnostavan norjalaisia 
-osanottajia. - Rankkasateessa ajet- 1 

tiin Kangasalle Vehoniemen harjulle, 
jonne muitakin Maataloustutkijain 
retkikuntia oli kokoontunut illalli
selle. Sateinen sää esti valitettavasti 
retkeilijäitä saamasta täyttä käsi
tystä näiden seutujen luonnoniha
nuudesta. 

Seuraavana päivänä suosi aurin
koinen sää jälleen matkamiehiä. En
s immäinen retkeilypaikka oli nyt Lau
nosten ja Santamäen kartanot Lo
pella. Matkalla sinne Hämeenlinnasta 
pysähdyttiin hetkeksi Hattelmalan 
harjulle, jonka näköalapaviljon gissa 
prof. Liro piti retkeläisille lennok
kaan, osaksi runomuotoisen esityk-

0. Nielsen (tansk.) ja A. Traaen 
sen edessä avautuvista muistorik- (norj.) tutkivat kauranorasta 
kaista seuduista ja Hämeenlinnan Konnunsuolla. Vai k. J. L. 
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vaiheista. Launosten kar
tanossa tutustuttiin jäl
leen muutamiin Maata
louskoelaitoksen Tuho
eläinosaston järjestämiin 
koekenttiin. M.m. oli siellä 
kokeiltavana suuri määrä 
erilaisia r i stikukkaislajeja ~ 

joiden alttiutta sinappi
kuoriaisvioitukselle tut~ 

kittiin. Santamäen laa->> Puhurh>-pölytyskone käynnissä 
turnipsikentäll ä. Valok. j. L. jassa puutarhassa kiin

nosti retkeläisiä erikoisesti muuan harvinaisempi tuhotapaus. 
Siellä nim. löytyi siiroja (Oniscus murarius), jotka suurissa jou
koin ahdistivat kasvihuoneessa viljeltyjä kurkkuja. Niiden tor.
jumiseksi oli kasvihuoneessa järjestetty koe asettamalla syötiksi 

· arsenikkimyrkyillä käsiteltyjä lehtiä. Tämä menettelytapa näytti jo 
antaneen melko hyviä tuloksia. 

Matka suunnattiin nyt kohti Mustialaa. Pienempi pysähdys 
tehtiin Tammelassa, jossa noustiin Kaukolan harjun näkötorniin . 
Sieltä avautuva näköala: hymyilevän kaunis sisäsuomalainen järvi
maisema veden kaivoon kuvastuvine pikkusaarineen ja vesiä rajoit
tavine tummine saiaineen herätti ulkomaalaisissa suurta ihastusta . 
Mustialassa odotti ateria nälkäisiä matkamiehiä ja se muodostui 
ikäänkuin retken päättäjäistilaisuudeksi puheineen. Aika oli jo käy
nyt niin vähäksi, ettei ehditty enemmälti tutustua Mustialan koulu
rakennuksiin. Oli kiirehdittävä määräajaksi Turkuun, josta ulko
maalaiset laivoilla matkustivat kotimaahansa. 

Ulkomaalaiset vieraamme, joista useimmat olivat täällä ensim
mäistä kertaa, tuntuivat olevan tyytyväisiä näkemäänsä ja kuule
maansa. Meikäläiset kasvinsuojelua palvelevat laitokset toimivat 
kylläkin ahtaissa olosuhteis~a eivätkä pysty vetämään vertoja naa
purimaidemme vastaaville laitoksille, mutta niiden työskentelyssä 
on silti omat 'erikoispiirteensä ja ne ovat tuholaistutkimuksen ja tor
jumisteknjikan alalla päässeet saavutuksiin, joiden näkeminen on 
ulkomaålaisillekin ammattimiehille kiintoisaa. Lisäksi on maas
samme joukko heille outoja tuholaislajeja, joihin heillä oli tilaisuus 
retkeilyillä tutustua. 
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elintavoista. 
Ilmari Vainio. 
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Miten useasti saakaan panna merkille maaseudulla liikkuessaan, 
että aivan tavallisilla kirjaoppia saamattomilla rahvaan miehillä ja· 
naisilla on monesti tarkka silmä tekemään havaintoja ympäröivästä 
luonnosta, sen elämästä ja ilmiöistä. Sattuupa siellä täällä tapaa
maan henkilön, joka erikoisesti on luonnon tarkkailua harrastellutkin 
ja elämänsä kuluessa saavuttanut alallaan ·niin korkean tason, kuin . 
sellaisissa oloissa on mahdollista. Voi useissa tapauksissa puhua 
kansanomaisista >>kasvi- ja eläintieteilijöistä>>. Luonnon Ystävässä on· 
aikaisemmin kerrottu parista etevästä kasvintuntijasta, joiden taito 
oli kehittynyt ihmeteltävän pitkälle. Omasta kohdastani voin mai
nita, että mielestäni välittömimmät kertomukset eläinten elämästä 
olen kuullut kotiseudullani eräältä vanhalta metsämieheltä, joka 
suorastaan taiteilijan vedoin osasi kuvata havaintojaan, tosin hiukan 
mielikuvituksen höystäminä, mutta ei ollenkaan niin paljoa, että se 
mitenkään olisi rikkonut kaunista kuvaa. 

Mutta juuri tuo mielikuvitus on ollut ja on yhä edelleen syynä 
siihen, että monet havainnot on selitetty vähemmän luonnonlakien 
mukaisesti. On pyritty näkemään luonnon ilmiöissä jotakin salape
räistä, ihmisjärjen yli käyvää, ja niin sitten on syntynyt neron tuot
teina suuri joukko kertomuksia tai juttuja, jotka yhä vielä maaseu
dulla täydelleen kuvastavat kansan käsityksiä, kaikesta kirjallisesta 
opista huolimatta. Kuuleehan monin paikoin vielä kerrottavan 
täytenä totena, miten käki muuttuu syksyn tullen haukaksi, tai että 
pääskyset talvehtivat järven pohjassa, j.n.e. Vuosi sitten uskoi eräs 
vanha työmies minulle suuren keksintönsä paarmojen synnystä, ne 
kun hänen havaintojensa mukaan kehittyivät aamuvarahin >>kuppi-· 
heinän>> päässä kiiltävistä kastepisaroista. Tälla iset kertomukset 
pohjautuvat kyllä useimmiten oikeisiin havainnoihin, johtopäätös. 
vain on tehty mielikuvituksen vaatimuksien mukaisesti. 

Eläimiin, joihin on eniten kiinnitetty huomiota ja joista sen 
mukaan on tarinoitakin runsaasti, kuuluu epäilemättä kyykäärme .. 
Onhan se eläin, jota kaikkialla pelätään ja jonka pelkkä näkeminen
kin saa useimmat ihmiset pois tasapai~ostaan. Voipa sanoa, että 
miltei poikkeuksetta kaikilla ihmisillä on tätä eläintä kohtaan mää
rätty vastenmielisyys, mikä suuntautuu muihinkin matelijoihin aina 
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viattomimpaan sisi liskoon saakka. Tämä pelko on hyvin ymmärret
tävää, kun tietää, että menin paikoin maamme eteläosissakin kyy
käärmeet ovat suorastaan maanvaivana, ennen kaikkea uutisasu
tuksilla. Keväisin ne matelevat talojen pihamaille ja teille, kesäisin 
niitä saattaa pelloilla ja niityillä olla niin lukuisasti, ettei ole ajattele
mista kulkea lyhyitäkään matkoja avojaloin. joutuupa niitä heinää 
tehdessä kuormien mukana latoihinkin, ja ihme tosiaan on, että 
purematapauksia sattuu sentään verraten harvoin. Esimerkkinä 
kyitten runsaudesta mainittakoon Hyvinkään ja Riihimäen välisen 
Monnin pysäkin tienoot, joille muutamia vuosia sitten muutti useita 
uutisasukkaita. Näiden kertoman mukaan tapettiin eräällä parin
kymmenen hehtaarin alueella padn ensi vuoden aikana noin puolen
toistasataa kyykäärmettä. 

Käärmeen puremaan on tietysti jo ammoisista ajoista kohdistu
nut päähuomio. Kuten tiettyä, toimitettiin lääkitseminen aikaisem
min - ja syrjäseuduilla vielä nytkin - >>sanan voimalla>> avun ollessa 
luonnollisesti sen mukainen. Muista vanhoista hyvistä keinoista on 
säilynyt eräs, jota olen kuullut aina viime vuosiin saakka viljellyn, 
nimittäin >>kun panee maata pureman päälle, niin kyllä auttaa>>. · Siis 
repäistään vaikkapa kappale turvetta maasta ja sillä sitten painel
Jaan purtua kohtaa. Tämän >>pätevän>> keinon ohella tunnetaan kyllä 
myrkyn imeminen haavasta, haavan polttaminen tai kappaleen pois
leikkaaminen purrusta paikasta. 

Yleensä luullaan, että käärme pistää kielellään, eikä si is pure. 
Sana 'käärmeenpurema on ilmeisesti uudempaa tuotetta, mailla liik
kuessaan kuulee aina puhuttavan käärmeenpistosta. Esiintyyhän 
tämä sana kasvinnimessäkin: käärmeenpiston yrtti ( Asclepias vince
toxicum). johtopäätös on tietenkin tehty käärmeen kaksihaarai
sesta kielestä, mikä tuntuu mainiosti sopivan yhteen sen tosiasian 
kanssa, että puremakohdassa tavallisesti näkyy kaksi pientä reikää. 
Edelleen kerrotaan, että kyykäärme voi myöskin sylkeä myrkkyään 
>>ihmisen· päälle>> ja ymmärtää tällöin käyttää myötätuulta hyväk
seen. Myrkyllisyys ei myöskään rajoitu muka vain päähän, vaan on 
koko eläimen ruumis >>saastainen>>, minkä vuoksi ei kuolluttakaan 
kyytä hevillä kosketa käsin. Olen huomannut monta kertaa, että 
pelkkä käärmeen luoma nahka herättää siksi paljon kammoa, että 
sitä tyydytään vain etäältä katselemaan tai korkeintaan kääntele
mään kepillä. Käärmettä tåpettaessa väitetään myrkyn kasautuvan 
hännän päähän, jonka alapinta si itä syystä muuttuu keltaiseksi. 
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Tosiasia on kuitenkin, että elävänkin kyyn hännänpään alapinta on 
keltainen. 

Yleensä liioitellaan mielellään kyykäänneen liikkumiskykyä. 
Tapasin kerran retkellä ollessani rotevan ojankaivajan, joka kertoi 
nähneensä >>madon>>, mutta ei uskaltaneensa tappaa sitä, koskap~ >>se 
meni kuin juna>>. Uskotaanpa kyyn helposti käyvän ihmisen kimp
puunkin, erittäinkin jos sitä ärsytetään. Olen kuullut kerrottavan , 
miten joku Isontalon muori oli joutunut pahaan pinteeseen. Oli 
tullut muoripaha mitään pahaa tarkoittamatta (?) lehmänhakumat
kallaan vitsalla lyöneeksi tien sivussa lojuvaa käärmettä, joka oli 
siitä niin >>kimpautunut», että oli paiskautunut keräksi ja lähtenyt 
kiekkona pyörimään muorin perään, jolloin tämä oli saanut hen
kensä edestä pakoon juosta. Tällaisen jutun mahdottomuuden ym
märtää jokainen, joka on kyytä tappaessaan tullut huomaamaan sen 
hyvin avuttomaksi ja pakoilevaksi eläimeksi. Perätön on sekin väite, 
että kyykäärme olisi kehässä maatessaan vaarallisempi, koska se 
silloin muka saattaa vieterin tavoin ponnahtaa ilmaan ja suoraan 
ihmisen silmille. 

Usein kuulee kerrottavan, että kyykäärme voi >>kiivetä puuhun>>, 
tosin vain silloin, kun poikaset syntyvät. Tällaisen toimenpiteen 
selitetään johtuvan siitä, kun poikaset muka heti maailmaan tultuaan 
ovat niin vihaisia ja saaliinhimoisia, että söisivät oman emonsa, ellei 
tämä ymmärtäisi turvata itseään mainitulla tempulla. Vastakoh
tana mainittakoon, että Englannissa päinvastoin sanotaan kyyemon 
suojelevan poikasiaan vihollisilta ja pahimman hädän tullen nielevän 
poikasensa oksentaakseen ne sitten virkeinä ja hyvinvoipina jälleen 
ulkoilmaan, kun vaara on ohitse. Tämä n.s. swallowing-teoria on 
niin yleinen, että sen tapaa viime vuosien tieteellisissä teoksissakin , ja 
näyttävät sikäläiset bioloogit pitävän sitä mahdollisena. 

Talvehtimisesta on paljon juttuja. Kun keväisin lumen su lattua 
käärmeitä ilmaantuu mäkien päivänpaisteisille rinteille, sanotaan 
niitten nousevan >>soista ylös>> lämmittelemään. Luultavinta kuiten
kin on, että kyyt vähemmässä määrin talvehtivat soissa, vaan päin
vastoin jo syksyllä pyrkivät mäkirioteitten kiviröykkiöihin, missä 
sitten viettävät talven. Useilla paikkakunnilla tunnetaan määrätyt 
paikat mäkien rinteillä >>käärmeenpesinä>>, joissa joka talvi oleskelee 
kymmenittäin kyitä toinen toisiinsa kietoutuneina. Keväällä sitten 
saattaa nähdä koko lauman samall a paikalla kivikoissa, joita kansa 
nimittää >>käärmeen käräjäkiviksi>>. Tällöin saa kuuleman mukaan 
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joskus nähdä lauman kuninkaankin, jolla on >>kruunu päässä>> arvonsa 
merkkinä. Paras selitys lienee, että tällöin on kysymys yksilöistä, 
joilla nahantuonti on alullaan ja siis pään ympärillä irti lähtevän 
orvaskeden riekaleita. 

Muista jutuista mainittakoon, että jos katkoo käärmeen palasiksi, 
saattaa se jonkun ajan kuluttua jälleen >>koota itsensä>> . Tällä tar
koitettaneen luultavasti vaskitsaa, jonka voi vitsalla helposti hakata 
kappaleiksi. Mutta minkäänlainen >>kokoontuminen>> ei tietenkään 
ole mahdollista. Edelleen väitetään, että käärme tapettaessa kuolee 
lopullisesti vasta auringon laskettua. Väite perustuu tietenkin ref
leksiliikkeisiin, joita käärmeen ruumis tekee usein tuntikausia, vaikka 
pää on kokonaan murskattu. - Yleinen lienee myöskin käsitys, että 
käärmeen ruumiin pinta olisi limainen ja niljakas. Päinvastoin tie
tää jokainen käärmeitä lähemmin .tarkastellut, että niitten ruumista 
peittävät kilvet ja suomut ovat aivan kuivat ja puhtaat, useimmiten 
kiiltävän metallinhohtoiset. 

Kuten edellämainituista esimerkeistä käy selvi lle, ovat kansan
omaiset kuvaukset miltei poikkeuksetta mielikuvituksen luomaa. 
Tämä johtuu luonnollisesti juuri siitä, että käärmeet kuuluvat pelä
tyimpiin eläimiin, joita useimmiten paetaan, harvemmin uskalletaan 
lähemmin tarkastella. On merkille pantavaa, että tieteellisessäkin 
maailmassa on puuttunut halua tutkia esim. juuri kyykäärmettä, 
jota koskevat tiedot ovat vielä kauttaaltaan puutteellisia. ja totta 
on, että kuluu suhteellisen pitkä aika, ennenkuin näitä eläimiä tut
kiessaan oppii niitä pelkäämättä käsittelemään ja voittamaan yleisen 
mielipiteen vaikutuksen, nimittäin että käärmeen pelkkä näkeminen 
jo unissakin >>tietää jotakin>>. 

Perinnöllisyysopillisesti mielenkiintoinen perhe. 
Vilho A. Pesola. 

Kansan Kuvalehden n:ossa 47, 1929, on julkaistuna valokuvat 
kahdesta lapsirikkaasta perheestä, joista toisessa on 12, toisessa 15 
lasta . Varsinkin viimemainittu, maanviljelijä Matti Pernaan perhe 
Kauhavalta on kuvasta päättäen ja muutenkin ilmeisesti erittäin 
mielenkiintoinen perinnöllisyysopitrisessa suhteessa. 

Matti Pernaalla on ollut kaikkiaan 18 lasta, mutta elossa on 15, 
jotka vanhempineen ovat mainitussa lehdessä esitettynä suurikokoi
sessa hyvässä kuvassa. Poikia on 9, tyttöjä 6. Vanhin lapsista on 
kuvasta päättäen nykyään noin 32 vuoden ikäinen, nuorin noin 5 
vuoden ikäinen. 
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Ihmisen perinnöllisyyskysymyksiä tutkittaessa arvokkaimpia 
tutkimusesineitä ovat n.s. samamunaiset kaksoiset ja tavallista suu
remmat sisarusparvet samoista vanhemmista. jälkimmäisessä suh
teessa ei Pernaan perhe jätä enää varaa toivomuksille, ja kuvasta 
päättäen perheessä on samamunaisia kaksoisia ilmeisesti yksi ehkä 
kaksikin, nimittäin keskimmäiset neitoset kuvan keskessä ja pikku 
pojat kuvan vasemmassa laidassa. Samamunaisille kaksoisille, jotka 
yleensä ovat erittäin harvinaisia, on tunnuksellista se, että ne 
ovat samaa sukupuolta ja että ne ovat yhdennäköisiä yksityiskohtia 
myöten, ne kun ovat geneettiseltä kokoomukseltaan identtiset. 

jo kuvan perusteella saattaa jonkunmoisella todennäköisyy
dellä tehdä muutamia mielenkiintoisia perinnöllisyysopillisia havain
toja, nim. silmää koskevia. Monet silmän ominaisuudet, sen väri, 
epämuodostumat ja taudit ovat selvästi osoittautuneet perinnölli
sistä tekijöistä johtuviksi, ja tunnetaan yhdestä tai kahdesta faktori
parista johtuvia tauteja j .n.e., tyypillisiä dominanssi- ja resessiivi
syyssuhteita j.n.e. 

Matti Pernaan vaimon vasemmanpuoleinen silmä näyttää ole
van viallinen; ilmeisesti siinä on suuri kaihi, jotapaitsi sen muoto on 
epänormaalinen (kiero). Tämä silmävika näyttää tässä perheessä 
esiintyvän vallitsevan luontaisesti. Selvästi vammasilmäisiä on 
lapsista 7, joten saisimme 7 vammaista 8 tervettä kohti eli jokseen
kin suhteen 1 : 1, joka edellyttäisi äidin olevan tähän vammaan näh
den heterotsygoottisen, ja kyseessä olisi tyypillinen n.s. takaisinris
teytys (back cross), isän ollessa terveen (resessiivisesti): Vv x vv 

~ Ö' 
On kuitenkin mahdollista - sen voisi todeta vain näkemällä itse 
henkilöt - että kaikilla lapsilla (ehkä kolmea lukuunottamatta) on 
silmässään vamma. Tällöin olisi äiti silmävammaansa nähden 
homotsygootti VV. Vain valokuvahavaintoon perustuvana on edellä 
esitetty luonnollisesti ainoastaan eräänlainen koehypoteesi. 

Tämä perhe voisi tarjota muitakin mielenkiintoisia aiheita perin
J'löllisyysopillisiin havaintoihin. jos vanhempain silmäin väri olisi 
erilainen, toisella ruskea, toisella sininen, jota ei voi kuvasta varmuu
della päättää, voitaisiin saada aivan kouluesimerkki silmäin värin 
pet iytymissuhteista. Toivomme, että isä ja äiti ovat esim. hermos
ton ja sydämen puolesta terveet, mutta jos niin ikävästi olisi, että 
jommassakummassa heistä olisi jokin vakavanlainen hermoston tai 
sydämen tauti, tarjoaisi tämä perhe arvokkaan tutkimusaineiston 
näitten sairauksien esiintymisen ja vaikutuksen selvittämiseksi pe
rinnöllisessä mielessä. Yleisen lahjakkuuden (vaihtoehtoisest i lah
jattomuuden), erikoisten . taipumusten, mahdollisten musikaalisten 
kykyjen j.n.e. esiintymistä tässä perheessä voisi myös olla mielen
kiintoista tarkastella. 

Edellä esitetyllä on tahdottu kiinnittää perinnöllisyysopista 
huvitettujen biologien ja lääkärien huomio tähän perheeseen ja 
yleensä tällaisiin lapsirikkaisiin perheisiin, varsinkin sellaisiin, joissa 
on samaa sukupuolta olevia erittäin samannäköisiä kaksoi si .. 
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Lintuhavaintoja Petsamosta kesällä 1928. 
D. A. L. Wikström. 

Kesällä 1928 oli minulla tilaisuus, ottaessani apulaisena osaa 
Turun Yliopiston Petsamoretki kuntaan, jossain määrin tutustua Pet
samon alueen linnustoon. Retkikunnan työ vei kuitenkin suurimman 
osan ajasta, joten varsinaisten havaintojen tekoon ei jäänyt paljon
kaan aikaa. Kesän 1928 runsaat sateet ja muutoinkin huono sää 
tekivät myös kaikki pitemmät retkeilyt mahdottomiksi ja varmaan
kin osaltaan vaikuttivat haitallisesti lintukantaan. 

Koska havaintoaika on ollut verrattain lyhyt ja havaintopaikat 
rajoitetut, esitän havaintoni ainoastaan luette.Jon muodossa. Sitä 
ennen tahtoisin kuitenkin . mainita muutamia linnuston piirteitä, 
joihin huomioni kiintyi, ·mutta jotka ehkä osaksi johtuvat kesän 
huonosta säästä. 

· Ensi kertaa Lapissa kävijänä kiintyi huomioni siihen, että lin
tuja oli paljoa harvemmassa kuin Etelä-Suomessa, vaikkakin olin
paikat, ainakin ulkonaisesti katsoen, olisivat olleet niille sopivia. 
Niinpä 4. VII käydessäni n. 20:llä tunturijärvellä ja -lammella Trifo
nan lähistöllä en niissä nähnyt muita vesilintuja kuin 3 allia ja 5 
kaakkuria, kun taas lintumäärä Etelä-Suomessa vastaavanlaisissa 
vesissä varmaankin olisi ollut melkoista suurempi. Tulin siis aivan 
samaan tulokseen kuin kapt. I. F o r s i u s 1922 (M.F.F. 49, s. 137), 
nim. ettei Petsamon sisäosien linnusta ole lintutieteilijälle erikoisen 
kiintoisa.' 

Toinen seikka, johon huomioni kiintyi, mutta joka luultavasti 
riippui kesän sää- ja ravintosuhteista, oli petolintujen, var
sinkin piekanan ja ampuhaukan, sekä myöskin lapintiaisen niukka 
esiintyminen. Piekanoita näin kyllä Petsamon alueelta muutamia, 
samoin ampuhaukkoja yhden poikueen, mutta lapintiaista en ainoa
takaan. Sodankylässäkin näin vain pari kolme yksilöä (vert. L.Y. 
1923, s. 95 ja 98). 

Punajalkaviklo oli varsinkin sisävesien rannoilla yleisempi kuin 
olin odottanut, koska se Turun saaristossa esiintyy tyypillisenä saa
r i s t o 1 i n t u n a meren rannoilla etenkin ulkosaaristossa. 

Esitän seuraavassa lyhyesti kustakin lintulajista tekemäni ha
vainnot, joiden luulen hyödyttävän Petsamon alueen linnuston tun
temusta . . Lisätietoja olen saanut tri K. j. V a 11 elta, joka osa~si 
oleskeli toisilla paikkakunnilla kuin minä. 
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Corvus c. corax L. 1 yks. Purojärven tuntureilla 2. VII. 2 yks. Trifonan lä
hellä 12. VII. 1 yks. Haikarapahtailla 5. VII 1. 

Corvus c. cornix L. Muutamia yks. Trifonan lähellä 9. VII. 20-30 yks
vuonon rannalla Trifonan ja Parkkinan välillä 10. V 11. Poikue RistiniemelW 
vastapäätä Liinahamaria 18. VII. 2 yks. Yläluostarin luona 25. VII. Poikue 
Parkkinontunturin rinnejyrkänteellä läh. kylää 25- 31. V 11 (Valle). 

Perisoreus infaustus (L.). Pieni parvi (6- 7 yks.) luultavasti poikue Nautsin 
lähellä 22. VI. Muutamia yks. tullut Salmijärven majatalon pihaan heinäk. 
alkupuolella (Valle). joku yksilö Haukilammen majatalon luona 23.' VI 1 (Valle) . 

Carduelis linaria (L.). Esiintyi hyvin runsaasti Jäämeren lähistöllä esim. 
Purojärven tuntureilla ja Hihnatuntureilla 4. VII. Vuonon rantakoivikoissa Tri
fonan seuduilla 9. VI 1. Trifonan järven rannoilla 11. VI 1. Haukilammen lähis
töllä 24 ja 25. VII. Pummanginniemellä 7. VIII. 

Pinicola e. enucleator (L.). Nautsin läheltä ammuttiin ~ -yks. 19. VII. 
Fringilla montifringilla (L.). Pesä, jossa oli 2 munaa, Nautsissa 19. VI. 

Useita pareja Paatsjoen saarilla Nautsin kohdalla 21. VI. Nautsin seudussa 
yleensä verrattain tavallinen 19- 24. V 1. o- lauloi Hihnajoen varrella Liinaha
marin lähellä 4. VI 1. Muutamia yks. vuonon rantakoivikoissa Trifonan lähellä 
9. VI 1. Trifonan järven rannalla 2- 3 yks. 11. VI 1. Muutamia yks. Haukilam
men lähistöllä 24. V 11. 

Emberiza sch. schoeniclus (L.). Pari läh. Nautsia 20. V J. 1 yks. Hihnajoen 
varrella 4. VI l. 

Calcarius l. lapponicus (L.). Varsinkin jäämerialueella yleinen esim. pesä ,. 
jossa oli 6 munaa. Pienellä Heinäsaarella 27.VI. 2 paria Haukilammen l ähe ll ä ~ 

Pilgujaurin tuntureilla 20. VI 1. Muutamia yks. Onkitunturilla 22. VI 1. Useita 
yks . Vai.tolahdessa 2. VIII ja Pummanginniemellä 5. VIII. 

Eremophila alpestris flava (Gm.). Kalastajasaa rennolla Vaitolahden lähis
töllä runsaas ti 2. V II 1 ja 4. V 1 I 1. 

Anthus pratensis (L.). Yleisin ja laajimmallc levinnyt pikkulintu. Esim. 
Nautsi 22. VI. Heinäsaaret 27. VI. Trifona ja Purojärven tunturit 1. VII, 4. VII 
ja 9. VII. Haukilampi 20- 25. VI 1. Parkkinaa vastapäätä 26. VI J. Pummangin 
niemi 5. VIII ja 7. VIII. 

Arzthus cervina (Pallas). jäämerialueella esim. Trifonan järven rannoil la 
5-6 paria 11. VII. Trifonan lähistössä 2- 3 paria 16. VII. Parkkinaa vasta
päätä 2 paria 26 ja 28. VI 1. Pummangin rannassa 1 pari 1. VI 11 ja Vaitolah
dessa 1 pari 2. V 111. 

Antlzus spinoletta littoralis Brehm. Heinäsaa rilla 27. VI. 
Motacilla a. alba L. Muutamia yks. Nautsissa 19- 24. VI. Haukilammella 

l pari 22. VII. Haukilammen lähellä 1 pari 24.' VII. Kalastajasaarennolla sekä 
Vaitolahdessa että Pummangissa 1- 7. VI II muutamia yks. 

Motacilla flava tlzunbergi (Billbcrg). Verrattain yleinen rämeillä, muttR 
myöskin harvaa koivikkoa kasvavissa korvissa. Esim. Nautsissa use ita pareja 
19-24. VI. Pesä, jossa 6 munaa, Nautsissa 20.VI. (E. }(anervo). 2 paria Paats
joen saarella Nautsisuvannossa 21. VI. Trifonan järven rannalla 2 paria 11. VI 1.. 
Tukkilautoilla Paatsjoella Pitkäjärven ja Salmijärven välillä useita yksilöiUi 
tO.VIII. 
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Lariius e. excubitor L. Hihnajoen varrel la pari 4. VII. sekä Haukilammen ja 
Onkitunturin välillä nuori Ö' 22. VI 1. 

Bombycilla g. garrulus (L.). Paatsjoen saarelta lähellä Nautsia ammuin c!'
yksilön 20. VI. N. 5-6 km Nautsista etelään Hoomanjärven rannalla pieni 
par.vi (n. 5 yks.) katajikossa 22. VI. joku yks. Nautsijoen va rrella 23. VI (Valle). 
Pieni parvi koivun Jatvassa Tupulinlammen rannalla läh. Nautsia 14. VIII 
(Valle). 

Phylloscopus t. troclzilus (L.). Yleinen kaikkialla. Esim. Nautsi 21. VI. Tri
fona ja Hihnatunturit 4. VI 1. Haukilampi 22 ja 25. VII. y.m. 

Acrocephalus schaenobaenus (L.). Haukilammen majatalon lähellä 1 yks. 
20. VII. Lauloi rantapajukoissa Haukilammella 16-24. VII (Valle) . 

. Turdus pilaris L. jängällä itään Nautsista yksinäinen lintu 22. VI. Poikue 
Haukilammen ja Petsamontunturien välillä 20. VII. Porovaaran tuntureilla 1 
yks. 28. V II. 

Turdus ph. philomelos Brehm. Nautsin lähellä muutamia Iaulavia koiraita 
19-24. VI. Lauloi 13. VI 1 Kolosjokilaaksossa (Valle). 

; Turdus musicus L. Yleinen kaikkialla. Esim. Nau tsissa 19- 24. V 1. Heinä
saarella 27. VI. Hihnatuntureilla pesä, jossa oli 5 munaa 4. VI 1. Trifonan lähellä 
pesä, jossa oli 4 vähän haudottua munaa 9. VII. (29. VI. olin jo nähnyt lento
kykyisiä poikasia Trifonan lähe llä). Haukilammella useita yks. 25. VI 1. Laula
via yks. matalimmissakin koivupensaissa Petsamontunturilla, regio a lpinan ra
joilla 13. VII (Valle). 

,Oenanthe oe. oenanthe (L.). Trifonan läh. kaksi paria 16. VI 1. Pilgujaurin 
tuntureilla, lähellä Haukilampea 2-3 paria 20. VI 1. Onkitunturilla 2 paria 22. 
VII. Haukilammen lähellä 1 pari 24. VI 1. Vaitolahden ympäristöissä muutamia 
yks. 2. VII 1. Pummanginniemellä 4-5 yks. 7. VII 1. Salmijärvi, 1 yks. 11. VI 1. 
n. 2 km. Kuvernöörinkoskelie päin, tien varrella olevassa louhikossa, mahd., pesä 
lähellä (Valle). 

$axicola r. rubetra (L.). Nautsin lähellä 1 pari 20. VI. 
Luscinia s. svecica (L.). Trifonan järven rannoilla 2-3 paria 11. VI 1. Vuonon 

rantakoivikossa Trifonan lähellä yksi ruokaa kantava pari 16. VII. Paksunie
melJä Liinahamarin lähellä 2 paria 18. VII. Haukilammen lähistössä 2-3 varoit
televaa yks. 20. VI 1. Onkitunturilla useita yks. 22. VII. Poikue Haukilammen 
lähellä 24 ja 25. VII. Haikarapahtailla 2-3 yks. 4. VIII. Pummangin niemellä 
muutamia yks. 7. VIII. Salmijärvi, poikasilleen ruokaa kantava pari 4. VII 
Pikkujärven luona sekä 5. VII 1 yks. lähellä Karhulaa (Valle). 

Cinclus c. cinclus (L.). Yksi pari Menikkakoskessa 25. VI. 
Delichon u. urbica (L.). Nautsissa pesi 3-4 paria. 
Falco p. peregrinus Tunsta·ll. Pummanginniemellä Kiviaidan pahtailla poi

kue 7. VII 1. Hätäilevä emälintu Kiviaidan pahtailla 5. VII 1 (Valle). 
Falco columbarius aesalon Tunstall. Parkkinantuntureilla Ö' ja ~ sekä 4 

nuorta lintua 31. VII. Oleskelivat tunturijyrkänteellä 25-31. VIII (Valle). 
Buteo l. lagopus (Brunnich}. Nautsissa 1 pari 20. VI. Purojärven rannalla 

tuntutijyrkänteellä 1 pari 4 ja 9. VII. Leijaileva pari Nautsijoen varrella 23. VI 
·(Valle). Lentävä yks. Menikkasaaren kohdalla Salmijärven ja Pitkäjärven vä-
Jillä 12. VIII (Valle.) 1 

Anser sp. (luultavasti f. fabalis Latham.). Pari Nautsista itään olevassa jär-
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vessä se kä ka ksi lentävää yks . 22. VI. Trifonan järvellä kuulin hanhen huutavan 
1. VII. 

Anas c. crecca L. Porovaa ran t un t ureilla olevassa järvessä ~ ja 4 poikasta 
28. VI 1. 

Anas penelope L. Hein äsaa rella ~ yks. 27. VI. 
Nyroca fuligula (L.). Nautsijoessa pa ri 19. VI. Paats joessa poikue 10. VIII. 
Nyroca m. marila (L.). Yksinäinen untuva poikanen lammessa Haukilammen 

läh.25. VII. 
Bucephala c. clangula L.). Paa tsjoella ja Nautsijoe lla muu tamia yks. sekä 

pesä Paatsjoen saa rella olevassa pöntössä 21. VI. Poiku e Paa tsjoessa 10. VIII. 
Clangula llyemalis (L.). J ärvessä Hihnatuntureilla yksi pari sekä to isessa jär

vessä c! -yks. 4. V 11. Porovaa ran tuntureilla olevassa järvessä yksin ä inen !j? 28. 
VI 1. 

Oidemia n. nigra (L.). Lammessa Haukilammen ma ja ta lon lähellä 3 yks . 
.sekä !j? ja 6 poikasta 23. VI 1. 

Samateria m. mollissima (L.). Parkkinaa vastapää tä oleva lla hiekkasärkä llä 
pesä, jossa oli 5 munaa, 26.VI. Kaikkia lla J ää mere llä ylein en. Hein äsaa rella pe
s iä hyvin runsaasti 27. VI. 

M ergus m. merganser L. Nautsi- ja Paa tsjoe lla use ita yks. 21. VI. Pum
manginniemen rannassa 8- 10 yks., ehkä poikue, 7. VIII. 

. M ergus s. serrator L. Nautsisuvannossa ~ -yks. 21. VI. Trifonan järve llä !j? 11. 
V I 1. Petsamon vuonolla Trifonan läh. ~ 16. VII. 

P/zalacrocorax c. carbo (L.) . J äämerellä y leinen. Esim. Liinahama rin luona 
muuta mia yks. 27. VI ja 18. VII. Kervannos ta länteen olevilla Laasso illa n . 35 
yks. 1. VIII. Vaitolahdessa ·lentäviä yks. 2. VIII. Haikarapahta illa v ielä jonkun
verran puolikasvuisia poikasia 5. V 111. Pummanginniemen Mustakalliolla pieni 
yhdyskunta 7. VII 1. Pummanginniemen Mustakalliolla yöpyviä ill. 5. VI 11 
(Valle). 

Colymbus a. arcticus L. Nautsissa löydettiin pesä, jossa oli 2 mun aa 19. V 1. 
Colymbus stellatus Pontopp. J äämerialu een järvissä ja Iammissa y leisin ves i

lintu . Petsa mon vu onossa koko hein äkuun a jan y leinen . Iso lla Hein äsaa rella 
löys in n. 5 pesää 27. VI. Purojärven- ja Hihn atun t urien järvissä muutamia 
pareja· 4 ja 9. VI 1. Trifonan järvessä yksi pari 11. VI 1. P ilgu jaurin tuntu reilla 
Haukila mmen läh. olevassa jä rvessä 1 pa ri 20. VI 1. J ärvessä Haukilammen läh. 
2 pa ria 24. VI 1. Porovaa ran tuntureilla olevassa järvessä ~ j a 2 poikasta 28. VI 1. 
Va itolahden lähist össä olevissa järvissä muutamia pareja 2. VIII. Pummangin 
niemellä use ita pareja ja myöskin pesä, jossa oli haudotu t munat 5. VIII. 
Or.Zoa iv i 6. VI 1 pari eräässä tunturilammessa (Valle). 

Charadrius lziaticula L. Parkkinaa vas tapäät ä oleva lla hiekkasä rkällä 3-4 
paria 26. VI, 26 ja 28. VII. Vuonon rannalla Trifonan lähellä 1 pari 9. VII. J är
ven ranna lla Onkitunturin ja Haukilammen vä lillä 1 pa ri 22. VII. j ärv n ran
nalla Haukilammen läh. 2-3 paria poikas ineen 23. VII. Pummangin rannassa 
muutamia yks. 1. VIII. Pummanginniemellä muutamia yks . 7. VII 1. 

Clzaradrius morinellus (L.). Pilgujaurin tuntureilla läh. lllemjauria 17.VII . 1 
yks., käyttäytymisestä päättäen pesä t a i poikase t lähellä (Valle). 

Clzaradrius a. apricarius L. Pilgujaurin tuntureilla sekä niiden ja Haukilam
men välisillä so illa 4- 5 paria 20. VI 1. Haukilammen ja Onkitunturin välillä 
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muutamia pareja 22. VII. Pummanginniemellä 2 paria 5 ja 7. VIII. Orsoaivilla 
6. VII joku yks., samoin muutamia Petsamon tunturei lla 13. VII ja Pilgujaurin 
tuntureilla 17. V II (Valle). 

Arenaria i. interpres (L.) Vaitolahden läh. rannalla muutamia yks., myöskin 
nuoria 2. V 1 I 1. 

Ca/idris a. alpina (L.). Parkkinaa vastapäätä olevalla hiekkasärkällä 2 paria 
26. VI sekä Pummangin rannassa 2 yks. 1. VIII. 

Calidris temminckii (Leisl.). Parkkinaa vastapäätä oleva lla hiekkasärkä llä n . 
5 paria 26. VI. Samassa paikassa 26 ja 28. VII. 2- 3 yks . 

Philomaclzus pugnax (L.). Heinäsaarella useita yks., ammuin kevätpukuisen 
kairaan 27. VI. Vaitolahden läh. muutamia kesäpukuisia ·~J 2. VIII. 

Tringa erytlzropus (Pall.) Poikue Haukilammen lähellä 24. VI 1. 
Tringa t. totanus (L.). Purojärven tuntureilla Trifonan läh. useiden järvien 

rannoilla 1, 2 ja 9. VII. Trifonan järven ja Hihnatunturien välillä useita yks. 
sekä pesä, jossa oli 4 haudottua munaa 4. V 11. Vuonon rannalla muutamia yks. 
9. VII. Vuonon rannalla Trifonan läh. 3 yks. 16. VII. Haukilammen läh. 2 yks. 
20. VI 1. Haukilammen lähistössä 3 yks. 25. V 11. Pummanginniemellä muu ta
mia yks. 5. VI 11. 

Tringa nebularia (Gunn.). 'Muutamia yks. Nautsijoen varsilla 21. V l. Puro
järven tuntureilla ja Hihnatuntureilla joitakin pareja 4 ja 9. VI 1. Haukilammella 
1 yks . 20. VII. Haukilammen ja Onkitunturin välillä muutamia yks. 22. VII. 
Haukilammen lähellä 3- 4 yks. 25. VI 1. Salmijärvi 1 yks. 4 ja 5. VII jängällä 
läh. Pikkujärveä, sa moin 7. VII majalan takaisessa korvessa (Valle). 

Tringa glareola L. Nc:tutsin lähistössä 5- 6 paria 22. VI. Samalla löysin 
aivan pienen untuvapoikascn. Hilmajoen varrella 3-4 yks. 4. VI 1. Ahvenjoen 
varrella vähän ennen sen laskua Trifonan järveen 1 pari 11. VI 1. Salmijärvi 4 
ja 5. V II jängällä lähellä Pikkujärveä 1 yks. (Va lle). Samoin 7. V II majalan 
takaisessa korvessa (Valle). 

Tringa hypoleucos L. Nautsijoen varrella muutamia pa reja 21. VI. Trifonan 
järveen laskevan Ahvenjoen suussa 1 pari 11. VI 1. 

Plzalaropus lobatus (L.). Heinäsaaren rannassa pa rvi naaraita (30-40 yks.) 
27. VI. Pilgujaurin tuntureilla Haukilammen läh. 0' -yks. 20. VII. J ärvissä ja 
Iammissa Vaito lahden ympäristössä yleinen 2. VII 1. Pummanginniemellä muuta
mia yks. 5. V II 1. 

Limosa:L. lapponi ca (L.). Petsamon vuonon rannoilla, Trifonanjoen suussa 
sekä Parkkinaa vastapäätä oleva lla hiekkasärkällä suuria parvia, jopa 30-40yks. 
26 ja 29. VI. Samoissa paikoissa a inoastaan muutamia yks. 26 ja 28. VI 1. 

Numenius plz. phaeopus (L.). Nautsin lähellä 3 yks. 19. VI. Haukilammen 
ja Pilgujaurin tunturien välillä sekä nä iden rinteessä yl. koivuvyöhykkeessäkin 
mul;Jtamia pareja 20. VI 1. Haukila mmen ja Onkitunturin välillä useita yks. 22. 
VII. Haukilammen lähellä 2 paria 25. VI 1. Salmijärvi, korvessa majalan takana 
1 pa ri 7. VI 1., sa moin tien varrella Kuvernöörinkoskelie päin 11. VI 1 (Valle). 

Capella g. gallinago (L.). Lentävä yks. Tupulinlammella Nautsin läh. 27. V l 
(Valle). Salmijärvellä ncvalla 1 yks. 7. VII (Valle). 

Haematopus o. ostralegus L. Yleinen J äämeren rannoilla. Petsamon vuonot~ 
rannoilla pienempiä parvia koko heinäkuun ajan. Esim. Hein äsaa rilla 27. VI. 
Trifonan ja Parkkinan väl illä olevalla saarella pesä, jossa oli 1 muna 10. VI l. 
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Vuonon rannoilla 26. VI, 16. VII (14 yks.) 18, 26 ja 28. VIL Vaitolahdcssa 2. 
VIII. Pummanginniemellä 7. VIII. 

Sterna macrura Naum. Paatsjoella, Pitkäjärven ja Salmijärven välillä, suuri 
parvi n. 50 yks. 25. VI. Petsamon vuonossa pari yks. 10. VII. Pilgujaurin tuntu
reilla Haukilammen läh. 5- 6 yks. 20 ja 25. VI 1. Järvellä Haukilammen lähis
tössä 3-4 yks. 24. V 1 1. 

Larus marinus L. Jäämerellä näin useita kertoja lentäviä yks. Esim. Heinä
saarella 27. VI runsaasti. Jäämerellä 1. VII 1. Vaitolahdessa 2. VII 1. Pumman
ginniemellä 7. VII 1. 

Larus a. argentatus Pontopp. Samoin kuin edellinen laji, mutta myöskin 
runsaasti Petsamon vuonon perukassa kin. Esim. Heinäsaarella 27. VI useita 
untuvapoikasia. Petsamon vuonossa 10, 18, 26 ja 28. VI 1. Vaitolahdessa 1 ja 2. 
VI 11. Pummanginniemellä 7. VIII. 

Larus f. fuscus L. Ei aivan yhtä runsaslukuinen kuin edellinen laji. Heinä
saarilla 27. VI. Petsamon vuonossa 10, 18, 26 ja 28. VII. Vaitolahdessa 1. VIII 
muutamia yks. 

Larus c. canus L. Heinäsaarella 27. VI untuvapoikasia. Petsamon vuonossa 
10, 16, 18, 26 ja 28. VI 1. Haukilammella 1 yks. navetan katolla 22. VI 1. Myös 
muina päivinä (Valle). Vaitolahdessa 1. VIII. Pummangissa ja Pummanginnie
mellä 5 ja 7. VI 1 J. 

Rissa t. tridactyla L. Jäämerellä ja Petsamon vuonon suupuolella tavallinen . 
Esim. Jäämerellä ja Vaitolahdessa 1. VIII. Jäämerellä Vaitolahden kohdalla 
suuri parvi nuoria yks. 4. VI 11. Pummangin rannassa 4-7. VI 1 I. Pummangin
niemellä 7. VIII. 

Stercorarius p. parasiticus (L.). Jäämerialueella tavallinen varsinkin 1\alas
tajasaarennolla, missä se on erittäin runsaslukuinen. Esim. Heinäsaarilla 27. VI. 
Purojärven tuntureilla yksinäinen lintu n. 2 km. rannikolta 1, 4 ja 9. VII. Hihna
tuntureilla 2 paria ainakin 3 km merestä 4. VII. Vaitolahdessa 1 ja 2. VII 1. 
Pummanginniemcllä 5 ja 7. VII 1. 

Stercorarius longicaudus Veillot. Pilgujaurin tuntureilla läh. Pilgujokea pari 
yks. 17. VII (Valle). 

Alca tnrda L. Heinäsaarilla 27. VI ja Jäämerellä 1. VIII lunnien seassa. 
Uria g. grylle (L.) Heinäsaarilla 27. VI pari pesää, joissa munat olivat hau

dottuja. Ristiniemen luona, vastapäätä Liinahamaria muutamia pareja 18. VIII. 
Jäämerellä 1. VII 1. Mustakallion pahtaissa, Pummanginniemellä, asusti muuta
mia pareja 7. VII 1. 

Fratercula a. arctica (L.). Heinäsaarilla munat jo hyvin haudottuja 27. VI. 
Jäämerellä ja Petsamon vuonon suupuolella runsaasti 1- 7. VIII. 

Lagopus 1. lagopus (L.). Purojärven tuntureilla 1 pari 4. VII. Trifonan luona 
2 yks. 11. VII. Yläluostarin ja Haukilammen välillä poikue 20 . . VI L Pummangin
niemellä kaksi poikuetta 5. VIII. Poikue, jota seurasi kukko 6. VII' Odoaivilta 
laskeuduttaessa, mäntyvyöhykkeessä (Valle). Auton edessä juokseva riekko
kukko 24. VI 1. Haukilammen ja Yläluostarin välillä (Valle). 
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Uusi kasvitieteellinen havaintovälineistö 
kouluillemme. 

T. J. Hintikka. 

Pitkän aikaa on ollut koulutarvikealalla puute sopivista kasvi
anatomisista kuvasarjoista. Aikaisemmista sarjoista ei ole otettu 
uusia painoksia ja lisäksi ovat toiset ulkomaiset verraten kalliita, 
joten niid.en hankkiminen kouluihin on vaatinut suuria kustannuk-· 

Valistuksen kasvianatomisia kuvia N:o 1. 
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sia. Paitsi oppikouluille, on tilanne ollut sangen kiusallinen myös
kin kansakouluille, joiden oppimääriin sisältyy, eri oppikirjojen 
n1ukaan, kasvianatomisia ja soluopillisia alkeistietoja, niin meillä 
kuin muuallakin. 

Ajan kohdan näin ollen on Oy. Valistus tehnyt aloitteen uuden 
kasvianatomisen sarjan laatimiseksi. Sarjan on suunnitellut ja yksi
tyiskohdittaisesti valvonut prof. Fred r. E 1 f v i n g ja piirtänyt 
lehtori Maja Arvon en. 

Valistuksen kasvianatomisia kuvia N:o 4. 
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Viime vuoden kuluessa ovat sarjan- neljä ensimmäistä taulua 
ilmestyneet: 1. Solun kasvu. 2. Tuman jakautuminen. 3. Solun
sisällys. 4. Soluketon paksunnokset. Oheelliset kuvat tauluista 1. 
ja 4. osoittavat, että kuvattava aineisto on kouluopetusta silmällä
pitäen huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti valikoitu siinäkin, 
että on esitetty enimmäkseen vain sellaista, jonka kuvaaminen lii
dulla mustalle taululle käy liian aikaavieväksi. Samalla on ryhmi
tys y.m. omaperäistä ja havainnollista. Nämä taulut ovat syyllä 
kylläkin herättäneet huomiota ulkomaillakin, jossa niitä .on myös 
kaupan. 

Sarjan seuraavat numerot 5. - 8. valmistuvat vuoden 1930:n 
kuluessa, ja kun niidenkin hinta voidaan pitää sangen kohtuullisena, 
on kotimaisten olojen kehittymisen kannalta syytä kiinnittää huo
miota näihinkin kotimaisiin havaintovälineuutuuksiin. 

Pieniä tietoja. 

Lintumaailman ihmeitä leudon talven aikana. Oululaisessa sanomalehdessä 
K:aleva oli tammik. 8 pnä seuraava uutinen: >>1 h me e II i s t ä, mutta t o
d e k s i väitetään. Eilen ilmoitettiin meille Oulujoen Saarelasta, että 
klo 1/2 11 aikaan lensi pohjoista kohti neljä k u r k e a. Näkijä oli aikamies 
ja kurjet lensivät kuulemma verrattain matalalla, joten uskomattomalta tun
tuvaa uutista täytynee pitää totena.>> 

Seuraavan päivän Kalevassa kerrotaan: >>joutsen i a ta mm i
k u u s s a. Viime perjantaina (3. 1) nähtiin joutsenia lentävän Kuusamon 
Alakitkalla l(annerjärven yli länteen päin. Sekaisin ovat todella vuodenajat». 

Kurki-uutinen ei liene mahdoton, sillä ovathan maat vielä nytkin aivan 
paljaina, järvet Oulun seudulla sulana ja lämpömittari näyttää lämpöasteita. 
Osa kurjista on vielä voinut jäädä tänne, etelään muuttavia on näkynyt vähän. 

Oulu 9. 1. 1930. K. M-nio. 

Kuluvan talven kukfntalJmiöitä. Ensimmäisenä erikoismerkkinä kuluvan 
talven harvinaisesta leutoudesta pantiin He 1 s i n gin y 1 i opiston kasvi
t i et e e II i se s s ä puu ta r h a s s a merkille sinivuokon (Anemone hepatica 
v. angulosa) kukkiminen jo marrask. loppupäivinä. Kasvi peitettiin silloin, 
kuten vuosikausia on ollut tapana, talveksi ja jäi jatkamaan kukkimistazn lauta
ja lehtisuojuksen alla. Myöskin puutarhan kivikkorinteen sinivuokko (tavallinen 
päämuoto) puhkesi nyt talvella kukalle, tosin vasta joulukuun lopulla ja vain 
hyvin niukasti, puoliumpinaisin kukin . 

. Toinen kevätkasvi, joka ehätti talvella kukkimaan, on pannonialainen 
jouluruusu, Helleborus atrorubens, jota kasvatetaan ulkosalla palmuhuoneen 
seinustalla. Tämä kasvi, joka saa puutarhassamme viettää talvensa laudoituk

.sen peitossa, aloittaa täällä tavallisesti kukkimisensa maaliskuun alkupuolella. 
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Nyt se ehti kukalle joulupäivinä. On mahdollista, että laudoituksen alla olo 
marrask. lopusta lähtien on, varsinkin kun palmuhuoneen kivijalka sä teilee 
jonkun verran kasvihuonelämpöä, edistänyt kasvin kehitystä. Mutta samoihin 
aikoihin kasvi ehti melkein kukalle systemaattisessakin osastossa, jossa se kasvaa 
peitteettä. Tää llä avomaalla kasvi on pysyteiJyt aivan mata lana, vain niukasti 
maan rajasta kohoavana, joskin kukkivana, kun sensijaa n palmuhuoneen vie
ressä kasvavat yksilöt tätä kirjoitettaessa ovat 10- 15 cm korkeita, kauniisti 
avokukkaisia. - Tammik. 5 pv:n Uusi Suomi sisälsi kasvista ede1\isenä päivänä 
otetun kuvan, joka houkutteli puutarhaan lukuisia katselijoita. 

Paitsi edellä mainittua H elleborus-lajia, on nyt tammikuun a ikana tullut 
kuka IIe H. niger ja suurelle nupulle H. viridis, molemmat avomaalla, kattamatto
mina. Mahdollises ti kukkii Jehtipeitteen alla olevista H.-lajeista joku näiden 
li sä ksi. 

Kevätkasveja,jotka kasvit ieteellisessä puutarhassa ovat kehit tyneet kukalle, 
on vielä pähkinäpensas (Corylus avellana). Puutarhassa kasvavista yksilöistä on 
yksi ta mmik. puolivälissä kukkimisasteell a. Hedenorkot ovat venyneet pitkiksi 
ja rennoiksi, ja pöliseminen on juuri alkamassa . Muu t yksil öt eivä t ole näin pi t
käll ä . - Alnus-lajien norkot eivä t vielä ole kukalla. 

Varsin lähellä kukkimista on t ällä haavaa näs iäpensas (Daphn e mezereum) 
rohdoskasviosastossa . Muutamissa kukissa harittaa yksi pun aisista verho
lehdistä ulospäin . 

Vähemmän· kiintoisia ovat ne kukkimisilmiöt , joita on todettu kasveilta, 
joiden kukkiminen talvisa ikaan on käs itettävä pitkä lle jatkuva ksi syyskukin 
naksi. Tällaista kukkimista, jota näkee kaikkin a leuto ina alkutalvin a, olen tam
mik. alussa pannut merkill e paitsi tava llisil ta ta lvikukallisilta rikkaruohoilta 
(Poa annua, Matricaria discoidea, Senecio vulgaris y.m.) seuraavilta puu tarhan 
kivikkorinteen kasvcilta: A lyssum gemonense, A. orientale, Arabis a/bi da, A. 
alpina, A. aubrietioides, A . procurrens, Potentilla procumbens, Primula auricula, 
Tlzlaspi cilicicum, Waldsteinia fragarioides, Viola lutea ja V. odorata. N~lihin 

tulee vielä lisäksi Vinca minor, jolla vi elä jouluk. puolivälissä oli pari kukkaa, ja 
tunnettu syyskukkija Bellis per enrzis. Mahdollisesti luettelo olisi suurempikin , 
jollei useimmissa puutarhan ruohokasviosastoissa olisi, kuten a in a enn en talven 
tuloa, katkottu kasvien varsia syyssiivouksen yhteydessä . Monet luetelluista 
kasveista ovat Alppien ta i Balkanin vuoristojen ylävyöhykkeiden lajeja, mutta 
joukossa on lämpimämpienkin seutuj en kasveja. Kukkiminen on melkein kai
killa (ei Belliksellä) ollut hyvin niukkaa ja kukat useimmilla ainakin pääosa ksi 
vikanaisia ja parhaasta päästä sulkeutuneita . 

Tässä yhteydessä voitanee mainita myös talven leutouden aiheuttamista 
kasvullisten osien kehitys ilmiöistä. Monella puulla ja pensaalla ovat talvisilmu1 
huomattavasti paisuneet. Silmujen puhkeamis1a ja lehtiaiheiden e ille harittu 
mista on kuitenkin huomattu va in harvoilta . Näitä ovat Lonicera caprifolium, 
L. micrantlza, L. nervosa, L. notha, L. periclymenum, L. Ruprecl7tiana, L. tatarica, 
Spiraea grandiflora ja Sp. sorbifolia. Ruohokasveista kerrottakoo n, että varsin
kin H elenium Hopesi'lla lehdet ovat huomattavasti kasvaneet, P etasites niveus'en 
kukintosilmut suurest i paisuneet ja yhä useammat ja useammat Scilla sibirica
yksilöt alkaneet näyttää vihreitä lehtipäitä maan rajassa. 

Kuten tunnettua tarjoavat sanomalehdet useinkin kiintoisaa tietoa in esta 
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erilaisista >>luonnonihmeistä >> . Talvisista kukkimissu hteista on tietysti nyt ollut 
odotettavissa uutisia. Tähän mennessä olen pannut tämän talven ihmeistä 
merkill e: uutisen sinivuokon kukkimisesta vuo den vaihteessa Tammi sa a
r e s s a, samanlaisen uutisen tammik. puo liväli ~sä Lohja 1 ta ja aivan odotta
mattoman tiedon näs iäpensaan (Daphne) kukkimi5es ta P ä ijä n teen Kinis
saaressa (kuva Uu dessa Suomessa t ammik. 17 p:n ä). 

Kukk imis- ja muita kehitysilmiöitä on siis sattunut tähän menn essä paljon. 
Toista iseks i ei kasvien kehitys kuiten kaan ole vielä päässyt aivan niin pitkälle 
kuin tamm i- helmik. v iisi vuot ta sit ten (ks. L. Y. 1926, s . 112). 

20. 1. 1930. K. Linkola. 

Lämpimän talven kukkimisihmeitä. Oululaisessa sanomalehdessä K:aleva oli 
tammik. 8 pn ä seuraava uutinen: >> Aikaisen keväänkö vai pitkän syksyn merkki? 
Tunturin pitkäpa lko ( A rabis alpina) kukkii parha illaan Toppilassa johtaja Niini
mäen huvilan puutarhassa . Kukat, jotka poimittiin eilen, olivat tavallaan pie
nempiä, mutta muutoin t äysin kehittyneitä. Mainitun kasvin kukkima-a ika on 
kevää llä heti lumen lähdettyä, mutta lämpimät ilmat ovat narranneet sen nyt 
kukkimaan keskitalvella. >> K. M-nio. 

Kirjallisuutta. 
s 

Saala s, Uunio: Suomalai e n lu o nnontutkijan matka 
maa p a II on ympä ri 1 8 3 9 -4 3. R. F. S a h 1 b e r gin matka
p ä i väki r j a n mukaan. 85 kuvaa ja kartta. Otava. 1929. Hinta 
nid. 60 mk. , sid. 75 mk. 

Prof. U. Saalas on koonnut 276 sivua käsittäväksi kirjaksi iso isänsä, Rein
hold Ferdinand Sahlbergin muistelmat, jotka kolmena paksuna, käsin kirjoi
tettuna niteenä ovat säilyn eet tuolta kolme ja puoli vuotta kestäneeltä se ikkailu 
rikkaa lta matka lta maapa llon ympäri. 

Luonnontutkijan kodissa, Uudenkartanon suurella maatilalla Yläneellä, 
kasvaneena - hänen isänsä Carl Reinhold oli luonnonhistorian ja taloustieteen 
professori sekä m.m. pro Fauna et Flora Fennica-seuran perustaja- hänestä
kin tuli innokas l<eräilijä. Alituisi ll a retkeilyillä hän ensin oppi tuntemaan ko
tipaikkansa lähimmän ympäristön, sittemmin päätilaan kuuluvan, Kalvaksi 
sanotun metsäseudun Pyhäjärven rannalla, johon hänen isänsä rakennutti 
itselleen vakituisen kesäasunnon. Tultuaan ylioppilaaksi Ferdinand opiskeli yli
opistossa luonnontieteitä ja lääketiedettä, suoritti sekä filosofian että lää
ketieteen kandidaattitutkinnot ja tuli sittemmin lääketieteen tohtoriksi. Yli
opistossa hänellä oli useitakin toimia, m.m. hän vuosina 1847-49 hoiti vä liai
kaisena eläin- ja kasvitieteen professorin virkaa. 

Paitsi erästä v. 1830 suorittamaansa matkaa S. teki kaksi pitkää matkaa 
vieraisiin maihin, pääas iallisesti hyönteisten ja lintujen tutkimista ja keräämistä 
varten; toisen maapallon ympäri, toisen Brasiliaan. Edellistä kuvailee ilmoitetta
vanamme oleva kirja. 

Vaikkakin S. oli suuresti ihastunut synnyinmaansa luontoon, oli hän aina 
toivonut pääsevänsä näkemään maailmaa laajemmaltikin. Ja kun Pohjois-
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amerikkalainen Komppania tarjosi hänelle tilaisuuden seurata matkustajana sen 
järjestämää retkikuntaa kau\<ana Aljaskan rannoilla sijaitsevalle Sitkan saarelle, 
jossa siihen aikaan oli melkoinen määrä suomalaisiakin, ei hän hetkeäkään epä
röinyt ottaa vastaan tarjousta. Matka tehtiin Turussa rakennetulla, Nicolai
nimisellä, kolmimasto isella purjealuksella, joka oli tarkoitettu kauppalaivaksi, 
mutta johon oli si joitettu 10 tykkiä puolustautumista varten. 

Laivassa oli kaikenl(aikkiaan 53 henkeä; ylijohtajana suomalaissyntyinen 
meriupseeri A. A. Etholen, jonka oli määrä jäädä Sitkaan kuvernööriksi, suo
malainen luutnantti j. Bartram, venäläinen lääkäri Romanowski, Uuno Cyg
naeus, joka oli nimitetty Sitkan luterilaisen seurakunnan kirkko herraksi, prepa
raattori E. 0 . Vosnoisenski, jonka Pietarin tiedeakatemia oli lähettänyt mat
kalle keräyksiä tekemään, Helsingin museon vahtimestari Rosenberg, jonka S. 
oli ottanut mukaansa apu laisekseen ja preparaattorikseen y.m. 

jo alkumatkalla sa i S. tutustua muutamiin maailman maineen saavuttanei
siin tiedemiehiin ja heidän hyönteiskokoelmiinsa. Köpenhaminasta hän yhdessä 
Cygnaeuksen kanssa käväisi Ruotsin puolella Lundissa, ja Tansl<assa hänen huo
miotansa kiinnittivät Westcrmanin kauniit ja tyhjentymättömät kokoelmat. 
Laivamatkaa Rio- janeiroon S. sanoo pitkäksi ja ikävystyttäväks i. E i\(ä ihme
kään, sillä parin kuukauden yhtämittainen oleskelu laivalla myötä- ja vastatuu
lessa, tyynellä ja myrskysäällä ei mahtane olla mieluista kellekään, joskin meri 
valaineen, haikaloineen, lentokaloineen, albatrosseineen ja vaikkapa sc ikl<ailui
neen merirosvo jen kanssa tuottaakin vaihtelua. Kuinka toivoikaan S. edes het
keksi poikettavan Madeiran tai Kanarian saarille, jotka selvästi näky ivät laivan 
kannelta, mutta ylijohtajan itsepäisyyden takia ne turhan viivytyksen vuoksi 
s ivuutettiin. Maate·n pari päivää kuumeessa hän jo miclessänsä kuvitteli miten 
hänet kohta ruumiina, purjekankaaseen käärittynä, heitettäisiin mereen haika
lojen saaliiksi, ja kotiin jäisi nuori morsian suremaan. Mutta kaikki kävi onnelli
sesti; kohta oltiin Amerikan rannoilla. 

Brasiliassa viivyttiin kolme viikkoa, jonka ajan S. käytti retkeilyihin Rio 
Janeiron ympäristössä. Oudot kansantyypit herättivät hänen huomiotaan, ja 
ruoskan jäljet neekeriorjien tummassa selässä inhoa. Mutta yhtä julmasti hän 
näki asukkaiden kohtelevan cläimiä\cin. Kanat, kalkkunat y.m. sidottiin jalois
taan kimppuihin ja kannettiin kuin kuollutta saalista. Riossa olivat neekerit 
tottuneet myymään valkoihoisille kaikenlaisia luonnonesineitä m.m. hyönteisiä, 
joita he pyydystivät omalla, a ll<eeltisella tavallaan. Isot, l<auniit perhoset ja 
kovakuoriaiset tekivät hyvin kauppansa. Brasiliasta S. lähetti eräällä ruotsalai
sella laivalla suoraan Tukholmaan siih n saakka kertyneet kokoelmansa n. 8000 
hyönteistä, 30 lintua y.m. 

Riosta jatkui matka etelään. Ilmat kävivät yhä koleammiksi ja l<esävaat
tect vaihdettiin talvivaatteisiin. Albatrossit kävivät yhä yleisemmiksi, myöskin 
pingviinej ä alkaa näyttäytä ja myrskypääskyset juoksentelevat, siivet kohoHa 
aalh•jen harjalla. Valaatkin puhaltavat höyryävää ilmaa sieramistaan tai kohot
tavat selkänsä pinnalle. Mutta Kap Hornin edustalla yllättää myrsky niin voi
makkaana, että se on tehdä lopun koko matkasta. 

Helmikuun 14 p:nä laski laiva raikkaan tuulen puhaltaessa Valparaison 
satamaan. Chilen omituinen luonto jylhine vuoristoineen ja rchevine laaksoineen, 
sen rikas kasvista ja vielä oudompi eläimistä saivat nuoren tutkijan mielen val-
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toihinsa. K,olmen viikon oleskelu täällä ei aino~staan rikastuttanut kokoelmia ) 
vaan tarjosi paljon uutta opittavaa ja nähtävää. Sahlbergin kuvaukset Valpa
raison ympäristöistä, kasv i- ja eläinmaailmasta (kolibrit, kondoorit, laama) ja sen 
vierasvar?isesta kansasta ovat kiintoisaa luettavaa. Chilessä S. kokosi 5 imettä
väistä, 80 lintua ja 1900 hyönteistä. 

Matka Valparaisosta Sitkaan kest i kolmatta kuukautta. K:uten Atlannilla
kin olivat ilmat er i leveysaste illa hyvinkin vaihtelevat, päiväntasaajalla poltta
van kuumat, kääntöpiireillä myrskyiset. Mutta kevättä kohti kul)ettiin, ja kau
nein vuodenaika odotti perillä . Huomattavimmista eläimistä matkan varrella 
mainitsee S. tropiikkilinnut, valaat, uimapolyypit ja omituiset mirimittarit 
(Halobates). 

Vaikka laivassa olikin mukana venäläinen lääkäri, kysyttiin tuontuostakin 
S:n apua, milloin ei muihin luotettu. ja olihan S. valmis lääkäri, joka vielä, kor
jatakseen pieneks i huvennutta matkakassaansa, päätti ottaa vastaan lääkärin
toimen Sitkassa kokonaiseksi vuodeksi, voidaksensa jatkaa matkaansa Siperian 
kautta kotimaahansa. Oleskelu Sitkassa tuotti kuitenkin suuria pettymyksiä. 
Luonto oli köyhää ja karua ja elämä kävi ikävystyttävän yksitoikkoiseksi. Toimi 
s itoi hänet päivittäin määrähetkiksi kaupunkiin, joten hän vain aniharvoin 
saatto i tehdä pitempiä retkeilyjä ympäristöön. Eikä seurakaan hänelle ollut 
mieluista . Olen orjan tavoin sidottuna Sitkaan, sanoo hän kirjeessään, eikä 
minulla täällä ole edes sen vertaa aikaa, että voisin nousta läheisille 
vuorille. 

K:uten tunnettua kuului Sitkan saari näihin aikoihin Venäjän vallan alai
suuteen, mutta kaupungissa oli, venäläisiä lukuunottamatta, monta muutakin 
kansallisuutta edustettuna, m.m. usei ta suomalaisia. K.oko Sitkan kaupungissa 
oli vain 4-500 henkeä ja niistä n. 150 kuului luterilaiseen seurakuntaan. Siis 
oikeastaan pahanpä ivä inen kylä, jonka ympäristössä asusti puolivillejä kalu
sheja ja aleutteja. K,aupungin väestö kulutti aikansa, varsinkin talviseen aikaan, 
juomingeissa, kortinpeluussa , tansseissa , vieraskäynneissä j.n.e. Luonnon rik
kauksista ei paikkakunnalla ollut puutetta, metsät olivat suuremmoiset, arvok
kaita kaloja oli sekä meressä että joissa yltäkyl\äisesti ja linnut pesivät tuhat
lukuisina rantakallioilla. Ulapalla Iuotojen ja karien välisissä salmissa asustivat 
isot valaat, merikarhut ja merisaukot, joiden nahka on turkiksista arvokkain. 
Kasveista S. mainitsee seuraavia, Lapin kasvistoa eniten muistuttavia lajeja: 
Andromeda tetragona, A. hypnoides, Ranunculus glacialis, Dryas ja Viola biflora. 
Linnuista omituisimpia olivat kolibrit ja jäälinnut (Alcedo alcyon). Erikoisesti 
harjoitettiin Sitkassa vilkasta merisaukon, soopelin ja majavan nahkojen kaup
paa. Niitä ostettiin halvalla hinnalla m.m. lähi~eutujen aleoteilta ja muilta 
asukkailta ja lähetettiin laivalla Eurooppaan. 

Suureksi suruksi Sahlbergille oli preparattori Rosenbergin kuolema. S. oli 
lähettänyt hänet kauas etelään keräämään kaikenlaisia luonnonesineitä. Mutta 
jo alkutaipaleella hän sai kuolettavan haavan oman ampuma-aseen varomatto .. 
masta käyttämisestä ja hänet haudattiin l(alifornian lahdessa olevalle K:armen
nimiselle saarelle. - Sitkasta S. lähetti kotimaahan meritse K.ap Hornin ympäri 
3 isoa kirstua kokoelmiaan, koska niiden kuljetus maitse Siperian kautta olisi 
tullut liian ka lliiksi. 

Toukokuun 15 p:nä v. 1841 lähdettiin Sitkasta Ohotskiin, ja kesti meri-
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matka nytkin kolmatta kuukautta. Aleuttien saarten lähettyvill ä näkyi tuon
tuostakin valaita, mursuja, meripääskyjä, lokkeja, lunneja, merimetsoja, alba
trosse ja, ruokkeja y.m. Eräässä saaressa viivyttiin pari päivää koko merimatkan 
aikana. Kun Aleuttien saaristo oli sivuutettu, tultiin Kuriileille ja Ohotan me
relle, jonka perukassa oli matkan päämäär~i Ohotsk. Täällä S. jälleen viipyi 
parisen kuukautta retkeillen, lääkärin toimestaan vapautun eena, ahkerast i 
uuden preparaattorinsa Anders Nybergin kanssa, jonka hän oli laiva lla pestan
nut ja joka uskollisesti seuras i mukana kaikkialla, auttaen aikaa kysyvässä pre
paroimistyössä. Talvella kuljettiin koiravaljakolla, kesäiW ratsain. Uusi kas
vista ja eläimistö, yhä enemmän kotoista muistuttava, herätti luonnollisesti 
täälläkin mielenkiintoa , ja keskikesä tarjosi saalista yltäky lläisesti. 

Syyskuun 2 p:nä alkoi sitten pitkä ja monivaiheinen matka halki Aasian. 
Kulkuneuvot olivat siihen aikaan vielä peräti puutteelliset, joten matka oli 
suoritettava osaksi ratsain, osaksi reellä tai muilla alkeellisi lla ajoneuvoi lla. Oles
kelu Siperiassa muodostuikin pitkäaikaisemmaksi kuin oli ennako lta osattu las
kea. Monet vaikeudet hidastuttivat matkaa, kylmä talvi teki tuloaan l<iireen 
kaupalla ja laa ja maanosa houkutteli jäämään. Tulisihan pitkän talven perästä 
Siperiaankin kevät kasveineen, lintuineen ja hyönteisineen. ja olisihan Siperian 
kansoihin ja niiden elintapoihin tutustuminenkin lu onnontutkijalle suuri elä
mys. Siperian luontoon S. varmaankin ehti perehtyä paremmin kuin yksikään 
muu suomalainen tutkija. Talvi vietettiin Jakutskissa ja lrkutskissa , joskin 
retkeilyjä yhtenään tehtiin ympäristöön. Tunguusien, jakuuttien ja burjaattien, 
mutta ennen kaikkea venä läisten elämästä saakin S:n kuvauksista hyvän käsi
tyksen. Kevään tullen aloitettiin pitempimatkaiset retkeilyt Baikaljärven takai
seen Dauriaan Kiinan rajoille. Huhtikuun alussa saapui kiuru ja västäräkki, 
sitten Ia ii toisensa jälkeen kuin kotimaassakin. Mutta oli joukossa paljon outo
jakin lajeja. Siellä S. sai tutustua aroihin tulppaaneineen ja monine muine 
loistokasve in een, jotka kohosivat toinen toisensa jälkeen määrätyssä järjestyk
sessä . Arojen eläimistä hän mainitsee hyppyrotan, sii selin ja bobakin. Tuon
nempana S. sai nähdä muuttolintujen matkustavan suurissa joukoin talviteloil
leen pohjoisilta pesimäpaikoiltaan. Talvella edett iin sitten pala palalta yhä 
kauemmaksi länteen, viivyttiin hetkinen välillä olevissa kaupungeissa , ja maa
liskuun puolivälissä 1843 oli S. kotonaan. 

Prof. Saalas on mainiosti osannut valita iso isänsä muistiinpanoista tärkeim
mät, luontoa, kansojen elämää ja matkan vaiheita eniten kuvaavat kohdat ja 
liittää ne eheäksi kokonaisuudeksi. Kirjaa lukee suurella kiintymyksellä sekä 
tutkija että maallikko. Mutta erikoisesti luonnonystävälle, jonka mieli palaa 
etäisille maille ja merille, tuottaa kirjan lukeminen suurta nautintoa. ja olen 
varma siitä että moni, kirjan luettuaan, saa palavan kaipuun, kuten Sahlbergkin 
aikoinaan, päästä kerran näkemään muitakin elämän muotoja kuin mihin hän 
on tutustunut omalla maaperällään. Kirjan kuvat ovat erittäin selvät ja hyvin 
valitut. K. E. Kivirikko. 

A u e r, V ä i 11 ö: T u 1 i maata t u t k i massa. K ll V i a ja k u
vauksia s uomalai se n Tulimaaretkikunnan matkoilta 
Tulimaassa ja Patagoniassa. Helsingissä 1929. Otava. 313 siv., 
166 tekstikuvaa ja 92 syväpainoliitekuvaa sekä 2 matkakarttaa. Hinta nid . 120 
mk., sid. 160 mk., nahkaselkäkans. 190 mk. 
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Auerin Tulimaa-kirja lienee komein matk~kirja, mikä koskaan on suomen
kielellä julkaistu. Sen käsityksen saa heti hiukankin sitä selail lessaan ja sen 
upeaan kuvituksecn syventyessään. Toinen mitä onnistunein kuva seuraa tois
taan. Mitkä esittävät seudun ihania vuonomaisemia, jylhiä, lumipeitteisiä huip
puja tai juhlallisia jäätiköitä, mitkä aarniometsiä, rannattc.mia pampa-maisemia 
tai lohduttomia soita. Toisissa kuvissa taas on nähtävänä suunnattomia lammas
laumoja, pystykaulaisia siroja guanakoja, rantakallioilla lekottelevia merileijo
nia, kokonaisia kormoraanien >>pesäkaupunkeja>>, hullunkurisesti tepastelevia 
pingviiniparvia j.n.e. Myöskin paikkakunnan >>kuolevasta kansasta>>, Tulimaan 
intiaaneista, on sarja onnistuneita kuvia, miehiä, naisia ja lapsia, mitkä viehät
tävän kauniita, mitkä >>v iehättävän rumia.>> 

ja kun käymme tekstiä lukemaan, selviää meille h~ti - päästyämme ohi 
Tulimaan löytö- ja tutkimushistoriaa käsittävän luvun- että tekijällä on kykyä 
esittää havaintonsa vilkkaasti ja todella mukaansa tempaavasti. ja, luettuamme 
kirjan loppuun, huomaamme, että olemme siitä saaneet mitä elävimmän kuvan 
Tulimaasta ja sen luonnosta. 

Teos on kirjoitettu hyvällä ja kevyellä, miltei kaunokirjallisella tyylillä 
kuten nykyaikaiset matkakirjat yleensä. Pieniä yksityisseiklmja esitetään usein 
sangen laajasti ja maalailevasti, eikä >>lievää>> liioitteluakaan vältetä, milloin niin 
tarvitaan. - Mutta Auerin kirja tarjoaa, paitsi kaunokirjallista nautintoa, har
vinaisen paljon asiatietojakin, jotka voivat huvittaa ketä tahansa ja varsinkin 
luonnontieteisiin innostunutta. Saamme erinomaisen käsityksen sekä seudun 
tiheistä aarniometsistä että pampa-maisemista ja varsinkin Tulimaan soista, 
jotka olivat tekijän erikoisena tutkimuksen kohteena. Mutta myöskin Tulimaan 
runsaas ta eläinmaailmasta on esitetty mitä mielenkiintoisimpia havaintoja: 
ärjyvistä merileijonista, suurista kormoraan i-, pingviini- ja hanhiparvista, jout
senista, rohkeista ryövärilokeista, pöllöistä, jotka pyydystelevät kaikkialla pam
palla yleisiä, koloja kaivavia pieniä >>tuko-tuko>>-nimisiä maamyyriä, korppikot
kista, jotka vaanivat pampal\e sortuneita hevosia, härkiä tai lampaita, jopa 
vuoriston uljaista kondoreistakin; - edelleen ibislinnuista ja papukaijoista sekä 
guanakoista, noista seudulle ominaisista laamansukuisista eläimistä, joita intiaa
nit ennenmuinoin suurin määrin metsästelivät, ja joita retkeläisetkin usean ker
ran joutuivat kaatamaan. - Patagoniassa, jonne myöskin tehtiin matka juuri 
ennen kotimaahan palaamista, saamme lisäksi tutustua retkeläisten mukana 
m.m. Etelä-Amerikan strutsiin, flamingoon sekä tavalliseen >>saksalaiseen jänik
seen• eli rusakkoon, joka sinne levinneenä on lisääntynyt niin tavattomasti, että 
sitä saattaa yht'aikaa nähdä jopa kymmenittäinkin. - Erityisessä luvussa on 
yhtäjaksoineo sangen miellyttävästi ja suurella myötätuonolla kirjoitettu esitys 
seudun sukupuuttoon kuolevasta kansasta, Ona-heimon intiaaneista, joita retke
läiset joutuivat siellä täällä tapaamaan, osaksi vielä melko alkuperäisessä tilassa, 
osaksi chileläisten lampaanomistajien palveluksessa . 

Aivan erikoisella ihastuksella kertoo tekijä leirielämän viehätyksestä joko 
nuotiovalkean ääressä tai teltassa, jonka harjalla liehui siniristilippu rinnan Chi
len kansallislipun kanssa, sekä siitä, miten retl<ikunta Tulimaan sokkeloisessa 
saaristossa löysi uusia, ennen tuntemattomia ja karttaan merkitsemättömiä vuo
ria, vuonoja, lahtia ja jäätiköitä, joille annettiin sellaiset nimet kuin Monte 
Suomi, Fjordo Finlandia, Fjordo Presidente Relander, Bahia Kairamo, Rune
berg-, Lönnrot- ja Kivi-jäätikkö j.n.e. 
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Itsestänsä on selvä, että t ällainen matl<a on täynnä huolia, vaivoja, jopa 
vaarojakin. Milloin joutuvat retkeläiset viettämään yönsä autiolla, puuttomalla, 
merileijonien ja kormoraanien asuttarualla saarella, tuulessa ja pakkasessa, mil
loin heidän pieni aluksensa joutuu ärjyvän racha-myrskyn keinuteltavaksi, mil
loin ra tsu- tai kuormahevoset uppoavat syvälle liejuiseen suohon j.n.e. Tästä kai
ke ta - sekä lisäksi monista kuvitelluistakin vaaroista! - osaa tekijä kertoa 
mitä jännittävimmällä tavalla, es im. siitä miten olisi käynyt, jos anl<kuriketju 
olisi pettänyt ja laiva ajautunut rantaan, jos sa irastelevan kapteen in tila olisi 
käynyt niin huonoksi, ette i hän olisi kyennyt enää panemaan moottoria käyn
tiin, jos jäätiköstä olisi lohjennut kappale juuri silloin kuin retkeläiset olivat sen 

. alla j.n.e. Näistäkin kerrotaan usein niin elävästi ja vilkkaasti, että lukija miltei 
henkeään pidättäen seuraa esitystä. 

Entä matkan tieteellise t tulokset? Niistä saattaa kirjoittaja teoksensa 
loppuluvussa hyvällä mielin sanoa: >>Retkikunta saattoi todella olla tyytyväi
nen matkaansa, sillä lukuunottamatta arvokkaita tieteellisiä tuloksiaan se voi 
lukea koko joukon muitakin saavutuksia ansiopuolelleen. - Niinpä keräsi 
Kranck arvokkaan kivilajikokoelman, jonka kivin äytteiden lukumäärä nousee 
lähes viiteensataan. Roivainen kuivatteli suurella ahkeruudellaan kasve jaan 
onnistuen saamaan n. 11,000 yksilöä käsittävän kokoelman, jonka arvokkuutta 
lisää vielä sekin, että meillä Suomessa ei ennestään ole kokoelmia niistä maapal
lon osista. Sen lisäksi Roivainen sai kootuksi huomattavan siemenkokoelman 
sekä spriissä säilytettyjä kasvinäytteitä. Tulimaan soista on n. 60 profiilia, joista 
on Suomeen tuotu n. 1,300 turvenäytettä. Kokoelmien lisäksi meidän onnistui 
vielä saada pieni etnologinen kokoelma, intiaanien aseita ja tarvekalu ja. - Erit
täin arvokas on myöskin retkikunnan laaja valokuvakokoelma, joka k äsittää n. 
2,000 kuvaa, maisemakuvia sekä paljon tieteellisesti tärkeitä kasvitieteellisiä, 
geologisia ja maantieteellisiä kuvia. Vielä mainittakoon Roivaisen valmistama 
elokuvasarja Tulimaan maisemista ja merkillisyyksistä. >> V. Saalas. 

Kokousselostuksia. 

Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran kokouksessa 22. 111. 29. toht.L. 
F a b r i t i u s esitelmöi vaalean värin jakautumisesta hevosilla. Esittäjä tuli 
siihen tulokseen, että vaalean vär:n esiintyminen on nutritiivinen ilmiö, sillä 
vaa leakarvaiset paikat esiintyvät kohdissa, joissa iho on enemmän tai vähemmän 
huonosti ravittu, ensi sijassa ruumiin uloimmissa ja mediaanisissa osissa. Esitel
mää valai~ivat lukuisat varjokuvat ja piirrokset. - Toht. 0. Meurman piti 
monin varjokuvin va aistun esitelmän kromosoomien ketjumuodostuksesta. -
Yliopp. R. K a II i o 1 a kertoi peipposten talvehtimisesta Turussa . - Toht. L. 
F a b r i t i u s ilmoitti Hippos-yhdistyksen lahjoittaneen seuralle 1,000 mk:n 
suuruisen avustuksen omistamansa Rymättylän Pähkinäisten saarten kasvis
tollista tutkimista varten. - Uudeksi jäseneksi valittiin so tilasv irkailija E. 
Ertman. 

Kokouksessa 27. IV. 29. toht. Mauno j. Koti 1 aine n esitelmöi Laato-
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kan Karjalan kasviston boreaalisista elementei~tä, varsinkin sammalista, valais
ten esitystään leviämiskartoilla. - Toht. K. j. V a 11 e teki anatoomisen kuvan 
avulla selkoa kissasta, jolla oli vain yksi munuainen, joka oli hypertrofisesti kas
vanut. Myöskin toinen uterussarv; ()Ii "Urkastunut. - Yliopp. Erkki K a
n e r v o teki se lkoa revidoimistyöstään, joka koski Eristalis-suvun rupium-ryh
män kärpäsiä. Siitä tunnetaan meillä nyt lajit E. rupium, josta esitettiin uusi 
alalaji lzybridus sekä uudet värimuunnokset nigrofasciatus ja infuscatus, E. piceus 
ja E. vitripennis. - Yliopp. A. Merisuo näytti seuraavat tallettamansa har
vinaiset kovakuoriaiset: Amara littorea Tampereelta, Eriglenus unguicularis 
Peräseinäjoelta, Salpingus Gabrieli Ruissalosta ja Cardiophorus atramentarius 
Tampereelta. - Yliopp. 0. R en kone n puhui harvinaisten kovakuoriaisla
jien Trechus rivularis, Scymnus fennicus ja Micrelusericaev. Olcesiei esiintymispai
koista. - Yliopp. P. G r en q u i s t näytti harvinaisen kovakuoriaisen Hy
lotrupes bajulus, joka oli esiintynyt Kökarissa. vahinkohyönteisenä rakennuksissa. 
- Yliopp. Grenquist näytti edelleen eräältä Kökarin ulkoluodolta löytämänsä 
Lemna gibban. - Uusiksi jäseniksi valittiin ylioppilaat Paavo N i e me 1 ä 
ja A h t i P y h ä l a h t i. . · · 

Kokouksessa 11. V. 29. yliopp. D. Wikström piti esitelmän Petsamon 
alueen linnustosta, johon hän oli tutustunut Turun Yliopiston eläintieteellisen 
retkikunnan tutkimusmatkaHa edellisenä kesänä. Esitelmöit<>ijä käsitteli erikoi
sen havumetsävyöhykkeen, koivuvyöhykkeen, tunturialueen ja jäämerialueen 
linnustoa kuvaillen kussakin vyöhykkeessä esiintyvien oleskelupaikkojen lintu
lajeja. Heinäsaa ria suositeltiin lintutieteellisen aseman paikaksi, missä olisi m.m. 
mainio tilaisuus rengastamiseen sekä muuttohavaintojen tekoon. - Prof. W. M. 
Li n n a n i e m i esitti tieteelle uuden Collembola-lajin Folsomia petsamoensis 
Pummangista sekä Suomelle uuden saman ryhmän edustajan Proisotoma clavata 
samalta paikkakunnalta. - Leht. D. A. W i k strömselosti poromiesten käsi
tyksiä poron ihosaivartajan ( Oedemagena tarandi) ja nenäsaivartajan ( Cepl7eno
myia trompe) elämästä näyttäen edellisen formaliinissa säilytettyjä ja eläviä 
toukkia. Yliopp. E. Kane r v o huomautti norjalaisten tutkijain saaneen sel
ville, että useimmissa tapauksissa nuoret munista kuoriutuneet ihosaivartajan 
toukat kaivautuvat suoraan ihoon sekä kertoili havaintojaan · saivartajakärpä
sistä. - Yliopp. Kane r V 0 teki selkoa Lapissa pikkuvesien pinnalla liikku
vasta kärpäseläimistöstä, jol1on oli tutustunut Turun Yliopiston Petsamon-ret
kellä. Eloyhteisöön kuuluvat Hydroplwrus magnicornis, H. m. v. Kolaensis, 
H. geminus, Ochthera mantis ja Campsicnemus scambus. Näitä kärpäsiä oli ta
vattu Sodankylän Tähtelässä jännejängillä ja lumen sulamisesta muodostuneissa 
lätäköissä, Nautsissa turvemättäiden välisissä mutalampareissa sekä Kaskaman
tunturin regio alpinassa, sarareunaisissa mutalammikoissa. - Prepar. V. P e k-
1< o 1 a teki selkoa lintusuojelukomitean työstä Äyräpäänjärven rauhoittami
seksi. - Toht. L. F a b r i t i u s kertoi haahkakannan lisääntyneen viime aikoina 
rauhoituksen johdosta Pähkinäisten saaristossa Rymättylässä. 

tlelsinld 1930, Raittiuslwnsan K..ir}apaino· O.v. · 
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Toimitu s: Uunio Saalas (vastaava) ja /(, Linkola 

Maanviljelys~~ ja metsäzoologian tehtävät. 
Muutamia suuntaviivoja. 

· Uunio Saalas. 

Äskettäin sain erästä määrättyä tarkoitusta varten tehtäväk
seni 7- 8 rivillä ilmaista, mitä tarkoitetaan maanviljelys- ja metsä
zoologialla. Tämä herätti minussa ajatuksen selvitellä Luonnon 
Ystävän lukijoille vähän laajemmasti, mutta kuitenkin luonnollisesti 
vain aivan yleispiirteittäin, tämän tieteen tehtäviä. Teen sen sitä 
suure.mmalla syyllä kun tuon tuostakin olen kuullut esitettävän 
aivan erehdyttäviä käsityksiä sen alan laadusta ja laajuudesta, jota 
maanviljelys- ja metsäzoologia meidän yliopistossamme edustaa -
jopa sellaistenkin tahoilta, joiden voisi olettaa omaavan asiasta 
oikeampaa käsitystä. Milloin on luultu, että aine on ainoastaan oppi 
metsän tuhohyönteisistä, milloin että se soveltuu vain alkeisopetuk
sen antamiseen valmiiden ulkomaalaisten oppikirjojen mukaan, 
mutta että se ei kaipaa .varsinaisia itsenäisiä tieteellisiä tutkimuksia 
j.n.e. 

jos aivan lyhyesti tahtoisimme määritellä, mitä ymmärrämme 
maanviljelys- ja metsäzoologialla, voisimme sanoa sen olevan tieteen, 
joka tutkii niitä eläimiä, jotka tekevät vahinkoa pelloilla, niityillä, 
.puutarhoiss(}, metsissä ja varastopaikoissa turmelemaHa tavalla tai 
toisella viljelyskasveja ja metsän puita tai muita hyödyllisiä kasveja 
ja niiden tuotteita, taikka jotka toiselta puolen tekevät hyötyä ah
distarnalla tuhoeläimiä, välittämällä kasvien pölyytystä j.n.e. 

Maanviljelys- ja metsäzoologian puitteisiin kuuluu oikea~taan 

myöskin ·oppi turkis- y.m. riistaeläimistä, mutta valitettavasti tämä 
on meillä toistaiseksi . jäänyt verraten syrjäiseen asemaan. 

Ml:luan . ensimmäisiä maanviljelys- ja metsäzoologian tehtäviä, 
joka vaatii paljon intensiivistä tutkimusty,ötä, mutta joka on vält
tämätön edellytys kaikelle jatkuvalle toiminnalle tällä alalla, on 
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selvityksen hankkiminen siitä, mitkä eläinlajit meiclän maassamme 
ahdistavat eri kasveja ja millä tavoin ne niitä vioittavat. Emme voi 
tässä tyytyä yksinomaan ulkomailla suoritettuun työhön, siksi eri
koinen on meidän eläimistömme osaksi eteläisine, osaksi itäisine ja 
pohjoisine edustajineen. 

Osoituksena siitä, miten monipuolista perehtyneisyyttä eri eläin
ryhmiin tämä selvittely vaatii, mainittakoon, että tuholaisia tapaam
me matojen, nilviäisten, äyriäisten, tuhatjalkaisten, hämähäkki
eläintet1, hyönteisten (m.m. suorasiipisten, rakkojalkaisten, perhos
ten, kaksisiipisten, kovakuoriaisten, pistiäisten ja riivelkärsäisten), 
lintujen ja imettäväisten y.m. joukossa, ja että Hukkisen mukaan 
v. I 922 yksin viljelyskasveilla Suomessa oli esiintynyt tuholaisina 
lähes 400 eläinlajia, joiden tuhotöistä oli erikoistietoja saapunut. ja 
tästä luvusta olivat kuitenkin poissa kaikki metsän monilukuiset 
tuhoeläimet, useimmat varastotuholaiset j.n.e. 

Toisilla näistä lajeista on tosin verraten vähäinen taloudellinen 
merkitys, toisten ollessa päinvastoin aivan ensi luokan tuholaisia. 
Mutta mitkä kuuluvat viimemainittuun ryhmään? Siinä kysymys, 
jonka selvittelyssä maanviljelys- ja metsäzoologialla vielä on paljon 
työtä! On huomattu, että samat lajit eri olosuhteissa ja eri seuduissa 
joskus tekevät aivan erilaatuista vahinkoa ja voivat" ahdistaa koko
naan eri kasvilajejakin. Kirjallisuudessa esiintyvät tiedonannot 
ovat sentähden otettavat uudestaan tarkistettaviksi ja meidän olo
jamme silmälläpitäen arvioitaviksi. Tähän on ryhdyttävä sitä suu
remmalla syyllä, koska kirjallisuuteen aikojen kuluessa on päässyt 
pujahtamaan paljon virheellisyyksiä, jotka sitkeästi ovat säilyneet 
vuosikymmenestä toiseen. Niinpä esim. eräät lajit, joita on kauan 
aikaa pidetty hyvin vahingollisina, ovat osoittautuneet lähemmin 
tutkittaessa jotenkin vaarattomiksi; ja toiselta puolen on huomattu 
useiden ennen viattomina pidettyjen lajien olevan pahoja tuholaisia. 
Klassillisena esif!1erkkinä edellisenlaatuisesta lajista voisimme mai
nita Haltica oleracea-nimisen maakirpun, jokå kaikissa vanhemmissa 
ja useissa aivan uusissakin teoksissa on esitetty ristikukkaisviljelyk
sen yhtenä pahimpana vihollisena, vaikka se todellisuudessa on 
näille kasveille aivan vaaraton, eläen miltei yksinomaan horsma
lajeilla (Epilobium). Sensijaan eräät pienet Phyllotreta-maakirput, 
jotka ovat kokonaan toisenlaiset ulkomuodoltaan, kooltaan ja väri
tykseltään, joten niitä ej mitenkään voida sekottaa Halticaan, ova! 
osoittautuneet ristikukkaisille, varsinkin niiden nuorille taimille, 
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hyvin tuhoisiksi. . Esimerkkinä sellaisista lajeista, joita ulkomailla 
pidetään vaarattomina, mutta jo_tka meidän maassamme ovat esiin
tyneet oikeina suurtuholaisina, voisimme mainita kuparisepän 
(Corymbites cupreus subsp. aeruginosus). Viimeisinä vuosikymme
ninä on tämän lajin toukka Kainuun karuilla seuduilla useina · vuo
sina 'turmellut niin pahoin ohran ynnä muun viljan orasta, että 
monessa pellossa on puolet sadosta, jopa enemmänkin mennyt 
hukkaan. - ja samanlaatuisia tapauksia voisimme luetella koko
naisen sarjan. 

Edelleen on muistettava, että monasti sellainen laji, joka kauan 
aikaa on jossakin seudussa esiintynyt jotenkin vaarattomana, odot
tamatta syystä tai toisesta on muuttunut suurtuholaiseksi. Tällai
sina mainittakoon esim. pihlajanmarjakoi (Argyresthia conjugella), 
joka näyttää viime aikoina käyneen omenasadollemme paljon tur
miollisemmaksi kuin joitakin vuosikymmeniä sitten, sekä sinappi
kuoriainen (Phaedon cochleariae}, joka vasta noin kaksi vuosikym
mentä sitten alkoi herättää meillä huomiota ja on siitä pitäen aiheut
tanut turnipsi- y.m. ristikukkaisviljelyksissä suunnattomia tappioita, 
vaikka laji ilmeisesti jo ammoisista ajoista saakka on elänyt maas
samme luonnonvaraisilla ristikukkaisilla jotenkin huomaamatonta 
elämää. 

Varsinkin sellaisiin lajeihin, joiden todetaan esiintyvän Suo
messa ensi luokan tuholaisina, on maanviljelys- ja metsä2oologian 
kiinnitettävä aivan erikoista huomiota. Näitä onkin melko suuri 
määrä. Emme voi tässä lyhyessä esityksessä . niitä läheskään kaik
kia mainita, mutta luettelemme niistä jonkinlaisina esimerkkeinä -
yllämainittujen maakirppujen ja sinappikuoriaisen lisäksi - seu
raavat: )>juurimadob (Elateridae), turilaat (Melolontlza y.m.), hais
kiainen 1. >>pohjolan turilas )> (Blitophaga opaca), hernekääriäiset 
(Laspeyresia), · kaaliperhoset (Pieris), kaalikoi (Plutella maculi
pennis), kahukärpänen (Oscinis frit), ohrakärpänen (Chlorops taeni
apus), kaalikärpänen (Phorbia brassicae), juurikaskärpänen (Pegomyia 
Jzyoscyami}, )>solmumato)>. (Hadena secalis}, >>niittymato)> (Cizaraeas 
graminis), erinäiset valkotähkien aiheuttajat, hallaperhonen (Cheima
tobia brumata), Omenakääriäinen (Carpocapsa pomonella), karviais
pistiäiset (Pteronus ja Pristiphora), monet kaarnakuoriaiset kuten 
)>kirjan paina ja)> . ( 1 ps typographus), Ia tvakaarnakuoriainen (Pity
ogenes · chalcographus) ja ytimennävertäjät (Blastophagus pini
perda ja ·minor), pikikärsäkkäät (Pissodes), monet metsässä )>teknil-
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listä vahinkoa>> aiheuttavat ja puun käyttöarvoa ålentavat lajit 
(Cerambycidit y.m.), mänty-yökö (Panolis griseovariegata), männyn
neulapistiäiset (Lophyrus), erinäiset taimistojen tuhohyönteiset, 
varastojen tuholaiset j .n.e. 

Yhtenä sangen tärkeänä tehtävänä on koettaa objektiivi
silla tutkimuksilla selvitellä näiden ja muiden vahingollisten lajien 
aikaansaamien tuhojen laajuutta ja vahinkojen rahallista arvoa. 
Tässä suhteessa on vielä toistaiseksi meillä Suomessa tehty verraten 
vähän. Tiedetään tosin >>niittymatojen>> esim. vuosina 1889-93 
aiheuttaneen pääasiallisesti Pohjanmaalla yli 5 miljoonan ja v. 1900 
yli 2 miljoonan silloisen kultamarkan sekä v. 1926 Itä- ja Keski
Suomessa 16 miljoonan nikkelimarkan tappion, tiedetään sinappi
kuoriaisen v. 1926 hävittäneen maassamme yksin rehunauriitten 
juuria yli 7 milj. markan arvosta j.n.e. Mutta mitään laajempia 
yleispäteviä selvityksiä tuhoeläinten aiheuttamasta kokonaistap
piosta maassamme eri vuosina ei ole vielä voitu tehdä. 

Muualla suoritetuista tämäntapaisista' arviolaskelmista mainit
takoon esimerkkeinä, että tuhoeläinten (pääasiallisesii hyönteisten) 
arvioidaan aiheuttavan yksin Saksan vihannespelloilla vuosittain 
50 milj. Saksan kultamarkan tappion, ja että tuhohyönteisten on 
laskettu Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa nykyään tuottavan . maa
ja metsätaloudelle 800 milj. dollarin vuotuisen vahingon. 

Kaiken tuhoeläintutkimuksen lopullisena käytännöllisenä pää
määränä on luonnollisesti keksiä kein'oja tuhon välttämiseksi tai 
ainakin sen rajoittamiseksi niin vähäiseksi kuin mahdollista, sekä -
milloin tuho kaikista varovaisuustoimenpiteistä huolimatta on 
päässyt valtaan - tuholaisten hävittämiseksi. Mutta tämän pää
määrän saavuttamiseksi on välttämätöntä tuntea tuholaisten elä
mäntapoja niin perinpohjaisesti kuin mahdollista. Senvuoksi' on 
niiden biologian. kaikenpuolinen tutkiminen maanviljelys- ja metsä
zoologialle ensiluokkaisen tärkeä tehtävä. Tällöin on .kiinnitettävä 
huomiota, paitsi eläinten vioitustapaan, sellaisiin seikkoihin 'kuin 
niiden kehitykseen, kehitysajan pituuteen, muna-, toukka-, kotelo
ja aikuisasteeseen, vuodenaikoihin, jolloin nämä eri asteet esiinty
vät, talvehtimiseen, parveiluun, lajien esiintymisajan ja -tavan riip
puvaisuuteen ilmastollisista seikoista, ravintokasvien laatuun, vi
hollisiin (lois- ja petohyönteisiin, imettäväisiin, tintuihin y.m.), 
tauteihin (esim. sieni- ja bakteeritauteihin), eri lajien 'keskinäisiin 
suhteisiin kuten niiden väliseen >>kilpailuun>> tai >>yhteistoimintaan• 
kasveja ahdistaessaan j.n.e. 
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Aivan erikoista huomiota on omistettava tuholaisten il.s. >>jouk
koesiintymiselle>> eli sille sangen yleiselle ilmiölle, että sellaisetkin 
lajit, jotka tavallisissa oloissa tekevät verraten vähän vahinkoa, toi
s·inaan aivan odottamatta voivat lisääntyä uskomattomaila voimalla, 
levitä laajalle alalle ja saada mitä suurinta häviötä aikaan. Niin 
tärkeä ja keskeinen kysymys kuin tämä onkin maanviljelys- ja metsä
ioologiassa, jätämme sen tällä kertaa syrjään, koska siitä on aikai
semmin ollut eri kirjoitus Luonnon Ystävässä.1 

Tutkittaessa mitä voidaan tehdä tuhojen välttämiseksi on kiin
nitettävä huomiota m.m. siihen, mitä eri viljelysmenetelmät, lannoi
tustavat, maanmuokkaustavat, eri aikoina suoritettu harventaminen 
j.n.e. vaikuttavat eri lajien lisääntymiseen tai vähentymiseen, mitä 
rikkaruohot vaikuttavat, ovatko toiset saman kasvilajin laadut 
tuhoille alttiimpia kuin toiset, mitkä laadut ovat . kestävimpiä ja 
mistä syystä näin on, mitä viljelyskasvien erilainen vuorottelu vai
kuttaa tuholaisiin, miten eri metsän hoitotavat edistävät tai ehkäi
sevät tuhohyönteisten lisääntymistä, onko erilaisilla metsän uudistus
tavoilla tässä suhteessa merkitystä, mitä vaikuttavat kulot, kaatu
neet puut, puutavaravarastot, puiden erilainen käsittely, kuoriminen 
tai kuorimatta jättäminen j.n.e. 

Edelleen on kokeiltava erilaisilla sekä fysikaalisilla että kemial
lisilla torjumismenetelmillä, erilaisilla ruiskutus-, pölytys- ja kaasu
tustavoilla y.m., on punnittava eri menetelmien taloudellista kannat
tavaisuutta erilaisissa tapauksissa, eri myrkkylaatujen vaikutusta sekä 
tuhoeläimiin että kasveihin, mitä vaaroja myrkyt mahdollisesti voi
vat aiheuttaa ihmisille ja kotieläimille sekä metsänriistalle, eri 
torjumisvälineiden tarkoituksenmukaisuutta erilaisissa olosuh
teissa j.n.e. 

Myöskin olisi syytä tehdä tutkimuksia n.s. >>biologisten menetel
mien>> käyttömahdollisuuksista meillä Suomessa. Muualla maail
massa (Amerikassa, Italiassa, osittain myöskin Saksassa y.m.) on, 
kuten tunnettua, jo saavutettu eräitä erinomaisia käytännöllisiä 
tuloksia tuholaisten luonnollisten vihollisten (lois- ja petohyönteis
ten) levittämisellä keinotekoista tietä tuhoalueille. 

Kysymys lintujen taloudellisesta merkityksestä on myöskin 
hyvin laaja ja kaipaa tieteellistä selvittelyä. Miten vähän luotetta
via tietoja onkaan vielä olemassa tällä alalla, varsinkin meikäläisiä 

· 1 U. Saalas: Tuhohyönteisten joukkoesiintymisen syistä. L. V. 1926
1 

s. 33-39. 
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oloja huomioon ottaen! Saman linnun t~loudellinen merkitys arvioi
daan eri tahoilla hyvin eri tavalla. Tämä johtuu osaksi siitä, että 
sama laji voi tehdä sekä vahinkoa että hyötyä riippuen niistä olo~ 

suhteista, joissa se elää. Näiden asioiden selvittelemiseksi on tehtävä 
tarkkoja havaintoja erilaisilla paikoilla, on suoritettava ruokinta
kokeita ja ennen muuta tehtävä suolistotutkimuksia, analysoitava 
näiden sisällystä, ulostuksia j.n.e. - Koko laaja lintusuojelukysy
mys olisi saatettava tieteellisen, objektiivisen käsittelyn alaiseksi 
nimenomaan meikäläisiä oloja silmälläpitäen. 

Myöskin useiden imettäväisten merkityksestä olisi tarkempaa 
selkoa otettava ja tutkittava kuinka vahingollisia lajeja (esim. myy
riä, hiiriä, rottia j.n.e.) voitaisiin edullisimmin torjua. Samoin kai
paa hirven, poron ja karjan vaikutus metsässä vielä paljon lisäselvit
telyä. 

Vaikka yllä on voitu kiinnittää huomiota vain pieneen osaan 
niistä lukuisista tehtävistä, jotka odottavat ratkaisuaan, sekä mai
nita ainoastaan muutamia yksityisiä, umpimähkään valittuja esi
merkkejä kysymysten valaisemiseksi, selvinnee siitä kuitenkin, miten 
monipuolisia ja vaikeita mutta tieteellisesti mielenkiintoisia ja talou
dellisesti tärkeitä probleemeja maanviljelys- ja metsä1oologialla on 
selvitettävänään. 

Viipurin rannikon haitikannoista ja :::kalastuksesta 
sekä muutamista haitisaaliin runsausvaihteluita 

aiheuttavista tekijöistä. 

Reino U. Kanerva. 

Vasta senjälkeen kuin hailia eli silakkaa aivan viime aikoina 
ruvettiin järjestelmällisesti tutkimaan saman menetelmän mukaan, 
jota käyttäen F r i e d r i c h H e i n c k e, A. C. J o h a n s e n y.m. 
olivat kuvanneet sillin elämän, opittiin tietämään, että myös Itä
meren siiliryhmän luonteenomaisena piirteenä on muodostaa rotuja. ~ 

jo Heincke puhuu hailiroduista (1 898), mutta ei selitä niiden ominai-

1 Kotimaassamme on julkaistu yksi rotututkimus, H e II e vaaran »Tut
kimuksia· Lounais-Suomen silakasta>> 1912, joka pääasiassa käsittelee hailin 
kasvua ja iän määräystä. Ruotsalaisista rotututkimuksista mainittakoon C h r. 
H c s s 1 e 'n 11The herrings along the Baltic coast of Sweden>> 1925. 
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l(uva 1. 

suuksia. Myöhemmissä tut
kimuksissa eroitetaan _rku
ten silleissäkin oli tehty -
keväällä ja syksyllä kutevat 
hailit eri roduksi. Nykyään 
on varsinkin keväällä kute
vissa eroitettu lukuisia ro
tuja, joten voidaan jo puhua 
erikseen kevät- ja syyshai
liroduista. Viipurin ranni
kolla ollaan tekemisissä ai
nakin kolmen eri hailikan
nan kanssa, jotka mitä to
dennäköisimmin edustavat 

f<uva 2. 

kolmea eri rotua. Rotutut- f<uva 3. 

kimuksia varten kerätyn li-
säaineiston ollessa vielä lopullisesti inuokkaamatta, kajotaan tässä 
kirjoituksessa rotuominaisuuksiin vain milloin niillä on käytännöl
listä merkitystä eri kantoihin kuuluvia yksilöitä toisistaan eroitet
taessa. Tällaisia ominaisuuksia ovat suomutyyppi ja sukukypsyys-· 
aste. Suomutyypin määrää kaksi rodun biologialle ominaista piir
rettä, kutuaika ja rodulle ominainen kasvu. Ensinmainittu . seikka 
näkyy suomun ydinsaran suuruudessa, viimemainittu kaikkien 
suomusarkojen keskinäisessä koossa. jos haili kutee keväällä, 
ehtii lasketusta mädistä kehittyville poikasille syntyä suomut 
vielä saman kesän lopulla, mutta pian saapuva talvi päättää 
vielä sangen pienen suomun ensimmäisellä vuosirenkaalla. jos 
haili kutee syksyll ä, muodostuvat suomut poikasille vasta seuraa-
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vana keväänä, ja saatuaan koko kesän kasvaa, ne saavuttavat 
ymmärrettävästi suuremman koon. Siten on p i e n i y d i n s a r k a 
k e v ä t h.a i l i r o t u j e n (kuvat 1 ja 3), s u u r i t a a s syys
h a i l i'r o t u j en (kuva 2) t u n n u s in e r k k i, josta säännöstä 
löytyviin poikkeuksiin tässä ei kajota. jos rotu on nopeakasvuinen, 
täytyy suomujen kasvaa vastaavasti, niitä kun e-i synny lisää, ja 
nopea kasvu näkyy tietysti Ieveinä kesävyöhykkeinä (kuva 3). jos 
taas kasvu vasta myöhemmin hidastuu, ovat myöhemmät vuosivyö
hykkeetkin kap~at (kuvat 1 ja 2). Ero eri rotujen kutuajassa näkyy 
luotettavimmin sukukypsyysasteesta. Esim. keväthailin ollessa 
kutuasteella (n.s. VI aste) syyshailin sukurauhaset ovat vielä aivan 
vähän kehittyneet (Suomenlahden itäosissa tav. 11 I asteella). Taas 
syyskudun aikana keväthaili on 1 I- I II asteel~a. Rodullisesti puh
taissa hailiparvissa kalat siis ovat suunni lleen samalla sukukypsyys
asteella, ja milloin asianlaita ei ole niin, osoittaa se vain, missä mää
rin eri haitikantojen Iiikkumisalueet ja vaellukset ovat kosketuksissa 
keskenään. - Seuraavassa pyritään kuvaamaan Suomenlahden itä
osan hailin elämää itsenäisinä kantaina sekä antamaan muutamia 
näkökohtia haitisaaliin runsausvaihteluiden selittämiseksi. Tällöin 
nojaudun niihin havaintoihin, jotka tein, ollessani kahtena viime 
kesänä mukana kalastamassa, sekä rotututkimuksia varten otta
maani 19 näytteeseen (yht. 628 yksilöön). Oheellinen kartta osoittaa 
keväthailin kutupyynnissä havaittavissa olevat 2 vyöhykettä, jätti
läishailikalastusalueet sekä nuottakalastuksen, joka pääasiassa tar
koittaa, kuten myöhemmin osoitetaan, keskenkasvuisten hailien 
pyyntiä. 

Suomenlahden itäosan haitikannat Keväällä kohta jäiden läh-
dettyä alkavat hailiparvet vaeltaa talvisijoiltaan, meren syvistä 
haudoista, rannikolle. Tällöin ne ensin tulevat hyvin lähelle rantaa 
usein aivan matalaan veteen, joka luultavast i korkeamman lämpö
tilansa ja runsaamman plakton-ravintonsa vuoksi houkuttelee niitä. 
Kun haileja on ensin huomattu rysissä, tietävät >>verkkomiehetkin>> 
lähteä liikkeelle. Tätä kalaa, joka keväällä ennen kutt.ta liikkuu ran
noilla hyvin matalassa, ja jota paitsi rysillä kalastetaan myös ver
koilla, kalastajat Viipurin rannikolla kuts~vat k i r s h a i 1 i k s i. 
Rodullisesti kirshaili on hyvin heterogeenistä, sekalaista, aivan kuin 
parvet talven jälkeen eivät vielä olisi ehtineet järjestyä. Tämä ilme
nee siinä, että saaliin valtavana enemmistönä olevan keväthailin 
seassa on pienempi määrä syys- ja jättiläishaileja, sekä ennenkaikkea 



Viipurin rannikon hailikannolsta ja -kalastuksesta j.n.e. 41 

Haitikalastus kesällä Suomenlahden itäosissa. 

I I . 
1
Narur, 

II l 

1 • Halli 
1 r1 · 

~ntnsaari 

fiTTITI Verkkokalastusta: ulko-
~ vyöhyke. 
[0 QJ Etup. rysäkalastusta: 

ranta vyöhyke. 

,, 
JO' 

~. Nuottakalastusta: »kiloja,>. 

Ie el jättiläishailikalastusta. 
1 

siten, etteivät keväthailit ole läheskään samalla sukukypsyysasteella 
(asteet II l - V esiintyvät näytteissä) ja etteivät parvi en muodosta
jina ole mitkään määrätyt vuosiluokat, jotka seikat ovat osoittautu-
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neet roduiHsesti homogeenisten, tasalaatuisten parvien parhaiksi 
tunnusmerkeiksi. Näin on nim. asianlaita kutuparvissa, joita tapaa 
t o u k o k u u n 1 o p u s t a h e i n ä k u u n a 1 k u p u o 1 e 1 1 e, 
mikä ajankohta merkitsee Viipurin rannikon kevät-
merihailin kutuaika a. Alue, jolla kevätkutu tapahtuu, jakaan
tuu kahteen vyöhykkeeseen toisistaan poikkeavine kutuaikoineen ja 
omalaatuisine kutuparvineen. Toinen vyöhyke on lähellä rantaa ja 
siihen kuuluu suojatumpia rannikon poukamia sekä pienempiä saar
tenvälisiä selkiä, eli likipitäen sama alue, jolla kirshailia pyydettiin, 
toisen taas muodostavat .avomeren rantarinteen matalat, jotka 
sijaitsevat niillä tienoilla, mistä pohjaviiva jyrkästi viettää meren 
syvänteeksi. Edellisellä alueella kalastus suoritetaan pääasiassa iso
rysillä (kts. karttaa), mutta myös verkoilla, jälkimmäisellä pyynti 
tapahtuu yksinomaan verkoilla (kts. karttaa). Tunnusomaista ranta
vyöhykkeessä kuteville hailiparville, jotka alkavat kudun matalilla 
pyydettäviä aikaisemmin, on yksilöiden korkeampi ikä ja vastaa
vasti suurempi koko. Saaliissa ovat edustettuina kaikki vuosiluokat 
4-vuotiaista lähtien aina 11-vuotisiin asti, kuitenkin niin, että 4- 6-
vuotiaat muodostavat pääosan. Sen sijaan 3-vuotiaiden prosentti on 
vähäpätöinen (6:ssä yht. 185 kalaa käsittävässä näytteessä n. 6 1/2 
%). Viimemainittu ikäluokka, joka edustaa sitä ikää haililla, jolloin 
tämä tulee täysikasvuiseksi, s.o. ensi kertaa sukukypsäksi - 2-vuo
tjaat kutuvalmiit hailit ovat poikkeustapauksia - muodostaa yh
dessä 4-vuotiaiden kanssa pääosan Suomenlahden itäosan, ·samoin
kuin koko Suomen rannikon (Gottberg 1927), hailisaaliista yleensä, 
minkä kuvio 11 myös osoittaa, ja nimenomaan ulomman vyöhykkeen 
kutuparvissa se on domineeraava. V o i m m e s i i s k e v ä t k u
dussa eroittaa ensi kertaa kutevien parvet 
j o e n n e n k u t e n e i d e n p a r v i s t a m y ö s k u t u p a i
k a n p u o 1 e s t a j a h a v a i ta e r o a k u t u a j a s s a k i n. 
Ensi kertaa kutevien parvet, joissa 3-vuotiaat ovat pääosana, mutta 
joissa myös 4:s ikäluokka on toisinaan runsaastikin, 5-vuotiaat ja 
vanhemmat sen sijaan aivan vähäisessä määrässä edustettuna, ha
vaitaan kutemassa ensin lähempänä rantaa olevilla matalilla, ja sa
malta paikalta voi välistä saada jopa neljänäkin yönä hyvän saaliin. 
Sen jälkeen on turha laskea sinne verkkoja, ja kokenut kalastaja tie
tääkin, minne haili kulloinkin >>muuttaa>> kutemaan. Pääasia on, 

. 1 l(uvio 2 on tyypillinen katovuoden saaliskuvio. 
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että y h ä m y ö h e m m i n k e s ä 1 1 ä k u t u p a r v e t t a v a
t a a n y h ä k a u e m p a n a r a n n a s t a, ja tämän voi mitä 
todennäköisimmin pitää seurauksena veden hitaasta lämpenemisestä, 
joka vasta myöhemmin kesällä on ehtinyt tapahtua kaukaisemman 
ulapan syvemmissä vesikerroksissa. Heinäkuun puolivälin tienoilla , 
jolloin keväthailin enää harvemmin tapaa kutemassa, ovat parvet 
toinen toisensa jälkeen poistuneet matalilta, ja samalla kalastajatkin 
ovat siirtyneet tavoittamaan niitä syvemmästä vedestä. jonkun 
ajan kuluttua niitä ei enää pohjaverkoilla saadakaan, vaan kalasta
jat määräävät lämpömittarilla usein jyrkästi eroavan lämpimän 
pintaveden ja kylmän pohjaveden rajakerroksen, minkä kohdalle, 
sen eri syvyydestä riippuen, verkot (>>ajoverkot») suurten kohojen ja 
kannatinnuorien avulla lasketaan merivirran vapaasti kuljetetta
viksi. Verkkorivin toiseen päähän kiinnitetyn veneen pohjalla nuk
kuu 3- 5 miestä kaikessa rauhassa muutaman tunnin, toisessa päässä 
tuikkaa kohoon kiinnitetty pieni lyhty valaisten jo hirnmenevää syk
syistä yötä varoitusmerkkinä purjehtijoille. 

Samaan aikaan kuin täysikasvuisten hailien parvet yhä loittone
vat rannoilta ja ma.talilta, saapuu keskenkasvuisia haileja, joiden 
parvia minkäänlainen kalastus ei vielä ole harventanut, valtavina 
määrinä rannikolle päin, aikaansaaden heti vilkkaan nuottakalas
tuksen Koiviston salmen rannalla etenkin Härkölän, Putuksen ja 
Mannolan kylistä käsin sekä useissa paikoissa Revonsaaren puolella 
(kts. karttaa). Pääosa näissä on 1- ja 2-vuotiaita, mutta nähtävästi 
rånnikolle saapuessa on mereltä sekaantunut joukkoon pienempi 
määrä 3- ja 4-vuotiaita. Tätä kalaa pyydetään Koiviston salmessa 
>>k i l o n>> nimellä, joten tämä nimitys ei, kuten >>Suomen luurankoi
sissa>> sanotaan, tarkoita kilohailia (Clupea sprattus L.). Viimemaini
tun kalan esiintyminen Viipurin rannikolla ja >>kilojem> seassa on 
satunnaista tai korkeintaan ajoittaista. Tällöin niitä voi tavata 
runsaastikin, minkä havainnon mai~teri Y. V u o r en ta u s hen
kilökohtaisen ilmoituksen mukaan on tehnyt Viipurin kalarannassa 
>>kiloja>> tarkastaessaan. Nimenomaan kahden viime kesän aikana 
ottamissani näytteissä, joista vakuudeksi osa näytettiin Kalatalous
klubissa (Suom. Kalastuslehti n:o 1 0; 1928), ei kilohaileja esiintynyt. 
Sen sijaan osoittavat näytteet rodullisesti kuuluvansa Viipurin ran
nikon kevät-merihailiin. Kalastajien keskuudessa vallitsee erheellinen 
k~sitys, että kunkin kesän >>kilob ovat saman kevään kudusta kehit
tyneitä hailinpoikasia. Todellisuudessa ne ovat edellisen kevään 
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K:uva 4. l(alan ikä 5 v., pit. 174 mm, paino 32 gr. Huomaa keväthailille 
ominainen pieni ydinsarka sekä V i i p u r i n r a n n i k o n k e v ä t-

m eri h a i 1 i II e ominainen toinen iso kesä vyöhyke. · 

kudusta kehittyneitä (siis !-vuotiaita). Ne ·hailit, joita kalastajat 
Viipurin rannikolla kutsuvat >>puolhailiksi>>, ovat osoittautuneet 2-
vuotiaiksi1. Viime kesän (1929) >>kilo>>-saalis oli pääosalta >>puolhai
lia>> tai >>isoja>>, kuten kalastajat kutsuvat >>kilojen>> seassa esiintyviä 
täyskasvuisia. 1-vuotiaissa eli vuosiluokassa 1928 on näet ilmeinen 
kato (kts. kuvio 2). Huomaamme siis, että keskenkasvuiset eli 
1 - j a 2-v u o t i a a t h a i l i t e 1 ä v ä t e r i 1 1 ä ä n t ä y s
k a s v u i s i s t a o m i n a p a r v i n a, j a n i i t ä k a 1 a s t e-:
taan nuotalJa etenkin Koiviston salmessa 
>>k i 1 o n>> n i m e II ä. Tämän johdosta tuntuu luonnolliselta ~ja

tella, että vuosittain näistä eroaa yksi vuosiluokka täyttäessään kol
mannen ikävuotensa ja muodostaa siten pääosan edelläpuhutunlai
sissa ensi kertaa kutevien parvissa. 

Kalastuksen siirryttyä kevätkudun jälkeen matalilta kauemmas 
merelle esiintyy saa1iissa toisinaan runsaastikin sukukypsyyde1tään 

1 50 yksilöä käsittävässä näytteessä ikäluokkien jakautuminen: 
1 vuotiaita 1 kpl., 2-vuotiaita 42 kpl., 3-vuotiaita 4 kpl., 4-vuotiai.ta 2 kp l. 

ja 5-vuotiaita 1 kpl. 
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}\uva 5. }\alan ikä 4 v., pit. 169 mm, paino 29 gr. Huomaa 
syys h a i 1 i II e ominainen suuri ydinsarka. 

lähes kutuasteisia kaloja. ·Tämän johdosta voi monesta tuntua siltä, 
ettei kutu olekaan päättynyt, ellei ole tiedossa, että nämä kalat kuulu
vat kokonaan toiseen hailirotuun, syyshailiin, jonka kutu vasta jonkun 
ajan kuluttua on alkava. Tämän rodun yksityiset yksilötkin, joita 
mainitsin esiintyneen kirshailin seassa pienemmän määrän, voidaan 
nim. määrättyjä poikkeuksia lukuunottamatta käytännössäkin 
eroittaa keväthaileista, kuten edellä jo mainittiin, lähinnä juuri 
sukukypsyysasteesta, joka silmiinpistävästi poikkeaa siitä, millä 
keväthaili samaan aikaan on, mutta myös suomuista (kuvat 4 ja 5). 
Koska keväthailinäytteissä esiintyy syyshaileja niin vähäisessä 
määrässä, voi siitä päätellä, että Suomenlahden itäosen syyshailin 
vaellustiet ovat erillään edellisen hailikannan liikkumisalueista . ja 
syys h a i 1 i on k i n u 1 k o meren h a i 1 i rotu, j o k a ei 
o 1 e r i i p p u v a i n e n s a a r i s t o n a 1 t a i d e n c r i 1 a i
s LI LI d e s t a e i k ä r a n n i k o n p a i k a 1 1 i s e s t a 1 u o n
t e e s t a ja jonka kutu, >>mätäkutw> (nimi kutuajasta, mätäkuusta 
johtuva)\ samanmukaisesti tapahtuu ainakin Viipurin rannikolla 
hyvin paljon kauempana rannasta, >>meren syvän haudan matalilla>>, 
kuten kalastajat sanovat. Muuan hailikalastajien hyvin tuntema 
syyshailin vakinainen kutupaikka on Narvin majakan luona (kts. 

1 Vielä syyskuussakin saattaa näitä katuparvia tavata. 
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Kuva 6. Kalan ikä 4 v., pit. 240 mm, (eli n. 9 vuotiaan hailin kokoinen), 
paino 98 gr. Huomaa keväthailille ominainen pieni ydinsarka sekä 'K o i V i s
t o n j ä t t i l ä i s h a i l i ll e ominainen säännöllinen, pienestä pitäen erittäin 
voimakas kasvu. Tyyppi esiintyy tutkituissa jättiläishaileissa n. 80 °fo:lla. -
Huom.l Suomupiirroksissa (kuvat 1-3), jotka esittävät samoja suomuja 

kuin valokuvat, vuosirenkaat paremmin näkyvät. 

karttaa}, samoin Seiskarin lähistöllä, mutta >>mätäkutua>> on eri 
vuosina huomattu lukuisilla uloimmilla matalilla Suomenlahden itä
osissa, ja kokemus osoittaa, että milloin kalastaja osuu tällaiseen 
kutuparveen, saalis on hyvin runsas. Sitä merkitystä, mikä syys
hailirodulla esim. Vaasan ja Turun ulkosaaristoissa on, ei sillä ole 
Viipurin rannikolla, vaan on Suomenlahden itäosan syyshailikanta 
paljon vähäpätöisempi ja Viipurin rannikon kevät-merihailin rin
nalla taloudellisesti vähäarvoinen. Sen sijaan lienee käynyt selväksi, 
miten väärä on tavallaan puheessa ja kirjallisuudessakin jo melkein 
vakiintunut tapa esittää hailin kutevan >>pitkin kesää>>, kun todelli
suudessa olemme tekemisissä rotujen kanssa, joilla on omat vaelluk
sensa, kutuaikansa ja kutupaikkansa. 

Sangen läheisessä yhteydessä niihin piikkikalaparviin, jotka 
syksyllä aikaansaavat vilkkaan nuottakalastuksen, näyttää olevan 
kolmas Viipurin rannikon hailikanta, Koiviston jättiläishaili, joka 
sekä elintavoiltaan että rotuominaisuuksiltaan poikkeaa molem
mista edellisistä, liittymättä mihinkään tähän mennessä kuvatuista 
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hailiroduista. jättiläishaileja, joita kalastajat niiden koon vuoksi 
kutsuvat silleiksi, saapuu itsenäisinä parvina joka syksy rannikolle 
ilmeisesti ruokaa etsimään ja ehtymättömänä varastona niille ovat
kin piikkikalat (prof. L e v a n d e r i n tarkastamien näytteiden 
mukaan erikoisesti kymmenpiikkisen rautakalan, Gasterosteus pun
gitus L. lajiin kuuluvat), joita yhdestä jättiläishailin mahalaukusta on 
löytynyt aina 20:een asti. Näiden lisäksi on ravintona tavattu paljon 
muuta, kuten katkoja eli Gammarideja, Corixa-sukuun kuuluvia mal
luaisia, joskus runsaastikin vesikasvien osia, sekä erään mahalau
kusta kaksi 45 mm pituita syyshailiyksilöä. Ne ovat siis petokaloja. 
Kun K o i v i s t Ö n j ä t t i l ä i s h a i 1 i e n s u u r i k o k o e i 
j o h d u k o r k e a s t a i ä s t ä (pienimmät 3-vuotiaat ylittävät 
6-vuotiaiden hailien keskipituuden) vaan v ä 1 t t ä mä t t ä j o 
p i e n e s t ä p i t ä e n e r i n o m a i s e n n o p e a s t a k a s
v u s t a, mikä suomutyypistäkin selvästi näkyy (kuva 6), on se 
luonnollinen seuraus voimakkaasta ravinnosta. jättiläishaileja saa
daan nuotalla piikkikalojen mukana tai harvoilla verkoilla (silmän 
läpimitta 19 mm), jotka aina lasketaan >>laustamaan>> (niin että kohot 
näkyvät veden pinnalla), koska parvet uivat pintavedessä. jo kau
kaa voi parven liikkumisen todeta, sillä saalista takaa ajaessaan kalat 
milloin pistävät päänsä näkyviin, milloin taas lyövät voimakkaasti 
pyrstöllä veden pintaan. Vaikka jättiläishaileja esiintyy syksyisin laa
jemmallakin alueella rannikolla, näyttävät ne erikoisesti keräänty
vän Koivistolle saarten välisiin mataliin vesiin, jossa niitä kalaste
taan myytäväksikin joutsimiehen, Vanhankylän, Kiurlahden ja 
Soukan kylistä sekä Keskisaarelta käsin (kts. karttaa), ja ovat >>sillit>> 
tunnettuja lihavuudestaan ja rasvaisuudestaan. jättiläishailien 
kudusta kalastajat eivät tiedä muuta kuin, ettei se tapahdu ainakaan 
niillä matalilla, joilla haili kutee. Sekä sukurauhaset että suomun 
ydinsarka osoittavat sen tapahtuvan keväällä, ja sitäpaitsi on ranta
vyöhykkeessä esiintynyt osaksi kirshailin, osaksi kutuhailin seassa 
yht. 12 nähtävästi omista kutuparvistaan eksynyttä jättiläishailia, 
jotka sukurauhasista päättäen - jo toukok. lopussa useimpien suku
rauhaset hiljattain tyhjentyneet: n.s. V 11 aste - olivat kuteneet jo 
toukokuussa. Tuntuu siis siltä, kuin Koiviston jättiläishaililla olisi 
oma kutuaikansa ja omat kutupaikkansa, ja kun rotuominaisuudet 
- m.m. alhaiset nikamien ja korkeat harjusuomujen keskiarvot -
rielä viittaavat siihen, etteivät >>sillit» ole mistään kauempaa Viipurin 
vannikolle saapuneita vieraita, minkä puolesta puhuu myös niiden 
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Vuosi- ja ikäluokka in esiintyminen °Jo ' ·: r es inä 1928 (kuvio 1) ja 1929 
(kuvio 2) näytteeksi otettujen yksilöiden summas ta. 
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Kc:vio 2. 

säännöllinen esiintyminen sekä yksityisten jättiläishailien tapaami
nen rannikolla myös keväällä kutuaikanaan, näyttää tällä hailikan
nalla olevan itsenäisen keväthailirodun luonne. Mainittakoon vielä, 
että myös Seiskarissa ja Lavansaarella esiintyy syksyisin >>siili>>-kanta, 
joka seiskaritaisen kalastajan Juho Pajusen kertomuksen perusteella 
eliotavoiltaan liittyy Koiviston jättiläishailiin. Lavansaarelaiset 
nimittävät jättiläishaileja >>h a 1 p u k s i k s h>. Sen sijaan Helsingin 
saariston jättiläishailit, joiden rotuominaisuudet ovat vielä lopulli-
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sesti määräämättä, ovat vanhoja haileja, jotka eivät kuulu ainakaan 
samaan rotuun kuin Koiviston jättiläishaili. 

Vuosiluokkasuhteiden merkitys saalisvaihteluille. Niin kiintoisia 
kuin syys- ja jättiläishailit rotututkimuksen kannalta ovatkin, ei 
niillä ole, kuten sanottu, mainittavampaa taloudellista merkitystä 
Suomenlahden itäosissa, vaan vuoden saalis riippuu keväthailin 
runsaudesta. Kun tämäkin kalakanta on kahden viime kesän ku
luessa osoittautunut sangen harventuneeksi, aiheuttaen kalastukselle 
vakaviakin häiriöitä, on täysi syy yrittää selittää, mistä tämä johtuu. 

Kumpanakin kesänä otetuista näytteistä on laadittu saalisku
vio siten, että kanta-akselissa ovat ikä- ja vuosiluokat, pystyakse
lissa taas niiden runsaus %:issa näytteeksi otettujen yksilöiden sum
masta. Syys- ja jättiläishailinäytteet ovat luonnollisesti jätetyt 
huomioonottamatta. Näytteiden ottamisessa on kiinnitetty huo
miota siihen, että kutuaikana sekä ulko- että rantavyöhykkeestä on 
saatu näytteitä eri paikoista rannikolta. Keskenkasvuisista haileista 
on kumpanakin kesänä otettu yhtäsuuri näyte (50 yksilöä). Kesällä 
1928 näytteeksi otettujen keväthailien kokonaismäärä on 260 kpl., 
kesällä 1929 otettujen 288 kpl. Mitä keskenkasvuisim haileihin tulee, 
tukee esitystä näytteiden lisäksi käsitys, jonka näiden vuosiluokkien 
runsaudesta olen saanut lukuisina kertoina kalastamassa ollessani 
sekä lukuisia hailisaaliita tarkastaessani, 1- ja 2-vuotiaat kun pian 
oppii silmämääräisesti eroittamaan, jota vielä helpoittaa edellä mai
nittu seikka, että kalastajat nimittävät 2-vuotiaita >>puolhaileiksh>, 
1-vuotiaita taas >>kiloiksi>>, minkä monasti olen huomannut pitävän 
erittäin hyvin paikkansa. 

Kesä 1928. Kuvion 1 kesän 1928 saaliista antama kuva osoittaa 
sen olleen sikäli normaalin, että 3:s ja 4:s ikäluokka muodostivat 
pääosan. Tämän vuoksi olikin kalaa kutuaikana runsaasti sekä 
matalilla· että rantavyöhykkeessä. Kutupyyntiä haittasivat vain 
alituiset myrskyt, joiden vuoksi toisina viikkoina ei päästy kuin pari 
kertaa merelle. Kesän puolivälissä katosi kala kuitenkin jäljettö
miin, ja tuskin löytynee ketään, joka voi tälle ilmiölle antaa arvoste
lun kestävän selityksen. Tosiasia kuitenkin on, ettei ajoverkoilla 
ollessa koskaan löytynyt mitään selvää rajakerrosta tai sopivan 
lämpöistä vettä ja tavatut parvet olivat aivan hajanaisia ja rodulli
sestikin sekaisin. Tämän johdosta kalastajat arvelivat, että pinta
ja pohjavesi olivat niin pohjaa myöten sekaantuneet, että parvet 
olivat hajonneet. 
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Miti kesältä 1929 oli etukäteen odo_tettavissa? Eniten herätti 
kumminkin saal iissa (kuvio 1) huomiota vuosiluokkakato 2-vuo
tiaissa (v. 1. 1926), sillä totta kai niitä olisi pitänyt olla saaliissa, 
jossa 1-vuotiaatkin olivat runsaasti edustettuina. Tämän johdosta 
esitin1 jo viime talvena (1929), ettei edellytyksiä seuraavana keväänä 
- jolloin kyseenalainen vuosiluokka täytti 3:nnen ikävuotensa -
ensi kertaa kutevien parvien muodostumiselle pitäisi olla olemassa, ja 
tuskinpa kalastajat voivat mainita jonkun toisen kesän, jolloin kutu
kala olisi niin tarkkaan puuttunut matalilta. Täytynee siis myön~ 
tää, että v i i m e k e s ä n h a i 1 i k a t o k u t u p y y n n i s s ä 
o 1 i i 1 m e i n e n v u o s i 1 u o k k a k a t o 3 : n n e s s a i k ä-
1 u o k a s s a (v. 1. 1926), j o k a s i i s e i a i n o a s t a a n o 1 e 
o 1 e e 1 l i s e n a o s a n a e n s i k e r t a a k u t e v i e n p a r
v i s s a, v a a n m ä ä r ä ä m u o d o s t u v a t k o n e v a i 
jäävät k ö muodostumatta. On nimittäin luonnollista, 
että kun 3-vuotiaita ei ole, 4-vuotiaat liittyvät vanhempiin, muodos
taakseen jo ennen kuteneiden parvia, ja tästä juuri sefviääkin, miksi 
rantavyöhykkeessä (esim. Teikari) ei viime kesänä ollut katoa kutu
aikana. ja jos tarkastamme kuviota 2, huomaammekin, että 4- 6-
vuotiaat, joiden edellä on mainittu olevan pääosana kyseenalaisissa 
parvissa, olivatkin koko viime kesän hailisaaliin enemmistönä. 
Rantavyöhykkeen kalastus on kuitenkin vähäpätöinen ulkovyöhyk
keeseen verrattuna samoinkuin monen vuoden kalastuksen harven
tamat iäkkäämmät vuosiluokatkin nuorempiin verrattuina. 

Kesä 1929. Mitä kesän 1929 saaliin kokoomukseen tulee, on 
kuvio 2 tyypillisenä kuvana juuri selitetystä katovuodesta. Harva
yksitöiset iäkkäät vuosiluokat (7 - 11-vuotiaat), jotka hyvän vuoden 
saaliskuviossa tuskin· tulevat näkyviinkään, saivat nyt muodostaa 
huomattavan osan saaliissa ja nimenomaan se ikäluokka (1926), 
jonka olisi pitänyt antaa voimakas lisä hailikannalle liittyessään 
ensi kertaa täysikasvuisten parviin, ei kyennyt sitä tekemään, vaan 
samat v u o s i 1 u o k a t (1924 ja 1925), j o t k a t o i s s a k e
s ä n ä o 1 i v a t p ä ä o s a n a, s a i v a t v i i m e k e s ä n ä k i n 
m u o d o s t a a s a a 1 i i n e n e m m i s t ö n, ja on selvää, ettei
vät ne enää kokonaisen vuoden kalastuksen harventamina kyenneet 
täyttämään tehtäväänsä samalla intensiteetillä. Loppukesällä ta
pahtui kumminkin hailisaaliissa käänne parempaan päin, ja tämän 

1 tPro 1radut-tutkielmassa. 
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aiheutti ilmeisesti runsasyksitöinen vuosiluokka 1927, joka tällöin 
oli .saavuttanut kasvussaan lähes täyskasvuisen hailin koon ja alkoi 
pysyä pyydyksissä (verkoissa). · 

Vv. 1918- 1927. Kuviossa 2 herättää edelleen huomiota kaik
lien ikäluokkien 4-vuotiaista alkaen säännöllinen, asteettainen 
vähentyminen, joka antaa aiheen otaksua, ette i . v v. 1 9 1 8-
1 9 2 7 v ä 1 i s e n ä a i k a n a o 1 e o 1 1 u t ka tovuosia. Samaan 
suuntaan myös viittaa Suomenlahden itäosan hailikalastuksen 
tuntijan: opettaja j. Niemelän maininta. 

Kesä 1930 ja lähivuodet. jos sitten tarkastamme niitä ikäluok-
kia, jotka tällä hetkellä vielä ovat keskenkasvuisia, näyttää vuosi
luokka 1927, joka jo kesällä 1928 herätti huomiota runsaudellaan, 
säilyttäneen yhä voimasuhteensa, joten e d e 1 1 y t y k s e t e n s i 
k e r t a a k u t e v i e n p a r v i e n m u o d o s t u m i s e 1 1 e k e
v ä ä 1 1 ä 1 9 3 0 n ä y t t ä v ä t o 1 e v a n o 1 e m a s s a. Mitä 
talvikalastus tulee vaikuttamaan sitä ennen tällä hetkellä jo ennes
täänkin hyvin harventuneen keväthailikannan kokoonpanoon ja 
mitä kato vuosiluokassa 1926 tulee merkitsemään ensi kesänä kutu
parvien muodostumiseen, ovat kuitenkin siksi tärkeitä kysymyksiä, 
joihin vähäisen kokemuksen perusteella ei vielä voida vastata, etten 
halua edelläsanottua esittää varmana. joka tapauksessa pitäisi 4-
vuotiaiden (v. 1. 1926) puuttuminen näkyä jo ennen kuteneiden 
parvissa siten, että k e v ä ä II ä 1 9 3 0 v u o r o s t a a n r a n t a
v yö h y k k e e n k a 1 a s t u s o 1 i s i v ä h e m m ä n s a t o i s a. 
Lopuksi on vielä kiinnitettävä huomiota vuosiluokan 1928 puu ttumi 
seen, sillä kai 1-vuotiaita olisi pitänyt olla viime kesänä >>kilosaa
liissa>>, kun toissa kesänäkin niitä oli, vieläpä runsaasti. Tämän joh
dosta sekä ottaessamme huomioon viime kesän kadon, jonka seu
rauksena siis myöskään vuosiluokka 1929 ei mitenkään voi muodos
tua yksilörikkaaksi, ei voi tulla muuhun tulokseen kuin, et te i 
S u o m e n 1 a h d e n i t ä o s a n h a i 1 i s a a 1 i i n r u n s a u
dessa yleensä lähivuosina ole odotettavissa 
m u u ta k u i n ta a n t u m i s ta. Miten ja kuinka pian haili
kanta uudistuu, siitä ei kumminkaan ole mitään kokemusta eikä mi
tään tietoja kirjallisuudessa, joten en edelläsanottuakaan esitä 
muuta kuin todennäköisenä. 

Kutuaikana vallitseva myrsky tärkeä vuosiluokkakadon aiheuttaja. 
Vuosiluokan 1928 puuttuminen merkitsee sitä, että kudun keväällä 
mainittuna vuonna - eli juuri silloin, kun tutkimus Viipurin ranni-
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kon haitirodusta aloitettiin ja olin henkilökohtaisesti kutukalaa .pyy
tämässä - on täytynyt epäonnistua. Ede-llä jo mainitsin, että kutu- · 
parvi en muodostuminen mainittuna vuonna oli säännöllistä, vieläpä, · 
että kalaa oli runsaasti sekä ulko- että rantavyöhykkeissä, mutta että 
alituiset myrskyt haittasivat kalastusta. Tämän johdosta olen tul
lut siihen käsitykseen, että m y r s k y n v a i k u t u s k u d u II e 
o n m i t ä t u h o i s i n, sillä muuta syytä kudun epäonnistumiseen 
en voinut havaita. ja kun matalilla, joilla haili kutee, on enimmäk
seen vain 2 1/2- 6 syitä vettä, sellainen hento kala kuin haili tuskin 
ollenkaan voi oleskella kovassa aallokossa, vaan. joutuvat kalat ehkä 
laskemaan sukutuotteensa syvempään veteen, missä lämpösuhteet 
ja pohjan laatu eivät vastaa tarkoitusta. Sitäpaitsi voi· laskettu 
mätikin kärsiä myrskystä. M.m. on kalastusneuvoja A r v o R i s u 
kertonut, ettei ole harvinaista tavata myrskyn jälkeen rannalle ajau- · 
tuneita kasvinosia, joissa on kiinni hailin mätiä. Näin olisi siis kysy
myksessä olevan vuosiluokan puuttuminen selitettävissä. 

Edelläsanotun perusteella voinemme pitää toteennäytettynä, 
että vuosiluokkasuhteet ovat määräävänä tekijänä haitisaaliin vaih- . 
teluissa. Miten ja mitkä vuosiluokkayhdistelmät aiheuttavat hyviä 
ja huonoja hailivuosia, siitä voidaan antaa yksityiskohtaisempi lau
sunto vasta useamman vuoden kuluttua, kun on tultu tietämään eri 
mahdollisuudet monenlaisten hailivuosien saaliskuvioissa. 

Kalastuksen merkitys saalisvaihteluille. Siitä huolimatta, että 
haitisaaliin runsausvaihteluita voimme pitää luonnollisena seurauk
sena runsas- ja harvayksilöisten vuosiluokkien esiintymisestä, jotka 
läpi koko elämänsä säilyttävät muihin vuosiluokkiin verrattuna 
suhteellisen yksilörunsautensa tai -köyhyytensä - mikä ilmiö 
väestötilastossa tunnetaan Eilert Sundt'in lain nimellä - aivan sa
malla tavoin, kuin valtameren siili- ja turskakannoissa (H j o r t 
1 9 1 4) ja kotimaamme järvien muikkukannoissakin (J ä r v· i 
1 9 1 9) asianlaidan on todettu olevan, löytyy tekijöitä, jotka syr
jästä tulleina näyttävät häiritsevän saalisvaihteluiden luonnollista 
ilmenemistä. Tärkein näistä on kalastus, joka omasta todellisesta 
edustaan välittämättä yhä tehokkaammissa muodoissa pyrkii käsiksi 
kalakantaan, josta ei ainakaan kukaan tahtone väittää, että se 
lisääntyisi kalastuksen tehostuessa. Päinvastoin onkin ainakin ka
lastajien keskuudessa vallitsevana käsitys, että hailia on Suomen
lahden itäosissa ollut menneinä vuosikymmeninä paljon runsaammin. 
Tämän puolesta eivät puhu vain vanhojen, kokeneiden lausunnot Ja . 
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perimätieto, vaan myöskin se, että nykyisistä paremmista kalastusvä
lineistä huolimatta haili on yhä vaikeammin tavoitettavissa. Tästä 
saamme parhaan käsityksen tarkastaessamme hailikalastuksen kehi
tystä. Mainitsen 1 vain verkkojen pituuden ja korkeuden - 12:kin m 
korkeita verkkoja talvikalastuksessa - jatkuvan lisäämisen ja kudon
nan ohentamisen. Eikä liene merkityksetön moottorien käytäntöön
ottaminen kalastuksessa, jonka kautta haitiparvia voidaan seurata, 
kutuparvia etsiä entistä monta vertaa tehokkaammin. ja yhtäkaikki 
>>niihin aikoihin (35 v. sitten) nousi silakka kutemaan maarantaan, 
joten nuotalla pyytäminen oli tavallista. Kalakannan vähentyessä 
ei sitä riittänyt tänne, vaan täytyi hakea kalaa vain ulkoa matali
koilta >> (j. N i e me 1 ä 1929). ja jos ne parvet, jotka ennen suurem
massa määrässä nousivat rantavyöhykkeeseen kutemaan, olivat 
samanlaisia, jollaisina nykyään näemme kutuparvet siellä (4- 11-
vuotiaita), onkin selvää, ettei hailiparvista niihin ikäluokkiin pääs
tyään ole muuta kuin rippeet jälellä, ja että toisaalta ulkovyöhyk
keen kutu vastaavasti olisi voimakas, koska ensi kertaa kutevien 
parvet ovat nuorten ikäluokkien muodostamat. Näin nuottakalas
tuksen häviäminen kutupyynnistä olisi ajateltavissa seurauksena 
voimaperäisestä kalastuksesta, joka ilmenisi keväthaitirodun biolo
giassa siten, että jo ennen kuteneiden parvia, jotka kutevat ranta
vyöhykkeessä, nykyään muodostuu vain vähäisemmässä määrässä. 
Hailisaaliin nykyinen kokoonpano Suomenlahden itäosissa tekee siis 
sen vaikutuksen, että liian vähäinen määrä kaloja saavuttaa kor
keamman ja aivan mitätön määrä sen iän, mihin haili luonnostaan 
kykenisi, ja tuntuu siltä, kuin tähän olisi syynä voimaperäinen kalas
tus, jonka pääkohteeksi kukin vuosiluokka joutuu jo tullessaan 
vasta ensi kertaa kutemaan ja myöskin se, että valtavia määriä 
pyydetään niin nuorina, etteivät ne kertaakaan ole ehtineet lisätä 
kalakantaa (>>kilo>>-kalastus). 

Suomenlahden itäosan hailikannat, joista edellä on käytetty 
nimiä Viipurin rannikon kevät-merihaili, Suomenlahden itäosan 
syyshaili ja Koiviston jättiläishaili, ovat siis elintavoiltaan ja vael
luksiltaan osoittautuneet sangen itsenäisiksi. Paitsi, että niihin 
kuuluvat yksilötkin voidaan normaalitapauksissa tuntea, kuten 
edellä on osoitettu, voidaan kantojen eroavaisuus todistaa ruumiit-

1 Esitys pohjautuu tässä j. Niemelän kuvaukseen (Suom. l(alastus
lehti n:o 6--7, 1929.) 
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listenkin tunnusmerkkien avulla. Kun ky~ymyksessä oleviin kantoi
hin kuuluvat parvet siis milloin hyvänsä ovat tunnettavissa, ja kun 
niiden elämässä on sen kautta voitu havaita säännöllistä vuosijak
sottaisuutta siten, että samoilla ominaisuuksilla varustetut parvet 
vuodesta vuoteen liikkuvat samassa meren osassa, mennen määrät
tyyn aikaan määrätyille kutupaikoille, ovatkin ne ehdot tulleet täy
tetyiksi, joiden perusteella haitikantaa sanotaan roduksi. Tässä kir
joituksessa ei kuitenkaan ole pyritty kuvaamaan Suomenlahden itä
osan hailia rotuina, vaan on haluttu syventyä lähemmin keväthailiin, 
koska sen biologian selvittämisellä Suomenlahden itäosan - ja ote
toista näytteistä (Helsinki, Tammisaari) päättäen koko Suomenlah
den - taloudellisesti tärkeimpänä hailirotuna saattaa olla käytän
nöllistäkin merkitystä. 

Pikkusieppo (Muscicapa p. parva Bechst.) etelä:s 
ja pohjois-Savoon (Sa ja Sb) leviämässä. 

A. Päiviö Kuusisto. 

Luonnon Ystävän v:n 1929 n:ossa 5 kertoo j. Seppä mielen
kiintoisista havainnoista Pieksämäellä (Sb), jotka hän on tehnyt 
pikkusieposta. Lähinnä tämä j. Sepän uutinen saa allekirjoitta
neen kertomaan seuraavaa. 

Vuoden 1929 lopulla selveni allekirjoittaneelle muudan vanha 
arvoitus: outo lintulaji tuli määrätyksi 3 1/ 2 vuotta myöhemmin, 
kuin mitä havainto oli tehty. Arvoituksen ratkeamisesta saan kiittää 
varsinkin ylioppilas 0 1 a v i H y t ö s t ä. 

Lainaan havaintokirjasta otteita, koska siten ilmenee - paitsi 
tapauksen kulku - kuinka oudostakin lintulajista aikanaan tehdyt 
muistiinpanot voivat myöhemmin johtaa oikeaan lajimääräykseen. 

12. VI. 1926, Heinävesi (Sb), }(arvio, Haikonsalo. Tukinleimausmatkalla. 
Kuusi- ja koivumetsä, ahon reunalla laulaa outo lintu. Laulu muistuttaa kirjo
siepon (Muscicapa atricapilla) säettä. Säe toistuu usein. Sen loputtua ääntelee 

V V 
lintu sorahtelevaa hii , hii . Puusta toiseen lentäessä kuuluu harmaasiepon 

ly ,-,ly 
(Muscicapa striata) tapainen ääni: sri. Kiikaria ei mukana. 

13. V 1. 1926. Lintu tänään noin 1 1/2 km eilisestä paika& ta. ilen rauhalti-
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nen, tänään liikkuva ja arka. (On mahdollista, että kyseessä on 2 er~ yksilöä!). 
Lintu lauloi vain harvoin. Säe kuului kahden tyylisenä: joko 

V V V V V V V 

tsi je, tsi je, tsi je, tsi je, tsi je; tai tsi je tsi je je 
Ly ly ly ly ly. 

14. V 1. 1926. Lintu eilisellä paikalla. Metsän tiheys ja hämäryys vaikeutta
vat värien määräystä. Kuitenkin merkitsin seuraavaa: 1) kurkku v~alea, . miltei 
valkea; 2) rinta, vatsa ja perät vaaleanharmaat; 3) siipi tummanruskea, tum
mempi kuin selkä; 4) posket ja päälaki tummanruskeat; 5) koko: huomattavasti 
pienempi harmaasieppaa (M. striata), joka sattumalta tuli mittapuuksi. Lintu 
ei laskeutunut juuri koskaan 5 m alemmas. (Sensijaan 1 :..>. V l. oli lintu lähellä 
maata.) 

>>Suomen luurankoisten>> puutteelliset tiedot lähinnä aiheuttivat 
sen, että en saanut lajia määrätyksi. Laulusta päätellen oli lintu 
joku Muscicapa. Ratkaisuksi olisi tullut ilman muuta >>punarinta 
paarmalintU>> ( Muscicapa parva). Mutta mainittu käsikirja ilmoittaa 
>>puna-rinta-paarmalinnun>> kurkun ja sivujen olevan ruskeanpunai
set, kun sen sijaan kyseessä olevalla lajilla oli kurkku miltei valkea! 
Nyt lopultakin olen saanut tuon ristiriitaisuuden selvitetyksi: ky
seessä oli n u o r i, jo sukukypsä uros, jolla ei vielä ollut vanhan urok
sen luonteenomaista väritystä. Lintu oli siis Muscicapa parval 

Toisen nuoren pikkusieppo-uroksen tapasin Sääruingin (Sa) 
Laukansaaren lounaispuolella sijaitsevassa Hevossaaressa 9. ja 1 1. 
VI. 1928. Ammuin lintua saamatta sitä kuitenkaan. Koska oletan 
lajin olleen pesäpaikallaan, esitän seuraavassa sen ympäristön, jossa 
pikkusieppo eli. 

Tapasin linnun lievästi korpimaisessa, miltei saaren poikki ulot
tuvassa laaksossa. Laakso on tuollainen, joita Pihlajanveden saa
rissa tapaa useita: pääosaltaan karuruman saaren läpi juoksee 
rehevä laakso, jonka metsätyyppi usein on lehtomaista tai puhdasta 
!ehtoa. Kyseessäoleva laakso oli tuoreen kangasmetsän tyyppiä. 
Ruohoja oli toistaiseksi vähän noussut näkyviin: Myrtillus, Majan
themum, Rubus saxatilis, Convallaria, Phegopteris polypodioides. 
Pensaita niukasti. Puulajista oli sikäli erikoinen, että kuusi esiin
tyi männyn, koivun ja pihlajan rinnalla yhtä runsaana, piirre, joka 
ei ole tavallinen Pihlajanveden saarille, joilta useilta kuusi täydel
leen puuttuu. 

Laakson lintulajista oli kokonaisuudessaan sangen erikoinen 
käsittäen seuraavat lintulajit: 
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Fringilla coelebs 
Anthus trivialis 
Plzylloscopus collybita abietina 

" 
trochilus 

Sylvia borin 
Turdus philomelos 
Erithacus rubecula 

. Muscicapa parva 
Carduelis spinus 
Regulus regulus 
Parus borealis 
Aegithalos caudatus 
Dryobates leucotos1 

Accipiter nisus.l 

Viimeaikoina etelä-Suomessa tehdyt lukuisat pi·kkusieppo
löydöt (0. Hytönen ja 0. Lehtonen, vrt. Ornis Fennica 1929 ss. 
11 5- 116!) osoittavat, että laji leviää ainakin paikateilen sangen 
voimaperäisesti Iänteen päin. On luultavaa, että tunnetut etelä
ja pohjois-Savon löydöt ovat vain osa alueelle saapuneista itäisistä 
tulokkaista. Se, että kertomani tapaukset koskevat n u o r i a 
koiraita, viittaa edelleen siihen, että kyseessä on todella uusia tulok
kaita idästäpäin, jotka etsivät lännempää itselleen vakituista pesimä
aluetta. 

Kasvifenologisia havaintoja Petsamosta. 
K. }. Valle. 

Ollessani kesinä 1928 ja 1929 hyönteistieteellisellä tutkimusret
kellä Petsamon alueella oli minulla tilaisuutta ohimennen tehdä 
myös kasvifenologisia havaintoja, pääasiassa kasvien kukkimisesta. 
HClvaintojeni ymmärtämiseksi mainitsen retkeilyistäni, että kesällä 
1928 siirryin vähitellen etelästä pohjoiseen, retkeillen samalla paikka
kunnalla noin viikon tai korkeintaan parin ajan. Täten tulin olleeksi 
alkukesällä alueen eteläisissä osissa, keskikesällä keski- ja sisäosissa 
ja sydän- ja loppukesällä rannikko-Petsamossa ja Kalastajasaaren
nolla. Kesällä 1929 taas matkustelin edestakaisin viipyen kussakin 
retkeilykeskuksessa vain pari tai kolme päivää ja käyden kullakin 
retkeilypaikkakunnalla vähintäin kaksi, useimmissa kolme kertaa 
kesässä. Retkeilykeskukset olivat seuraavat: H a v u m e t s ä
v y ö h y k k e e s s ä (regio silvatica) Nautsi, Pitkäjärvi, josta käy
tiin Kaskamantunturilla, ja Salmijärvi, josta tehtiin retki Pääskys
pahdan yläpuolella olevalle Orshoaiville sekä useampia matkoja 
läntisille Petsamontuntureille, varsinkin Kaula- ja Kammikiventun-

1 Pesälöytö tehtiin. 



Kasvifenologisia havaintoja Petsamosta. 57 

turille; k o i v u vyö h y k k e e s s ä (regio subalpina) Kuvernöö
rinkoski, josta käytiin kerran yllämainitulla Orshoaivilla, Hauki
lampi, josta käsin retkeiltiin useampia kertoja itäisille (Pilgujaurin 
seudun) Petsamontuntureille ja Onkitunturille, Yläluostari, Parkkina 
ja Trifona, joista kahdesta viimeksimainitusta paikasta retkeiltiin 
myös läheisille Petsamonvuonon rannikkotuntureille; K a 1 a s ta ja
s a a r en n o 11 a (pääasiassa regio alpinaa) Pummanki ja Vaito
Iahti poiketen Heinäsaarella sekä käyden Kervannossa ja tuntureilla. 

Seuraavassa esitettävät havainnot ovat pääasiassa peräisin 
v:lta 1929, jolloin kävin samoilla paikkakunnilla kesän eri aikoina; 
vähemmän on havaintoja v:lta 1928. Tosin olivat molemmat kesät 
suhteellisen epäsuotuisia ja myöhäisiä, mutta lienevät kuitenkin 
lähempänä sikäläisiä normaalikesiä kuin n.s. kauniit kesät. Tehdyt 
havainnot kuvannevat puolestaan Lapin kasviston omituista kehi
tystä. Niistä käynee selville, kuinka paljon myöhemmin kasvit siellä 
kukkivat, kuinka kesä näyttää toiselta puolen kehittyvän tavatto
man nopeasti, toiselta puolen taas erittäin hitaasti sen köutta, että 
moni kasvi on alankoseudulla jo loppuunkukkinut, kun se tuntureilla 
vasta alkaa kukkia, sekä sen johdostö, että tunturien päivänpuolella 
kasvi jo usein hedelmöi, kun se suojaisess1 rotkossa tai lumenmakaus
paikalla vasta avaa kukkansa. Vertauksen vu:>ksi mainitaan eräiden 
yleisten kasvien kukinnan alkaminen Etelä-Suomessa suluissa kas
vinnimen jälkeen, perustuen jääsken pitäjässä vuosina 1911 - 15 
tehtyihin havaintoihin. 

Orclzis maculatus. Kukki jo 11. VI 1. 28. Salmi järvellä, 11. V II 1. 
29 oli kukkiminen Parkkinassa jo loppupuolellaan. 

Salices. Pajuissa olivat 28. V 1. 29 lehdet Haukilammella keski
määrin vasta hiirenkorvalla, mutta Yläluostarissa samana päivänä 
oli niissä jo melko suuret lehdet. 

Salix lanata. Petsamontunturien sisäosissa, regio alpinassa oli 
tämä pajulaji parhaillaan kukalla 24. VI, jolloin täällä vielä n. 1/r:. 
maan pinnasta oli lumen peitossa. 

Diantlzus superbus. Kukat olivat auki jo 28. V 11. 28 Petsamon
vuonon perukan rannoilla, vastapäätä Parkkinan kylää, samoin 4. 
V 1 I 1. 28 Pummangin nurminiityillä, mutta 4. VI 1 I. 29 viimemaini
tussa paikassa suurimmalta osalta vielä nupulla. 

Silene acaulis. Oli 7. V 1 I. 29 jo hedelmällä Kammikiventuntu
rin alla regio subalpinan ylärajoilla olevassa kurussa, mutta jyrkän
teillä ja näiden yläpuolisilla tunturirinteillä regio alpinassa vielä 
suurelta osalta kukalla, vaikka kukkiminen olikin loppupuolellaan. 
Kasvia tavattiin vielä 1. V 1 11. 29 kukkivana V aitolahdessa pensai
silla mailla. 
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Trollius europaeus (24. V. - 2. VI.) . . Kukki parhaillaan Rova· 
niemellä 11. V 1. 29, aloitti kukkimisen Haukilammella 26. V 1., oli 
Yläluostarilla 28. VI. osittain jo kukalla, Nautsissa 3. VII. parhaassa 
kukassa, samoin Salmijärvellä 6. VII. ja Kolosjoella 7. VII. Oli 2. 
V 111. 29 Kervannossa vielä osittain kukalla. Kukkivia yksilöitä 
tavattiin vielä 18. V 1 I 1. 29 Petsamontunturien rinteessä, lumen
makauspaikalla regio subalpinan yläosassa. 

Caltha palustris 6. V 1 I. 29 Salmij ärvellä loppuunkukkimaisil
laan. 

Ranunculus nivalis. Oli jo 24. VI. 29 kukall a Petsamontuntu
rien sisäosissa, regio alpinassa, mutta karisi jo 13. VI 1. 28 Kammi
kiventunturin pohjoisrinteessä; tavattiin sentään vielä 17. V 1 1. 28 
kukkivana itäisillä Petsamontuntureilla Raijoaivin rinteessä, lähell ä 
lumenmakauspaikkaa. 

Saxifraga aizoides. Tavattiin jo 13. VI 1. 28 kukkivana Petsa
mon tunturei lla, Kaulatunturin alla, regio subalpinan ylärajoilla ja 
oli 18. V 11 I. 29 siellä vielä runsaasti kukalla. 

Parnassia palustris. Kukki parhaillaan Nautsissa 13. V 111. 28, 
samoin vielä 19. V 1 1 1. 29. 

Uimaria pentapetala (4- 10. VII.). Oli 6- 7. VIII. 29 Pum
mangissa vasta nupulla, alkoi 10. V 111. kukkia Näsykässä, 13. V 111. 
Ala- ja Yläluostarin välillä, mutta oli jo 11. V 11 I. 28 Parkkinassa 
kukalla; kukinta 12. V 111. 28 Haukilammella vasta alullaan, 14. 
V 111. 29 oli kasvi siellä taas suureksi osaksi vielä nupulla. Alkoi 
17. V II 1. 29 olla Salmijärvell ä jo täydessä kukassa, mutta oli 19, 
V II 1 Nautsissa jo loppuunkukkinut, samoin 13. V 1 11. 28 melkein 
loppuunkukkinut. 

Rubus chamaemorus. Kukki 26. V 1. 29 parhaillaan Haukilam
mella; oli vielä 7. VII 1. 28 kukalla Pummangissa, Kuiva- ja Hc:lmina
tunturien välisessä kurussa. 

Dryas octopetala. Kukki jo 23. VI. Petsamontunturien rinteessä, 
mutta oli 24. V J. tunturimaan sisäosissa vain paikotell en nupulla, 
7. V 11. se jo karisi osittain;· lopetti 10. V 11. V aitolahdessa osaksi ku
kintaansa. Kukki vielä 26. V 1 1. 29 jonkun verran Onkitunturin 
rinteessä, mutta ei enää 22. VI 1. 28. Sensijaan se 1. V 1 1 I. 29 oli 
Vaitolahdessa paikotellen tunturilla vielä kukalla. 

Comarum palustre. Kukki 13. V 111. 29 parhaillaan Parkki
nassa, samoin Nautsissa 13. V 1 1 J. 28, mutta oli 19. V 111. 29 siellä 
loppuunkukkimaisillaan. 

Sibbaldia procumbens. Kukki vielä 18. V 111. 29 Petsamontun
turien rinteessä, lu menmakauspaikalla, regio subalpinan yläosassa. 

Prunus padus (24. V. - 2. v J.). Alkoi 11. VI. 29 kukkia Oulussa, 
samoin 12. V 1: Rovaniemen kauppalass.a, mutta oli Tiaisessa, n. 6 
pk. pohjoisempana, vain isolla nupulla ja Sodankylän Tähtelässä 
(n. 6 km. kirkolta etelään) vain pienellä nupulla. Oli 18. V 1. 29 
isolla nupulla Nautsinkoskella, 22. V J. 28 Nautsin Hoomanjoella 
vain eräissä maata vascen olevissa oksissa auenneita kukkia. Oli 
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21. V 1. 29 Salmijärvellä vasta nupulla. Ei kukkinut vielä 26. V 1. 
29 Haukilammella, Naubinkoskella kukkien terälehdet karisivat 
3. V 11. 29, samoin osittain Salmi järvellä, Harjunvaaran alla 6. VI J. 
Kuvernöörinkaskeila kukkivat eräät pikku tuomet vielä 22. V 1 I. 29 
varjoisassa lehdossa. - Mainittakoon, että v. 1921, jolloin kevät oli 
ainutlaatuisen varhainen, tuomen kukkiminen alkoi Petsamon Höy
henjärvellä jo 1. VI. (ks. H. Roivaisen tiedonantaa L. Y:ssä 1927 
siv. 11 0). 

Pirus aucuparia (6 - 16. V 1.). Kukki Salmijärvellä n. 10. V 1 I. 
28 sekä maantien vieressä Kuvernöörinkaskeila vielä 23. V 11. 29; 
mutta 28. V 11. 28 oli pihlajissa Kaakkurintunturin juurella Parkki
naa vastapäätä jo ruskettuneet kukkaryhmät. Oli vielä 4. V 1 11. 29 
Pummangissa, Snääventunturin alla, täydessä kukassa. 

Oxytropis campestris ja *sordida. Kukki 23. V 1. 29 parhaillaan 
Petsamontunturien rinteessä, samoin 10. V 11. V aitolahdessa Kello
viidentunturilla. Oli 22. V 11. 28 Onkitunturilla loppuunkukkinut. 

Phaca frigida. Oli 7. V 11. 29 Kolosjoella nupulla, Kammikiven
tunturin regio alpinassa pienellä nupulla. Kukki 13. V 1 I. 28 kum
massakin paikassa. Oli 21. V 1 I. 29 Kolosjoella osittain kukalla, 
osittain kukkinut, samoin Onkitunturilla 26. VI 1. 29, kukkivana 
siellä myös 22. V 1 I. 28. 

Astragalus alpinus. Alkoi kukkia 23. VI. 29 Kolosjoella ja oli 
7. VII. parhaillaan kukalla; oli 10. VII. Vaitolahdessa alkukukin
nassa; oli 21. V 1 I. Kolosjoella melkein loppuunkukkinut, Kervan
nossa 2. V 11 I. loppuun kukkimaisillaan. 

Vicia cracca (19. V I. - 29. V 1.). Oli 4. V 11 I. 28 Pummangissa 
kukalla, 4. V II 1. 29 alkoi kukkia; alkoi 17. V 11 I. 29 olla Salmijär
vellä loppukukinnassaan. 

Geranium silvaticum (1 - 9. V 1.). Aloitti kukkimisen Yläluosta
rilla 28. VI. 29, kukat alkoivat aueta Parkkinassa 1. V 1 1., kukinta 
alkoi Nautsissa 3. VI l.; ei ollut vielä 6. V 11. Salmijärvellä täydessä 
kukassa; oli 9. VI 1. Trifonassa yleensä nupulla, vain joku kukka auki; 
Kervannossa olivat kukat 1.2. V J J. jo auenneet. Oli 21. V 1 I. 29 
Kolosjoella täydessä kukassa ja kukki vielä 2. V 111. Kervannossa. 
Oli 11. V 11 1. 29 Parkkinassa suureksi osaksi karissut. 

Viola biflora; Kukki 21. V 1. 29 parhaillaan Salmi järvellä, sa
moin 26. V 1. Haukilammella; V aitolahdessa 10. V 1 I. suurelta osalta 
kukkinut, mutta kukki 13. V 11. vielä Kammikiventunturin alla 
regio subalpinan ylärajalla. Oli 23. V 1 I. 29 Kuvernöörinkoskella jo 
Ioppuunkukkinut, mutta 23. V 11. 28 tavattiin vielä Haukilammella 
kukkivia, samoin ylhäällä regio alpinassa Onkitunturilla 26. V 11. 29, 
tunturin juurella regio subalpinassa, niinikään 22. V 11. 28 ja vielä 
1. V 111. V aitolahdessa pahtamaisilla , pohjoiseen viettävillä jyrkän
teillä. 

Epilobium angustifolium (26. V 1. - 9. V II 1). Kukinnot kukki
neen olivat 23. V 11. 29 Kuvernöörinkaskeila vasta yhtenä keränä. 
Alkoi 4. V 111. 28 kukkia Pummangissa, mutta oli samaan aikaan v. 
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1929 vasta nupulla ja vielä 7. V 1 II. Alkoi-13. V 1 11. 29 kukkia Ala- ja 
Yläluostarin välillä, mutta oli 14. V l 11. Haukilammella melkein 
kauttaaltaan vielä nupulla, 13. V 1 I 1. 28 kukinta alullaan. Oli 16. 
VIII. 29 Kuvernöörinkaskeila ja 17. VIII. Salmijärvellä täydessä 
kukassa, 19. VIII. Nautsissa osittain täydessä kukassa, osittain lop
puun J<ukkinut, 13 . .V 111. 28 loppuunkukkimaisillaan. 

Cornus suecica. Aloitti .6. V 11. 29 Salmijärvellä ~ukkimisensa. 
Pirola minor. 01i 10. V 11. 29 V aitolahdessa vasta nupulla. 
Pirola rotundifolia (12. VI. - 24 . . VI.). 1:\ukki 1. VIII. 29 par-

haillaan V aitolahdessa ja 2. V n 1. Kervannossa, mutta 4. V 111. oli 
kukkiminen Pummangissa osaksi loppumaisillaan. 

Phyllodoce coerulea. Kukki 30. V 1. 28 Kaskamantunturin rin
teillä regio silvaticassa ja regio subalpinassa, mutta oli 20. V 1. 29 
yleensä vain nupulla, 30. VI. 29 alkoi kukkia Parkkinantunturin rin
teellä. Oli 9. V 11. 29 Trifonanjärven rantatuntureilla parhaillaan 
kukalla, samoin 10. VI 1. Vaitolahdessa. Kukki 23. V 11. kaikkic lla 
Orshoaivilla. Oli vielä 7. V 111. 28 kukalla Pummangissa Hamina- ja 
Kuivatunturien välisessä kurussa sekä vielä 18. V II 1. 29 lumenma
kauspaikoilla Petsamontunturien rinteessä regio subalpinan yläosassa. 

Loiseleuria procumbens. Oli 20. V 1. 29 Kaskamantunturin regio 
alpinassa kukalla ja saatiin kukkivana myös 30. V 1. 28. Kukki 23. 
V 1. 29 Petsamontunturien rinteessä, oli 24. V 1. tunturien sisäosissa 
yleensä vielä nupulla; oli Haukilammella 26. V 1. osaksi vielä kukalla, 
Parkkinassa 30. V 1. osittain loppuunkukkinut; Petsamontunturilla 
7. VI 1. regio subalpinassa loppuunkukkinut, regio alpinassa vielä 
kukkivia joukossa; Trifonanjärven rantatunturien laella vielä 9. V 11. 
täydessä kukassa, V aitolahdessa 10. \{ 1 1. osittain jo kukkinut; Or
shoaivilla 23. V 11. loppuunkukkinut, vaikka yksityisiä kukkivia 
tavattiinkin, mutta kukki vielä 26. V 11. Onkitunturin rinteessä, vie
läpä 18. VIII. lumenmakauspaikoilla Petsamontunturien regio 
subalpinan yläosassa. 

Ledum palustre. Kukki 11. V 1. 29 paraikaa Rovaniemellä. Al
koi 17. VI. Nautsissa avata kukkiaan, samoin 20. V 1. Pitkäjärvellä; 
oli 21. VI. Salmijärvellä yleensä vain nupulla, vain paikotellen yksi
tyisiä avoimia kukkia; Haukilammella 26. V 1. nupulla ja alkoi 29. V 1. 
kukkia Yläluostarilla sekä oli 9. V 1 I. Trifonassa osaksi kukalla, osaksi 
nupulla. 

Arctostaphylos a!pina. Tavattiin vielä 24. VI. 29 kukkivana 
Petsamontunturien sisäosissa. 

Andromeda polifolia (3. VI.). Kukki 17- 18. V 1. 29 paraikaa 
Nautsissa ja oli vielä 9. V 1 1. Trifonassa täydessä kukassa. 

Andromeda hypnoides. Oli 13. V 11. 28 kukalla Kammikiven
tunturin rinteessä regio alpinassa, samoin vielä 21. V 1 I. 29 ja Pum
mangissa Hamina- ja Kuivatunturien välisessä kurussa 7. V II I. 28. 

Vaccinium myrtillus (kukki 30. V.,marj. 12- 23. VII.). Kukki 
11. V J. 29 paraikaa Rovaniemellä. Marjat olivat 16. V 11 1. 29 Salmi
järvellä suure lta osalta kypsiä. 
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Trientalis europaea (31. V. - 9. V 1.). Alkoi 26. VI. 29 kukkia 
Haukilammella ja oli 28. VI. Yläluostarilla täydessä kukassa sekä 
kukki 10. V 11. Vaitolahdessa. 

Diapensia (apponica. Oli 20. V 1. 29 kukalla Kaskamantunturin 
regio alpinassa, 30. VI. 28 melkein kokonaan loppuunkukkinut, 
kukki 23. V 1. 29. Petsamontunturien rintee~sä, samoin 24. VI. tun
turimaan sisäosissa. KukkimineP oli 30. VI. 29 Parkkinantunturilla 
loppupuolellaan. Kasvi oli 7. V 11. 29 Petsamontunturilla melkein 
kokonaan loppuunkukkinut, mutta 9. V 1 I. tavattiin Trifonanjärven 
rantatuntureilla suojaisissa paikoissa vielä kukkivia yksilöitä. Oli 
23. V 11. 29 Orshoaivilla loppuunkukkinut, vaikka yksityisiä kukki
via yksilöitä tavattiinkin, vieläpä 26. V 11. Onkitunturinkin rinteessä ~ 

Myosotis silvatica. Alkoi 21. V 1. 29 kukkia Salmijärvellä ja 
kukki 26. V 1. Hauki lammella. 

Veronica longifolia. Oli 4.V 11 I. 29 täydessä kukassa Pummangissa. 
Bartscl1ia alpina. Oli 24. VI. 29 Petsamontuntureilla vain tai

mella, aloitti 7. V 11. kukkimisensa. Alkoi 29. V 1. 28 jo kukkia 
Pitkäjärvellä. Eräitä kukkivia yksilöitä tavattiin Haukilamme11a 
vielä 11. V II I. 28. 

Pedicularis lapponica. Oli 24. V 1. 29 Petsamontuntureilla vain 
pienellä nupulla, 29. VI. 28. Pitkäjärvellä jo kukalla; alkoi 30. V 1. 29 
kukkia Parkkinantunturilla. Oli 7. V 11. 29 Petsamontuntureilla 
kukalla, samoin 10. V 1 I. Vaitolahdessa. 

Pinguicula alpina. Oli jo 23. V 1. 29 kukalla regio silvaticassa 
Petsamontunturien juurella ja kukki 7. VII. regio alpinassa . 
. · Campanula rotundifolia (21. V I. - 1. V 1 1.). Oli 2. V II 1. 29 
Vaitolahdessa Kelloviidentunturilla yleensä vielä nupulla, mutta sa
moihin aikoihin v. 1928 yleensä jo kukalla. Alkoi 4. VI 11. 29 kukkia 
Pummangissa : 

Cirsium heterophyllum (26. V I. - 5. V 1 1.). Kukkiminen alullaan 
Haukilammella 12. V 1 I 1. 28; alkoi 13. V 1 II. 29 kukkia Ala- ja Ylä
luostarin välillä, ja oli kukinta 14. V l 11. Haukilammella aivan alus
saan. 

Saussurea alpina. Oli 11. V 11 I. 29 Parkkinassa suurella nupulla; 
saatiin kukkivana Haukilammelta 11. V 11 I. 28, mutta 13. V 111. 29 
oli vain yksityisiä mykeröitä auki. Oli 13. V II I. 28 Nautsissa kukalla. 

Solidago virgaurea (12- 20. V 1 1.). Salmijärvellä ja Kolosjoella 
oJi jokin yksityinen mykerö avautumassa 21. V 11. 29, ja alkoi 23. V 11. 
kukkia Kuvernöörinkoskella, samoin 2. V 1 1 1. Kervannossa ja 4. V 1 l 1. 
Pummangissa. Oli täydellä kukalla Parkkinassa 11. V 11 I. 29, sa
moin Haukilammella 12. VIII. 28 ja 13. VIII. 29. Nautsissa 13. VIII. 
28 Joppuunkukkinut. 

.. Mulgedium alpinum. Oli 23. V 1 l. 29 Kuvernöörinkosk lla 
vasta korkealla taimella, saatiin 30. V 11. 28 jo kukalla Parkkinan ja 
Trifonan yäliltä. Oll 7.V II I. 29 Pummangissa vielä nupulla, 11. V 11 L 
Parkkinassa suurella nupulla ja kukki 14. V 111. Haukilammella jo 
melko runsaasti. 
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Suomen Phaedon::lajeista. 
P. Kontkanen. 

Kun s i n a p p i k u o r i a i n e n, Phae
don cochleariae Fbr., on viime vuosina 
osottautunut olevansa eräs haitallisim
mista tuhohyönteisistämme, on kieltä
mättä tarpeellista meidänkin maassamme 
kiinnittää huomiota myös sen läheisimpiin 
sukulaisiin, saman suvun toisiin alueellam
me esiintyviin lajeihin. Tähän on sitäkin 
suurempi syy, koska tässä suhteellisen vai
keassa suvussa lajien rajoittaminen on 
aina viime aikoihin saakka ollut jossain 
määrin vaihtelevaa, ja siten eri tutkijain 
mielipiteet lajien välisistä eroavaisuuksista 

Phaedon concinnus. ovat yleisesti käytännössä olevissa käsi-
kirjoissakin toisistaan poikkeavia. Kun nyt 

eri lajit luonnollisilla elinpaikoillaan usein esiintyvät toistensa 
seurassa, ja ekologisten tietojen puutteessa on mahdoton enna
kolta sanoa, missä määrin stenotopisempia toiset lajit ovat sinappi
kuoriaiseen verrattuna, eikä näin ollen voi ilman muuta kieltää sitä 
mahdollisuutta, etteivätkö nämäkin voisi sinappikuoriaisen ohella 
ottaa osaa tuhoihin, on tärkeää, että havaintoja tehdään myöski~ 
näiden lajien ekologiasta. Varsinkin kun vanhat havainnot, joissa 
lajeja ei aina ole vaadittavalla tarkkuudella määrätty, ja joissa usein 
ravintokasveihinkin nähden tyydytään vain ylimalkaisiin viittauk
siin, eivät missään tapauksessa yksin voi tyydyttävästi ratkaista 
t~tä kysymystä. Olen katsonut tarpeelliseksi huomauttaa näistä 
seikoista, erikoisesti lajien varman määräyksen tarpeellisuudesta, 
koska tarkastaessani äskettäin yliopiston hyönteistieteellisen museon 
kotimaisen kokoelman Phaedon-materiaalia, voin todeta monia vir
heellisiä määräyksiä, ja koskapa jo meilläkin on eriäviä tietoja tuho
laisena esiintyneestä lajista (R e u t e r 1910, s. 1 0; 1912, s. 20; 
Linnaniemi 1915, s. 13). Myös Sorauer'in käsikirjassa (Handb. 
der Pflanzenkrankh. Bd. 5, erste Hälfte. 4. Aufl. Berlin 1928, s. 
195- 196) mainitaan yhdessä tuholaisina sekä Phaedon armoraciae 
L., että Ph. cochleariae Fbr. ja Ph. cochleariae var. neglectus Sahlb. 
Olisi siis toivottavaa, että mahdollisimman useat hyönteistieteen 
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harrastajat auttaisivat selventävän lisähavaintoaineiston hankkimi
sessa. Seuraava tutkimuskaava tahtoo osaltaan helpoittaa tätä 
,työtä. 

Läheisestä Plagiodera-suvusta (vain laji Pl. versicolor Laich.} 
erottaa Phaedon-suvun edustajat (ks. kuvaa) helposti jo siitä, että 
Plagiodera-suvussa peitinsiivet ovat aivan säännöttömästi pisteiset, 
fhaedon-suvussa taas pisteet muodostavat rivejä. Sekaannusta voi 
aiheuttaa myös Hydrothassa-suvun meillä yleinen yksivärisen sini
nen muoto H. aueta Fbr. var. glabra Hrbst, joka esiintyy kosteilla pai
koilla Ranunculus-lajeilla. Sen pään, etuselän ja peitinsiipien pis:
teisyys on paljon voimakkaampi - jyrkkäreunaisia, syviä piste
kuoppia - kuin Phaedon-lajiemme. Sitäpaitsi etuselän omituisen 
leveä, hieman kupera etuosa erottaa sen heti Phaedon-lajeista, joilla 
etuselkä suhteellisen jyrkästi kapenee eteenpäin. 

Maamme Phaedon-lajit voidaan erottaa toisistaan seuraavasti: 

1 (4). Tuntosarvien kaksi ensimmäistä niveltä alapuolelta ± punakeltaisia. 
~rakaruumiin vatsapuolen pinta ei pisteiden välillä ole verkkomaisesti uurteinen 
tai poikkiviiruinen, himmeä, vaan sileä ja kiiltävä. Peitinsiipien pisterivien välit 
tavallisesti hienopisteisiä, kiiltäviä. 

2 (3). Ruumis hieman pitkulainen, matalan kupera. Väri tav. sininen, vi
vahduksin vihreään, sinipunaiseen ja mustaan; koko 3-4 mm. . ......•.. 
. . • • . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . Ph. cochleariae Fbr. 

3 (2). Ruumis munanmuotoinen, hyvin kupera, taapäin enemmän ja jyr
kemmin kapeneva kuin edellisellä. Väri vihreähkön kuparinhohtava tai usein 
puhtaan kuparinhohtava, pinta kiiltävä; koko 3- 3,5 mm. . ............ . 
. . . . • . . . • . • . . · ............. . • Ph. cochleariae Fbr. var. neglectus Sahlb. 

4 (1). Tuntosarvet kokonaan mustat. 
5 (6). Takaruumiin vatsapuoli ja peitinsiivet kiiltävät; ruumis munanmuo

toinen; koko 3-3,5 mm. . . . . . . . . . . Ph. cochleariae Fbr. var. neglectus Sahlb. 
· 6 (5). Takaruumiin vatsapuoli pisteiden välillä verkkomaisesti uurteinen 
tai poikkiviiruinen, himmeä; peitinsiipien .pisterivien väleissä runsaasti suuria 
pisteitä. 

7 (8). Peitinsiipien olkakyhmy heikosti kehittynyt; viimeisen vatsanivelen 
ulkoreuna enintään hyvin heikosti ja kapealti vaalea; väri sininen tai vihertävä; 
koko 3-4 mm. . .. , .......................... Ph. concinnus Steph. 

8 (7). Peitinsiipien olkakyhmy hyvin kehittynyt viimeisen vatsanivelen 
ulkoreuna leveältä kellertävä; väri useimmiten sininen, joskus vihreään vivah
tava; koko 3,5-5 mm. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Ph. armoraetae L. 

Koiraat ovat yleensä hiukan pienempiä kuin naaraat ja niiden 
etunilkkojen ensimmäinen nivel on hieman laajentunut. Muuten eivät 
~ri sukupuolet ulkonaisesti eroa toisistaan. 
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Sekä R ei t te r (1912, s. 134) että Kuhn t (19f3, s. 853) jaA u
r i v i II i u s (1917, s. 83) pitävät lajia Ph. concinnus Steph. vain lajin 
Ph. armoraciae L .värimuunnoksena, samoin tunnettu saksalainen 
chrysomeliditutkija j. W e i Se (1884, S. 547 - 48; 1906, S. 563; 1.916, S-

119) Kumminkin poikkeavat nämä muodot muutenkin toisistaan -
kuten tutkimuskaavastakin ilmenee - ja on ne ilmeisesti katsottava 
eri lajeiksi, kuten Thomson (1866, s. 274}, B e del (1889 - 91 ,. 
t. ·153; 269}, j. S a h 1 b e r g (1900, s. 117) ja Hansen (1927, 
s. 138) ovat tehneet. Myöskin Sharp (1910) on sitä mieltä, että 
Ph. concinnus Steph. on itsenäinen laji. Hän perustelee käsitystään 
myös sillä, että concinnus genitaalielimiensä puolesta eroaa selvästi 
lajeista armoraciae ja cochleariae (1. c. s. 6). Yliopiston maanviljelys-· 
ja metsäeläin tieteellisellä, laitoksella suorittamani tutkimukset vah
vistavat S h a r p'in tiedonannon. Mitä yksityiskohtiin tulee, tah
toisin kuitenkin huomauttaa, etten voi pitää oikeana S h a r p'in 
ilmoitusta että concinnus eroaa toisista lajeista siinä, että sillä 
oedeagus-( = penis-)kärki on huomattavasti pitempi kuin toisilla,. 
erikoisesti kaksi kertaa niin pitkä kuin Jajilla cochleariae. Havainto
jeni mukaan Ph. concinnus-lajilla oedeagus on suhteellisesti leveämpi 
kuin toisilla lajeilla. Se on aina kärkeen saakka jotenkin tasapaksu ja 
kärki itse on tylppä. Kärkiaukon suojusläppä on leveä, runsaasti 
2
/ 3 koko kärkiosan leveydestä. Ph. armoraciae-lajilla oedeagus taas 

on suhteellisesti hienompi, kärkeen pä1n hieman kapeneva. Itse 
kärki on terävämpi ja kärkiaukon suojusläppä huomattavasti ka
peampi, vain noin 1/ 3 koko kärkiosan leveydestä. Ph. co~hleariae-

1ajilla on oedeagus hieman pienempi kuin molemmilla edellisillä_ 
Sen kärki on yielä terävämpi kuin lajilla armoraciae. Kärjen reuna 
on Ieveälti kitinisoitunut ja suojusläppä leveä. Sangen erilailla on 
suhtauduttu muotoon Ph. cochleariae Fbr. var. neglectus Sahlb. 
H a n s e n (1. c.) mainitsee sinappikuoriaisen yleensä hyvin muun
televaksi lajiksi, ryhtymättä kuitenkaan sen tarkemmin näitä 
muunnoksia kuvailemaan ja erottelemaan. A u r i v i II i u s (1. c.) ei 
myöskään mainitse mitään muunnoksia. R ei t te r (1. c. s. 133) ja 
K u h n t (1. c. s. 854) pitävät muotoa neglectus Sahlb. vain väri
muunnoksena. Heidän ilmoituksensa on kuitenkin erehdyttävä, sillä 
C. R. S a h l b e r g korostaa lajinsa neglectus selityksessä (1838, 
s. 205) juuri tuota tutkimuskaavassa mainittua huomattavaa muoto
eroavaisuutta: >>A praecedente distinguitur interstitiis laevibus"et 
statura corporis magis orbiculata.>> Värin hän ilmoittaa (1. c. s. 204) 
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lajilla olevan: >>viridi-aenea>>. Vielä on huomattava, että hänellä 
lajissa omissa Sahlb. (= cochleariae Fabr.) on >>var. b. elytris virescen
tibus>> (l. c. s. 204), joten R e i t t e r'in ja K u h n t'in käsitys ei 
ole asiallisesti perusteltavissa. 

Myöhemmin on tätä muotoa tavattu meillä enemmänkin, ja 
juuri tähän muotoon katsotaan tavallisesti kuuluvan myöskin 
kuparinväriset yksilöt, jollaisia H a n s e n (1. c.) ilmoittaa la
jissa Ph. cochleariae Fbr. tavattavan. Lisäksi on huomattava, 
että osalla tähän muotoon kuuluvia yksilöitä tuntosarvien en
simmäiset kaksi niveltä, jotka päämuodolla ovat aina . alta ± 
punakeltaiset, ovat aivan tummat. M.m. tämän johdosta on 
kyseessä olevaa · muotoa myös pidetty lajina Ph. gramicus Duft. 
(S e·i d ·1 i t z 1891, s. 700; j. S a h 1 b e r g 1. c.).1 Asia voidaan lopulli
sesti ratkaista vain runsaan, erikoisesti tätä kysymystä silmällä
pitäen kerätyn havaintoaineiston ja kriitillisesti suoritetun syno
nyymiselvittelyn pohjalla. Joka tapauksessa eroaa muoto jo ulko
morfologisesti päämuodosta enemmän kuin tämä molemmista toi
sista lajeista, joten ei mielestäni· ole syytä sitä ilman muuta vaikene
malla sivuuttaa, kuten Hansen (1. c.) jaA u r i v i 1 1 i u s (l.c.) ovat 
tehneet. Tärkeätä nähdäkseni olisi saada selville, missä määrin var. 
neglectus Sahlb. päämuodon ohella esiintyy tuholaisena. Ainakin 
Eestistä on se nimittäin sellaisena mainittu (K ä s e b i e r ja Z o 1 k 
1929, s. 70), mutta mitä muodolla var. neglectus Sahlb. siellä tarkoi
tetaan, ei ilmoituksesta käy selville. 
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Pieniä tietoja. 

Miten käki etsii lintujen pesät, joihin se aikoo munia. Retkeillessäni 
kesällä 1928 eräällä niityllä huomasin pen; astaskuparin, hätäisesti naksut
telemassa, vaikka en huomannut mitään, jonka olisi pitänyt niiden rauhaa 
häiritä. Itse olin nimittäin linnuista vielä noin 50 metrin etäisyydellä, joten 
ne minua eivät voineet pelätä. Päätin ottaa selvän mistä tässä oli kysymys, 
ja asetuin sopivaan piiloon tarkkaamaan. Kauvan ei minun tarvinnut
kaan odottaa, kun huomasin syyn. Metsästä lensi nimittäin käki suoraan niitä 
pensaita kohti, joissa pensastaskut istuivat, räpisteli hetkisen ja lensi etäämmäksi 
pensastaskujen ajamana. Kohta palasi se kuitenkin uudistaen saman tempun 
moneen kertaan. joka kerta hyökkäilivät pensastaskut kimakasti huutaen gii 
gii gii käkeä kohti ]a ajoivat sitä takaa aina metsän laitaan saakka. Sinne jäi 
käki hetkiseksi. Mutta sieltä kantautui korviini samallainen gii gii piipitys ja 
kohta lensi käki taasen pellolle uunilintujen saattamana. Heti kun pensastaskut 
keksivät käen aukealla, lensivät ne sitä vastaan huutaen samoin kuin ennenkin ja 
saattoivat sen taasen hetkisen kuluttua metsään. En ollut ennen huomannut 
luonnossa tällaista näytelmää ja siksi se alkoi aivan jännittää. Vuoroin uunilin
nut, vuoroin pensastaskut olivat ahdistettuja ja ahdistajina käen itsepintaisen 
tungettelun tähden. 

J<äen lennellessä peltoaukealla olin pannut merkille, että se lähenteli yhä 
itsepintaisemmin erästä pientä pensasta pientarella ja että pensastaskut tulivat 
juuri tällöin yhä levottomammiksi. Kun minulla matkan tähden ei ollut aikaa 
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pidemmälti seurata asian kehitystä, täytyi jättää tämä mielenkiintoinen tarkas
telu. Päätin kuitenkin ottaa selvän, mitä oli tuon pensaan juurella, josta pensas~ 
taskut olivat olleet niin hätääntyneitä. Sieltä löysin lintujen pesän aivan kuin 
olin ajatellutkin näytelmää seuratessani. Pesä oli syvällä pientaressa kolmine 
munineen. Sen kätköpaikasta oli käki kuitenkin päässyt vähitellen selvyyteen 
jå oli sillä ilmein en a ikomus asettaa munansa pensastaskun pesään. Sillä miksik;.j 
muuten se olisi niin itsepintaisesti pensastaskujen rauhaa häirinnyt. Ikävä vaan 
etten voinut myöhemmin nähdä toteuttiko käki aikomuksensa. 

En malttanut jättää tarkastamatta, mistä johtui uunilintujen viha käkeen . 
Hiivin vielä metsän laitaan ja pian löysin sie ltä käen ja uunilintujen opastamana 
uunilintujenkin pesän. Siitä kiihkeydestä millä käki etsi näiden lintujen pesiä 
saattaisi ehkä päätf'llä, että käki tunsi hetkensä olevan lähellä ja sen oli siis löy
dettävä paikka mihin munansa laskisi. 

Tämän tapauksen nähtyäni ja kuultuani jäi muistiini lintujen hätäilyääni 
(molemmilla samallainen). Sen opastamana olen sitten myöhemminkin huo
mannut käen olevan pesänetsinnässä. ja merkillistä, että ahdistettujen lintujen 
ääni on ollut jotenkin sama llainen, surahteleva >>gii>>. Näyttää siltä kuin linnuilla 
olisi yhteinen ääni käen ahdistaessa niiden pesää. 

Tästä käy myöskin selville, ettei käki umpimähkään ala etsiä linnun pesää ... 
vaan se tunnustelee vähin erin mikä paikka lintujen elinpiirissä on sen asukkaille 
arin paikka, ja näin vähitellen saa selville pesäpensaan ja mättään sekä pesän. 

· Jussi Seppä. 

Peltosirkku (Emberiza hortulana) Sodankylän Vuotsossa. T~imä lintu oli 
viime kesänä ehtinyt jo Vuotsoon saakka. Kuulin sen laulua siellä heinäkuun 
3 p:nä. Esiintymispaikka lienee pohjoisin tähän saakka huomattu. Kun pelto-· 
sirkku on kulttuurin suosija, niin voi se pian asutuksen voimistuessa siirtyä 
Maanselän ylitsekin. Jussi Seppä. 

Muutamien pelpposlintujen esiintymisestä talvi-aikaan Pieksämäellä. 
Ta v i o kuu r n a (Pinicola enucleator (L.)) on ollut hyvin yleinen parina 

viime talvena. Syksyllä 1927 se saapu i lokakuun 23 p., 1928 lokakuun 23 p. ja 
1929 jo lokakuun 13 p. Koko talvikauden näki lintuja sitten katajapensaissa 
syömässä marjoja sekä kuusissa että männyissä, joissa ne söivät oksien pää-· 
tesilmuja. Viimeiset yksilöt tätä lintua näin huhtikuun lopulla. 

T i k 1 i ä (Carduelis carduelis {L.)) olen tavannut muutamia kertoja talvi
aikaan seudulla. Niinpä maaliskuun 21 p. 1926 näin koiras-tiklin takiaisen sie
meniä syömässä. Helmikuun 10 p. ja 14 p. 1928 kymmenen yksi lön parvi 
hautausmaalla ja samoin maalisl<uun 28 p. kolmen yks il ön parvi samassa pai-· 
kassa. · 

Vihreävarpu ne n (C. spinus (L.)) on ollut harvinainen talvivieras. 
Viime talvena näin niitä kuitenkin melkein joka päivä urpiaisparvissa. Kerran
kin oli yhdessä parvessa noin 50 kpl. urpiaisia ja noin 20 kpl. vihreävarpusia. 
Edellisenä talvena näin pari lintua maaliskuun alkupäivinä myöskin urpiaispar~ 
vessa. 

Peippo ne n (Fringilla c. coelebs L.) on oleskellut täällä useina talvina . 
Vuonna 1927 näin sen jouluna, vuonna 1928 näin lintuja pieninä parvina marras-
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kuun: 8-25 päivän välisenä aikana milt'ei joka päivä, ja yhteiskoulun oppilas P. 
joikuneo näki pienen parven vielä tammikuun 10 päivänä Pieksämäen ase
malla. Pari, koiras ja rtaaras, talvehti vuonna 1928-1929 Meijerhovin kartanon 
lähettyvillä. Usean kerran näin linnut yhdessä keltasirkkujen kanssa etsimässä 
r(tokaa kartanomaalta ja riihen edustalta. 

Härkäpeipposen (Fringilla montijringilla L.) naaraan näin vielä 
joulukuun 28 päivänä 1929. Se oli työttäytynyt keltasirkkuparveen ja etsi ruo.
kaa yhdessä niiden kanssa. Kun lintu on näin saanut seuraa ja keksinyt yhteiset 
ruokapaikat keltasirkkujen kanssa, niin on mahdollista, että se asustaa koko 
talven seudulla. Lauri Siivonen. 

Tunturiräiskä (Stercorarius longicaudus) tavattu Pieksämäellä v. 1926. 
Hiljattain sain käsiini linnun siiven, jalat ja nokan, jotka yhteiskoulun oppilas 
Lauri Siivonen oli irroittanut Pöyhölän pappilan pellolta ammuttuna löydetystä 
linnusta elokuun lopulla v. 1926. Irroitetut ruumiinosat totesin kuuluneen nuo- • 
rette tunturiräiskälle (siiven pituus on vajaa 290 mm). Suomen linnuissa maini
taan otaksuma, että tunturiräiskä käyttäisi pohjoista muuttotietä, koska tätä 
lintua on harvoin maamme eteläosista tavattu. Oliko ammuttu tunturiräiskä 
vain eksynyt yksilö vai oliko niitä useampia matkalla, ei voi sanoa, kun ampujaa 
ei tiedetä. Mutta ehkä nuoret linnut muuttavatklo etelään maateitse. Siihen viit-
taisi tässä mainittu löytö. Jussi Seppä. , 

Käärmekuusi, jonka kuva on vieressä, kasvaa Vihdin Vanjoen kylässä Joen
suun pientilan maalla n. 2 1/2 km:n päässä valtamaan tiestä. Se on arviolta 
11,5 m korkea, ympärysmitta 1,5 m:n korkeudelta 74 cm ja 25 cm:n korkeu
delta 87 cm. Kun puu n. 30 vuotta sitten löydettiin, ympäröi sitä metsä, ja 
silloin se oli nykyistään jokseenkin puolta pienempi Nykyjään se seisoo yksi-

nänsä tilustien varrella pienen pellon reu
nalla. Kun talon väki, varsinkin sen emäntä, 
on kovasti saanu~ ponnistaa suojellakseen 
puuta talvisin tukinajajilta, kesäisin oksia 
repiviltä uteliaitta katselijoilta, olisivat he 
mielissään, jos se luonnonsuojeluvalvojan 
toimesta saataisiin rauhoitetuksi. 

Lempi Lehtokoski. 

Talven 1930 kukkimisilmiöitä. Olen 
sanomalehdistä polminut muutamia tämän 
talven lumetonta ja pakkasetonta tammi ... 
kuuta Iuonnehtivia tiedonantoja kasvi
maailmasta: Kaunokaineo (Bellis perennis) 
kukki 8. 1. Helsingin uudella hautaos:
maalla. f\oivuissa oli 8. I. Helsingin Eläin'
tarhassa oksia, · joissa silmut olivat mel
kein puhkeamassa. Keltamo (Chelidonium 
majus) kukki 11. 1. Porissa Porin konepa
jan pihamaalla (kukat tietysti syyskukkia). 
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Näsiä (Daplme mezereum) esiintyi Porin maaseurakunnassa Toukarin kylässä 
Pyndösjärven rannalla täydessä kukassa 21. 1. Kevätesikko (Primula veris) 
kukki 28. · 1. Porissa Kruununprinssinkadun puistikossa. Ilmoituksessa sano· 
taan: >> kukinta on hiukan värjöttävämpi kuin kevätauringon esiinherättämä>>. 
Kukkiva kevätesikko poimittiin myös 25. I. Helsingin itäisestä saaristosta. 
Leppä (Alnus incana) oli kukassa 29. J. Euran Kauttualla. 

A. Seinäjokelainen. 

Kasvifenologlsfa havaintoja Kouvolasta talvella 1980. Kuluva, tavallista 
lämpöisempi talvi on aikaansaanut poikkeuksellisia ilmiöitä kasvikunnan kehi· 
-tyksessä. · Seuraavat havainnot on allekirjoittanut tehnyt Kouvolan seudulta. 

Alnus incana. 20. 1. hedenorkkojen lapakot jo jonkunverran pidentyneet; 
20. 1 J: hedekukinnot kovasti venyneet; 4. 111. kukkiminen alkamassa: pari lep
pää pölisee, useissa emin luotit näkyvissä. - Corylus avellana. 25. 1. (aseman 
puisto) hedenorkot pidentyneet; 20. I 1. muutamista norkoista siitepöly varisee; 

·4. 1 II. useat norkot pölisevät ja emin luotit ovat näkyvissä. - Daplzne mezereum. 
30.· J. (Palomäen NE·puol.) pensas, jossa punaiset nuput valmiina; 3. I 1. (Mielak
kamäen W·puol.) samoin; 4. 111. viimemainittu oli vielä nupulla. - juncus 
effusus. 12. J. (Helsingin rad. varr.) su urimmaksi osaksi vihreitä mättäitä; 
4. II I. vihreätä ainoastaan tyvessä. - Lonicera tatarica. 25. 1. (aseman puisto) 
silmut selvästi kehittyneet (n. 1/2- l sm pitkät); 4. 111. näyttivät vioittuneilta. 
- ionicera periclymenum (?). 26. 1. (Kuusankosken apteekin puutarha) verso
jen latvassa vielä 5- 6 vanhaa, vihreätä lehteä jälellä; silmut osaksi puhjenneet, 
m.m. eräästä silmusta kehittynyt n. 1 1/2 sm pituisia nuoria lehtiä. - Primula 
auricula (?) . 25. I. kukalla opettajatar Siukosen puutarhassa. - Pulsatilla 
vernalis. 23. 1. (Salpausselän s-rinteellä Niinimäkeä vastap.) kukannuput nä
kyivät pieninä ruskeina palloina; muutamissa suojaavat lehtitupet jo irtautu
Jleet nopun ympäriltä; 4. II J. nuput selvästi kehittyneet. - Rubus idaeus (vil
jelty). 1. 11. jäänyt nuoria, syksyisiä lehtiä versoo latvaan. - Sambucus race
mosa. 25. 1. silmut kovasti turvonneet, niin että lehdykät näkyvät ulkona ja 
kukinto niiden keskeltä. - Sclerantlzus annuus. 25. 1. (Helsingin rad. varr.) kuk

.kiva yksilö. - Spiraea sorbifolia. 23. 1. (Kouvolan Käpylä) sihnut niin auki, 
että lehdyköiden kärj et näkyvät; 11. II. (J<eski-Suom. Rykm. puistikko) silmut 
aivan auenneet. - Tussilago jarfarus. 20. I. (veturitallin SW-seinusta) ei 
erikoisemmin kehittynyt; 4. 111. ed. paik. vanat pidentyneet ja pari mykeröä 
niin auki, että keltainen väri piikoittaa keskeltä nuppua. - Viburnum lantana. 
11. 1 I. (K.S. R:n puistikko) oksien kärjissä pari syksyistä, vihreätä lehteä. 

Kouvola 4. 11 I. 30. Arvi Ulvinen. 

Leppä kukalla tammikuussa. Pienenä lisänä tietoihi.n kuluvan talven 
kukkimisilmiöistä mainittakoon, että saamieni ' llttllisten tietojen mukaan huo
mattiin leppä kukalla Vihdissä tammik. 6 p:nä ja Helsingin Meilahde~sa (ilmoit
tajan käs ityksen mukaan tervaleppä, mikä tuskin li enee oikein) tammik. 
19 J?:nä. Elsa Hai1L 
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Kirjallisuutta. 
__ Berg, Ben g t: Die letzte11 Adler. - Mein Freund der Regenpjeijer. 
.Abu Markub. - Mit den Zugvögeln nacfl Ajrika. - Tookern, der See der wilden 
~chwäne. - Die seltsame Insel. - Arizona Charleys j unge. · 

Saksalainen 1}luonnonystävä)}-suunta on sodan jälkivuosiin verrattuna jo 
aivan huimasti muuttunut. Poissa ovat kirjakauppojen hyllyiltä ja näyte
ikkunoista vanhat omat klassikot, Brehmiä ehkä lukuunottamatta. Sensijaan 
ov~t vallan harvinaisen populäriteetin saavuttaneet erinäiset eläinkuvaajat, 
amerikkalaiset ja omat kotimaiset saksalaiset. Kasveja kuvaavilla koruteok
silla, joita ei puutu kirjakaupoista, on kaikesta päättäen oma, pysyvä menek
kinsä. Suunta on: kevyt, taiteellisuutta tavoitteleva luonnonkuvaus entisen 
raskaan tieteellisen asemesta. Se on selvästi huomattavissa nykyisen Saksan 
tämän alan virtauksissa. · 

Paraimpana esimerkkinä tästä suunnasta on, että ruotsalainen, meilläkin 
hyvin tunnettu Bengt Berg on myynyt tuotantonsa saksalaiselle kustantajalle. 
Yhdellä iskulla ja kokonaan. Näiden, otsikossa mainittujen kirjojen ulko- ja 
painoasu ovat ensiluokkaiset ja ne komeilevat hallitsevasti sekä suurten e'ttä 
pienten kirjamyymälöitten näyteikkunoissa. 

Kaikesta päättäen on Bengt Berg. vuollut kultamarkkoja, foka on onnitel
tava asia. Kun Bergin tuotantoa on osaksi suomennettu - m.m. Arizonan 
Kallen poika lienee menekkikirjoja - ja ruo~salaiset painokset ovat myös 
hyvin tunnettuja, ei liene lähempi selostus tässä yhteydessä tarpeen, ainoastaan 
merkkinä suunnasta mainittakoon nämä saksalaise t painokset. T. }. H. 

Kokousselostuksia. 
Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon kokous 22. Xl.1929. 

Yliopp. Hertta 1 n g m a n piti esitelmän imettäväissilmän kehitystä koskevista 
tutkimuksistaan. Esitelmöitsijä esitti silmän pääosien: silmämaljan, näköher
mon, iinssin ja mesodermista muodostuvien silmän osien kehityksen rotalla (Mus 
decumanus) ja vertasi kehitystä tähän asti parhaiten tunnettuun imettäväiss ilmän, 
ihmisen s~lmän kehitykseen. Pieniä eroja tavataan esim. linssin, .näköhermon ja 
mesodermaalisten osien kehityksessä. Esitystä valaisivat useat mikroskooppi
sista preparaateista otetut valokuvat. 

Maisteri Va lio Korvenkontio esitti uusia mielenkiintoisia havainto
jaan ja kokemuksiaan piisamimyyrästä, jonka elintapoihin hän oli seikkaperäi
sesti tutustunut kasvattamalla niitä osaksi sisällä eläintieteellisen laitoksen huo
neistossa , osaksi ulkona erilaisissa häkeissä tai aitauksissa. 

Yllopp. Esko Suoma 1 aine n näytti maassamme harvinaisen perhosen, 
Calamia phragmitidis Hb., jota hän vuosina 1926-1928 on tavannut Porvoon 
pitäjässä, Mäntsälän joen suupuolen kaislikossa. Laji tuntuu meillä lentävän 
elokuun alkupuolella (2- 19. VIII). Sen vuorokautinen lentoaika on esittäjän 
havaintojen mukaan lyhyt, sillä kaikki yksilöt, kahta päivällä istumassa löydet
tyä lukuunottamatta, on saatu klo 1/2 10 ja 1/2 11 välillä illalla. Perhoset lente
livät Phragmites-ruoviko ssa, käymättä milläHn kukilla sekä tulematta vaiolle tai 
syöteille. Muualla Suomessa ei lajia toistaiseksi ole tavattu. 
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Tohtori Ilmari V ä 1 i kangas teki selkoa viime elokuun 13 p:nä. kovan 
eteläisen sademyrskyn jälkeen toteamastaan leppäterttujen (Coccinella 7-punc
tata ja Anatis ocellata) joukkoesiintymisestä Tytärsaaren rannassa, vedessä ja 
rantakivillä. Ilmeisesti oli Viron puolella tapahtunut leppäterttujen joukkovael-
1us, jonka myrsky oli suunnannut Suomenlahdelle. Samanlainen mereen päät
tynyt vaellus on v. 1893 todettu Ahvenanmerellä ja syksyllä 1894 Kaivopuiston 
rannassa (T. H. j ärv i). Lisäksi on joukkoesiintyminen ilman erikoista vaellusta 
huomattu Helsingin seudu lla y.m. kesällä 1911. Leppäterttujen ajoittaisen tavat
toman lisääntymisen jossakin seudussa arvellaan yleensä riippuvan kirvojen, 
leppätertun ja sen toukkicn ravinnon, erikoisesta runsaudesta jonakin vuonna. 

Prof. j. I. Li r o näytti muutamia harvinaisia ruostesieniä. U~omyces vale
rianae (Schum.) fuck. oli viime kesänä tavattu Valeriana ofticinaliksessa Espoon 
Mattsbyssä, Blinduddissa. Laji tavattiin kesä- ja talvi-itiöasteissaan, jotka ovat 
Suomelle uudet. Lajin helmi-itiöaste on meillä tavattu vain kerran v. 1896 
Kokkolassa. Uropyxis mirabilissima (Peck.) Magn. oli viime kesänä esiintynyt 
runsaasti 1. Michclsonin puutarhassa Raivolassa, josta oli lähetetty 1-7 vuoden 
vanhoja, ruosteen saastuttamia Malwnia aquifolium-yksilöitä. Sieni, joka on 
lwtoisin Pohjois-Amerikasta, lienee tällä vuosisadalla tunkeutunut eräisiin . sak
sa laisiin taimitarhoihin, joista muutama vuosi takaperin tuotettiin taimia Raivo
laan. Suvusta, josta tunnetaan vain 13 lajia, ei aikaisemmin ole tunnettu edus
tajaa Suomesta. Suomen valtiollisella alueella uutena ruostesienenä näytti prof. 
Liro puolukanvarressa Ioisivan lajin Pucciniastrum Goeppertianum (Kuhn.) Kleb. 
Sienen, joka Euroopassa ja Pohjois-Ameril<assa kehittää helmi-itiöasteensa 
14:n Abies-lajin neulasissa, sekä talvi-itiönsä lO:ssä Vaccinium-lajissa, oli esittäjä 
ennen kerran, v. 1899, tavannut luonnontieteellisen alueemme itärajalla jarne
man luona lähellä Äänisjokea. Viime elokuussa oli maisteri j. Gröntved (Köpen
haminasta) tavannut sienen saastuttaman puolukanvarren Punkaharjulla. 

Yliopp. P. R. Tanner kertoi ruskeasta suohaukasta (Circus aeruginosus), 
jota elokuussa 1828 tavattiin kaksi yksilöä (luultavast i pari) lähellä Vaasaa, 
Mustasaaren rantametsikössä. Toinen niistä, koiraslintu, ammuttiin. Samoilla 
seuduilla ammuttiin yksi lintu viime kesänä. -Sillä kohdalla, josta linnut tavat
tiin, on lahden perukka hyvin matalaa ja laaja sekä kasvaa tiheää kaislikkoa, 
joten lukuisat vesilinnut viihtyvät siellä hyvin. 

Maisteri Väinö Heikinheimo näytti Tyrväästä 1916 ja Sortavalasta 
1. V II 1. 1929 löytämiään harvinaisen suuria tammen lehtiä, joiden hän arv~li 

syntyneen sen johdosta, että talvella useimmat silmut olivat paleltune.et ja vain 
n.s. )>uinuvista silmuista )> oli päässyt kehittymään muutamia harvoja lehtiä. 

Tohtori Elias H o 11 o kertoi tavanneensa viime kesänä 25. VI 1. Lavansaa
ressa 5 harmaata hai\<araa . (Ardea cinerea) sekä seuraavana päivänä 7 yksilöä. 
Ne seisoivat kivillä ja lentelivät l(ierkourin rannan läheisyydessä. Syystä, että 
kertoja viipyi saarella vain muutamia päiviä, ei hän tiennyt, mitenkä kauan ne 
olivat siellä olleet. Muutaman päivän perästä ne olivat, hänen eräältä saarelai
selta saamansa tiedon mukaan, jo kadonneet. Saaren asukkaat olivat kertoneet, 
että niitä oli siellä joskus ennenkin ollut, vaikkal<in harvinaisina vieraina. 

Seuran jäseniksi valittiin opettajatar Ellen H y v ö ne n sekä ylioppilaat 
K.aarina (Kaiju) Aune Kyllikki Brummer, Irj a Esteri He 1 i n, Antero Her
man H ä 1 1st r ö m, Sirkka Marjatta K a II i o, Urho Uuno Johannes Li i m a
t a i n en ja Veijo Kalervo W a r t i o v a a r a. 
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Vanamotaisten Illanvietto 8. XII. 1929. joulukuun 8 pnä klo 19 kokoontui
vat vanamolaiset >>jou lukuun kokoukseensa>> tällä kertaa Ostrobotnian juhlasa
liin. joulutuntuisten kynttiläin koristamaan saliin oli saapunut 105 vanhempaa 
ja nuorempaa vanamolaista. - Toht. Arvi Poijärven soitettua alkusoiton ja 
yliop·p. Paavo Suomalaisen lausuttua vanamolaiset tervetulleiksi illanviettoon, 
piti maist. Eino Kärki esitelmän lumella esiintyvistä hyönteisistä kehoittaen 
vanamolaisia tallettamaan näitä pohjolan luonnon tyypillisiä edustaj ia·. Ylioppi
las Esko Suomalainen loi humoristisessa osittain heksametrillä, osittain kalevalan
mitalla sepitetyssä kronikassaan katsauksen vuoden 1929 merkkitapauksiin 
Vanamon elämässä. Esitys palkittiin vilkkain suosionoso ituksin. Tämän jälkeen 
luki maist. Heikki Väänänen tilaisuuteen ilmestyneen Luonnon Ystävän >>joulu
numerom. Humoristisen-pisteliäs ja monipuolinen numero sai osakseen suurta 
suosiota. Vanamotaisen yliopp. l(auko Mankosen johtaman trion so itettua 
muutamia ihastuksella vastaanotettuja musiikkinumeroita esitt i yliopp. K.. A. 
Pohjakallio tarkkoihin ja oivallisiin omakohtaisiin antropologisi in havaintoihin 
perustuvan lau lelman: >>Erään laulajan tarina>>. Luontevaa esitystä seu rasi 
Vanamo suurella myötätunnolla . Illan lopettajaisiksi suorittivat maist. Osmo 
H. Porkka ja yliopp. Paavo Suomalainen syyslukukauden >>s tipendien~> , humoris
tisten joululahjojen jaon. Useat lah jat nostattivat oikean naurunmyrskyn. 
Rattoisaa, toverillista yhdessäoloa jatkui myöhään yöhön. 

Uutisia. 
Keholtus hyöntelskerääjille. Kun lehtori Asko P u 1 k k i se 11 a on 

käsikirjoituksena valmiina petopistiäisiämme (Spltegidae) käsittelevä fau
nistinen käsikirja, kehoitamme kaikkia hyönteiskerääj iä, joilla kokoelmis
saan on tämän ryhmän varmasti oike in määr ttyjä edus tajia, Whettämään 
hänelle mahdollisimman tarkkoja tietoja löydöistään. Lehtori Pulkkinen 
on luvannut myöskin ottaa korvaukse tta määrätäkseen mainittuja hyön
teisiä. Hänen osoitteensa on Viipuri, l( u 11 e r v o n katu 2 2. 

L. Y:n Toimitus. 

Luonnontieteiden ja maantieteen opettajien kurssit pidetään Kouluhal
lituksen toimesta Turussa ensi kesänä ke.säkuun alussa tai keskivaiheilla. 
Ku·rssit järjestää Turun luonnontiet ja maantiet. opettaj ien kerho ja nii
den· toimeenpanemiseen on saatu 25,000 mk. valtionvaroja. 

Rovaniemen keskikoulun luonnonhistorian ja maantieteen nuoremman 
lehtorin virkåan on maist. R. M. Koski m ie s saanut valtakirjan. 

Uusi eestflälne~ luonnontieteellinen aikakauskirja. Senjälkeenkuin Tartossa 
vv. 1922- 1924 julkaistu l))>Loodus>> (Luonto) lakkasi ilmestymästä, ei Eestissä 
ole ollut luonnontieteellistä aikakauslehteä. Nyt on kuitenkin Looduksen enti
nen päätoimittaja toht. G. V i.l b e r g alkanut Tartossa (l\astani tän. 119) 
julkaista uutta, Loodusta pienempää, >>Loodusevaatleja>>-lehteä. Kooltaan, hin
naltaan j_a ilmestymistavaltaan aikakauskirja on Luonnon Ystävän tapainen. 
Lausumme· eestiJäisen sisarlehden tervetulleeksi biologiselle työsaralle. 

Helsinki 1930, Raittiuskansan Kirjapaino O.v. 
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J u 1 kaisija: Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
Toimitu s: Uunio Saalas (vastaava) ja /(. Linkola 

Kasviretkeilyjä Pohjois==Amerikan itäosissa. 
Vilho A. Pesola. 

,Oleskellessani vuosina 1927 - 28 n.s. Rockefeller-stipendiaat
tina Kanada.ssa ja Yhdysvalloissa kasvinjalostusopinto- ja tutkimus
matkalla, tulin varsinaisen työni ohessa entisenä >>kenttäbotanistina>> 
tehneeksi joukon kasviretkeilyjä, joilla ja joiden yhteydessä teh
dyistä vaatimattomista havainnoista pyydän seuraavassa lyhyesti 
kertoa. 

Retkeilyt Kanadassa. 

Kanadaan saavuin huhtikuun alussa v. 1927 ja viivyin siellä 
syyskuun loppuun. Käytettävänäni oli niinmuodoin kesäkausi, ja 
vaikka kasvinjalostustyöt koekentillä silloin tarkoin sitoivat aikani, 
tein kuitenkin, etupäässä lauantai-iltaisin ja sunnuntaisin, runsaasti 
retkeilyjä. Varsinkin lauantai-iltapäivä, anglosaksilaisen maailman 
kuuluisa >>week end>> (viikon loppu), oli tähän sovelias. Työt lopete
taan lauantaina klo 1, ja iltapäivällä lähtevät kaikki jotka kynnelle 
kykenevät retkeilyille ja huvimatkoille kävellen, autoilla j.n.e. 
>> picnic>>'illensä (anglosaksilaisten ateria luonnossa). Kesäinen ilta
päivä pitenee senkin vuoksi, että kesäiseen aikaan kellot pannaan 
käymään yhtä tuntia normaaliajasta edelle (day light saving time = 
päivänvalon säästämisaika), joten ihmiset nousevat aamulla työ
hönsä ja myös lopettavat sen yhtä tuntia aikaisemmin kuin talvella . 
Sunnuntaisin sen sijaan oli vaikeata saada retkeilyseuraa, sillä erit
täin uskonnollismielisinä kanadalaiset käyttävät sunnuntainsa mie
luimmin kirkossa käymiseen, hiljaisuudessa kotonaoloon tai vie
railuihin. 

Työpaikkani oli Ottawan, Kanadan pääkaupungin lähellä si
jaitseva maataloudellinen keskuskoelaitos (Central Experimental 
Farm), ja retkeilyt tapahtuivat pääasiallisesti kaupungin lähimpään 
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ympäristöön. Ottawa sijaitsee Kanadan itäosassa noin 45° eli suun
nilleen Pohjois- Italian leveysasteella. 'Ryhtymättä tarkemmin ku
vailemaan näjtten seutuj en ilmastoa mainitsen vain oman kokemuk
seni mukaan, että lumi katosi huhtikuun alussa, niinkuin se meillä
kin usein tekee, että kylvötyöt aloitettiin huhtikuun lopussa, siis 
hiukan aikaisemmin kuin meillä, että kesä oli lämpö- ja sadesuhteit
tensa puolesta varsin samanlain en kuin meillä normaalisina vuosina 
Etelä-Suomessa, ehkä kuitenkin, erikoisest i heinä- ja elokuu, hiukan 
lämpimämpi, ja että kaunista kesää, meidän elokuun tapaista, jatkui 
ainakin koko syyskuun ajan, jolloin Ottawassa olin. Talven tiede
tään näillä seuduin olevan lumisen ja ankaran. 

Kanadan kasvi- ja eläintieteilij äin yhdistävä elin on K a n a
d a 11 luo n no 11 tutkijain (The Canadian Field Naturalist-) 
se u r a, jolla on haaraosasto Ottawassa. Tämä seura on t-o imin
tansa, jäsenistönsä j.n.e. puolesta suuresti meidän Vanamo-seuram .. 
me tapainen. Se julkaisee kuukausittain (paitsi ei kesäkuukausina) 
ilmestyvää aikakauslehteä >>The Canadian Field Naturalist», joka 
vastaa meidän Luonnon Ystävää. 

Ottawassa ei ole yliopistoa, mutta siellä on useita muita tyys
sijoja luonnonti eteellisill e töille ja harrastuksi ll e. Näistä on ehkä 
ensimmatsenä mainittava keskuskoelaitoksen kasvitieteellinen 
osasto, joka läheisesti vastaa meidän Maatalouskoelaitoksemme 
prof. Liron johtamaa kasvipatologista osastoa, kuitenkin sillä ero-:
tuksella, että kanadalaisessa laitoksessa on vallitsevan kasvipato
logian ohessa myös >>puhdas botaniikka>> melko vahvasti edustet
tuna. Siellä on virka kasvisystematiikkaa ja -ekologiaa varten ja 
toinen virka rikkaruohotutkimuksia varten (>>taloudellinen kasvi
tiede>>). Kumpaakin virkaa hoi taa nykyään >>puhdasverinen >> bota
nisti, edellistä maisteri j. A d a m s, vanhanpuoleinen jo kankeahko 
herra, joka ei enää mielellään lähtenyt retkeilylle, vaan aamusta .il
taan istui kirjoituspöytänsä ääressä tai museossa, ja jälkimmäist ä 
maisteri H. Gro h, keski-ikäinen mies oikeata retkeilijätyyppiä, 
jonka keralla ja opastuksella suoritin useimmat retkeilyistäni ja 
jonka ystävällisyys ja avuliaisuus olivat korkeinta luokkaa, niinkuin 
kan~dala i sten yleensä. Myös koelaitoksen muilla osastoilla oli muu
tamia innokkaita botanisteja. Toinen luonnontieteilijäkeskus on 
Wictoria-museo, Kanadan valtion luonnontieteellinen keskusmuseo, 
jossa runsaiden kasvi- ja eläintietee ll isten kokoelmain lisäksi on oi
valliset geo logiset , mineralogiset ja paleontologiset kokoelmat. Mai-
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Kuva 1. Kanadan >> Field Naturalistien» retkeilyltä. Retke ilijäin 
jälkijnukko lähestymässä Ruissalon tammilehtoa muistuUavaa 

!ehtoa (ensimäinen lehtokuvaus) . 

nittakoon ohimennen, että tässä museossa työskenteli v. 1926 prof. 
Väinö Auer ollessaan Rockefeller-stipendiaattina Kanadan so ita 
tutkimassa. Museon kasvitieteellisen osaston johtajana on ruotsa
laissyntyinen tri 0. M a 1 t e, Kanadan >> Lindberg>>, joka avuliaasti 
määräsi retkeilyilläni keräämäni, Groh'ille liian vaikeat >>kriitilliseb> 
lajit, mutta joka oli liian mukavuutta rakastava lähteäkseen retkei
lyille. Sensijaan eläintieteellisen osaston johtaja, Kanadassa hyvin 
tunnettu tutkimusmatkailija, innokas amatööribotanisti tri Anderson 
ei jäänyt pois yhdeltäkään yhteiseltä retkeilyltä. Kolmannen ryh
män Ottawan luonnontutkijoita muodostivat oppikoulujen luonnon
tieteiden opettajat ja yläluokkien oppilaat, joiden joukossa oli run
saasti erittäin innokasta ja melko taitavaa väkeä. 

Ottawan >>Field Naturatish'it tekivät keväällä 1927 Ottawan 
ympäristöön neljä retkeilyä, nim. toukok. 5, 12, 19 ja 26 p:nä, ja 
otin osaa niihin kaikkiin. Kullakin kerralla kohdistettiin päähuomio 
johonkin erikoisalaan, ensimmäiseltä kerralla geologiaan ja minera
logiaan, toisella matelijoihin ja sammakkoeläimiin, kolmannella ker
ralta lintuihin ja neljännellä kasveihin. Kultakin kerralla oli johta
jiksi hankittu näiden alojen erikoistuntijoita,· jotka retkeilyn päät
tyessä lyhyessä esitelmässä loivat yleiskatsauksen nähtyyn ja opit
tuun. jokaisella retkeilyllä oli kuitenkin pieni ryhmä >>Vannoutu
neita >> botanisteja, maisteri Groh ja allekirjoittanut niiden mukana , 
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jotka erikoisryhmänä noudattivat omaa ohjelmaansa . Retkeilyihin 
otti osaa keskimäärin 30- 40 henkeä, ja aina niihin kuului hauska 
>>picnic>> kahvitulineen. Myöhemmin kesällä allekirjoittanut teki 
osaksi yksin osaksi maisteri Grohn kanssa useampia retkeilyjä 
Ottawan ympäristöön. 

Näillä retkeilyillä keräsin melkoisen määrän kasveja ja tein 
muistiinpanoja. Kasvit on myöhemmin lahjoitettu Helsingin yli
opiston kas'!itieteelliselle museolle. Muistiinpanojen teossa täytyi 
ajan niukkuuden vuoksi tyytyä vain lajiluetteloihin ilman tavan
mukaisia tiheys- ja runsausarviointeja. Käymme seuraavassa laji
luettelojen avulla tarkastamaan , mitä kasvilajeja näillä retkeilyillä 
t_apasin. Luonnollisesti ne eivät voi antaa täydellistä kuvaa Ottawan 
seudun, vielä vähemmän itäisen. Kanadan kasvistosta ja kasvilli
suudesta, mutta jonkunmois~n käsityksen niistä voi saada, ja varsin
kin ne voivat antaa kiinnekohtia oman maamme ja mainittujen 
seutujen kasviston vertailuille. 

M e t s ä i n kasviston kokoamusta kuvaavat seuraavat luet
telot (meillä outojen sukujen kasviheimo on sulkumerkeissä mainit
tuna): 

Kanada, Ottawa, Aylmer. Sekametsä inen lehto. 26. V. 1927. 

P u u t ja p e n s a a t : 

Abies balsamea 
A. canadensis 
Acer rubrum 
A. sacclzarinum 
Carya cordijormis (Jugland.) 
Ostrya virginiana (Betulac.) 
Picea excelsa 
Pinus strobus 
Populus grandidentata 
Prunus pennsytvanica 
Pr. virginiana 
Quercus alba 
Q. rubra 
Thuja occidentalis 
Tsuga canadensis 
Amelanchier canadensis 
A. sanguinea 
Cornus stoloni fera 
Crataegus oxyacanth.a 

Diervilla Lonicera (Caprifol.) 
Lonicera glaucescens 
Ribes Gynosba:i 
Viburnum pubescens 

Hein ä t: 

Carex pedunculata 
Oryzopsis asperifolia (Graminac.) 

Ruohot: 
Arabis Drummondi i 
Aquilegia canadensis 
Aralia nudicaulis 
Fragaria virginiana 
Hepatica triloba 
Majanthemum canadensc 
Polygonatum biflorum 
Scutellaria galericulata 
Smilacina racemosa (Liliac.) 
Thalictrum dioicum 
Waldsteinia fragarioides (Rosac.) 
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Kanada, Ottawa, Rockliff-Hog's Bank. Kuivanpuoleinen lehto. 7. V. ja 
26. V. 1927. 

P u u t ja p e n s a a t : 

Acer negundo 
A. spicatum 
Belula papyracea 
Picea excelsa 
Pi nus cembra 
P. strobus 
Populus ba/samifera 
Prunus virginiana 
Quercus alba 
Sorbus americana 
Tlwja occidentalis 
Tilia americana 
Tsuga canadensis 
Ulmus americarza 
Cornus stolonifera 
Diervilla Lonicera (Caprifol.) 
Ribes Gynosbati 
Rubus odoratus 
R. strigosus 
Sambucus nigra 
Spiraea latifolia 
Viburnum pubesce11s 

Heinät: 

C arex arctata 
C. Deweyana 
C. eburnea 
M elica striata 
.Oryzopsis asperifolia (Graminac.) 
Poa pratensis 

Ruohot: 

Anemone virginiana 
Antennaria dioeca 
Apocynum androsaenifolium 
Caulophyllum tlzalictröide (Berberid . 
Celastrus scandens ( Celastrac.) 
Clayionia sp. (Portulacac.) 
Cirsium arvense 
Cynoglossum oflicinale 
Dicentra cucullaria 
Erigeron philadelplzicum 
Fragaria virginiana 
Geum strictum 
lmpatiens biflora 
Lappula deflexa 
Lathyrus palu Iris 
Melilotus albus 
Pteris aquilina 
Ranunculus acer 
Rlws canadensis (A11acardiac.) 
Rumex sp. 
Sanicula marilandica 
Sisyrinchium angustifolium ( lridac.) 
Solidago canadensis 
Taraxacum ojficinale 
Trillium erectum (Liliac.) 
Tr. grandiflorum 
Trifolium agrarium 
Tr. hybridum 
Urtica gracilis 
Uvularia perfoliata (Liliac) 
Viola conspersa 
Vitis vulpina ( Vitaceae) 

Kanada, Ottawa, West. Tuore Thuja-leh.to. 18. VI 1. 1927. 

P u u t ja p e n s a a t : 
Acer saccharinum 
Carpinus betulus (Betulac.) 
C. caroliniana 
Crataegus oxyacantha 
Fraxinus americana 
Pirus communis 
Prunus americana 

Quercus alba? 
Sorbus americana 
Tilia americana 
Thuja occidentalis 
Ulmus americana 
Cornus stolonifera 
Lonicera glaucescens 
Rllus typ/zina (Anacardiac.) 
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Ribes oxyacantlwides 
Rubus idaeus 
R. odoratus 
Salix glauca 
Sambucus nigra 
Spriraea latifolia 

H einät: 

Panicum capillare 
P. crus galli 
Setaria viridis 

Ruohot: 

Acf1illea millefolium 
Agrimonia gryposeplwla 
Ambrosia artemisiifolia (Compo sit.) 
Ampelopsis quinquefolia ( Vitac.) 
Apocynum androsaenifolium 
Arctium minus 
Aspidium dilatatum 
Aster cordifolius 
Boef1meria cylindrica (Urticac.) 

Brassica nigra 
Celqstrus scandens ( Celastrac.) . 
Ceplwlanthus occidentalis (Rubiac.) 
Chrysanthemum leucantf1emum 
Eupatori um urticaefoli um 
Fragaria virginiana 
Galium triflorum 
Geum stri ctum 
Impatiens biflora 
Lactuca canadensis 
Lappula ecf1inata 
Leonturus cardiaca 
Litlwspermum officinale 
Osmorhiza longistylis ( Umbellifer.) 
Polygonatum biflorum 
Rlws toxicodendron 
Solidago canadensis 
Thalictrum polygamum 
Urtica gracili s 
Verbena /zastata ( Verbenac.) 
Vitis vulpina 
Zantlwxylum americanum (Rutac.) 

Tällaiset lehdontapaiset metsät, joiden kasvi'lajikokoomus edellä 
yleispiirteisesti on esitetty, olivat Ottawan ympäristöllä varsin ylei
set. Ne sijaitsevat tuoreilla - kuivanpuoleisilla, ilmeisesti jossain 
määrin kalkkirikkailla mailla ja ovat melkoisesti kulttuurin 
vaikutuksen alaisia. Sammalkasvillisuus niistä lähes puuttuu. Mei
käläisiä metsätyyppejä · ajateltaessa1 ne fysiognomiansa puolesta 
tuovat mieleen osaksi Oxalis-tyyppiset lehdot, osaksi Lounais-S~o
men tammilehdot, vaikka lajikokoomus luonnollisesti on vallan 
erilainen. 

Vallitsevia ja tyypillisiä puita ja pensaita niissä ovat Abies-lajit, 
Pinus cembra ja P. strobus, Thuja occidentalis ja Tsuga canadensis, 
monet Acer-lajit m.m. sokerivaahtera (Acer saccharinum), useat 
Quercus-lajit j.n.e. Monilukuisin lajein ovat edustettuina m.m. suvut 
Prunus, Cornus, Lonicera, Viburnum, Crataegus, Ribes ja· Rubus. 
Puistojamme kaunistava pensas Amelanchier canadensis on täält.ä 
kotoisin. 

1 Hiljattain on prof. Y. 1 l vessa 1 o julkaissut arvokkaan tutkimuksen 
Amerikan metsätyypeistä: Notes on some forest (site) types in North America. 
Acta Forestalia Fennica 34. l 929. 
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Ruohoista kiinnittävät 
runsaina ja kauniskukkai
sina huomiota esim. Tril
lium- ja Uvularia-sukujen 
edustajat, joita voi meil
läkin ihailla Helsingin ylio
piston kasvitieteeiiisessä 
puutarhassa. 

Melkoinen joukko on 
sellaisia suku ja, joista meil
lä ei ole lainkaan edusta
jia, jos kohta saman heimon 
lajeja onkin. Tällaisia su
kuja ovat m.m. Ostrya (Be
tulaceae), Diervilla (Capri
foliaceae), Oryzopsis (Gra
minaceae), Smilacina (Li
liaceae), Waldsteinia (Ro
saceae), Clayionia (Portu
lacaceae), Sisyrinchium (Iri
daceae), Uvularia (Liliace
ae), Ambrosia (Compositae), 

f\uva 2. Rui ssalon tammis toja 
mu istuttavaa !ehtoa. 

79 

Boehmeria ( Urticacea), Osmorhiza ( Umbelliferae) y.m. Monien näit
ten kuten myös seuraavassa mainittavien kasvisukujen lajeja 
voimme kuitenkin nähdä kasvavina Suomessakin varsinkin Hel
singin yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa tai kasvihuoneissa .. 

Muutamia meillä aivan outoihin heimoihinkin kuuluvia lajeja 
kasvoi näissä lehdoissa. Tällaisia sukuja ovat m.m. Carya (}ug
landaceae), Caulophyllum (Berberidaceae, meillä puistoissa), Rhus 
(Anacardiaceae), Ampelopsis, meidän >>villi viini>> ja Vitis (Vitaceae),. 
Apocynum (Apocynaceae), Celastrus (Celastraceae), Verbena ( Ver
benaceae) j .n.e. 

Koko joukko on meikäläisiä >>Vanhoja tuttuja>>: Poa pratensis,. 
Hepatica triloba, Scutellaria galericulata, Antennaria dioeca, Cynoglos
sum ojjicinale, Pteris aquilina, Ranunculus acer, Trifolium agrarium, 
Tr. hybridum, Achillea millejoliurh, Arctium minus, Chrysanthemum· 
leucanthemum, Galium triflorum, Leonturus cardiaca y.m. 

Ottawa-joen kosteahkoi1la rannoil1a, puronvarsilla j.n.e. esiintyi 
lehtotyyppi, joka rehevyytensä ja lajirikkautensa puolesta ja muu-·. 
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tenkin suuresti muistuttaa Laatokan Karjalan Aconitum-lehtoja. 
Seuraava lajiluettelo, joka sisältää 75 iajia, esittää tällaisen lehdon 
kasviston kokoonpanoa: 

f(anada, Ottawa, Britannia. Kostea ranta- ja puronvarsilehto. 2. VI 11. 
(osaksi myös 21. V.), t 927. 

P u u t ja p e n s a a t : 
Acer sacclwrinum 
Almzs incana 
Fraxinus nigra 
Populus balsamifera 
P . tremuloides 
Quercus macrocarpa 
Salix discolor 
Taxus canadensis 
Utmus americana 
A melanclzier canadensis 
Cornus stoloni fera 
Ribes floridum 
Rosa sp. 
Spiraea blenda 
Sp. salicifolia 

H ei nät: 
Agrostis alba? 
A. lzumilis 
Calamagrostis sp. 
Carex leporina? 
C. sp. 
Elymus canadensis 
E. virginicus 
Glyceria sp. 
Hierochloe odorata 
Phleum pratense 

Ruohot: 
Aclzillea millejolium 
Amphicarpa monoica (Leguminos.) 
Anemone canadensis 
Apocynum cannabinum v. 11ypericifo-

lium 
Arisaema triplzyllum (Araceae) 
Artemisia biennis 
Asarum canadense 
A sclepias cornuta 
A. incarnata 
Aster macrophyllus 

Astragalus canadensis 
Campanula aparinoides 
Clematis virginiana 
Convolvulus maculata 
Galium asprellum 
Gnaphalium uliginosum 
Impatiens biflora 
Menispermum canadense (Menis-

permac.) 
Laportea canadensis ( Urticac.) 
Lathyrus myrtifolius 
L. paluster 
Lobelia cordifolia 
L. inflata 
L. spaccata 
Lysimachia nummularia 
L. terrestris 
Mentha sp. 
Mimulus ringens 
Nasturtium palustre v. lli spida 
Onoclea sensibilis 
Oxalis stricta 
Panax trifolium (Araliac .) 
Ranunculus abortivus 
R. acer 
R. pennsylvanicus 
Sanguinaria canadensis (Papaverac.) 
Scutellaria galericulata 
Solanum dulcamara 
Solidago canadensis 
Staclzys palustris 
Steironema ciliatwn (Primulac.) 

Taraxacum officinale 
Thalictrum polygamum 
Thelypteris palustris 
Trillium grandljlorum 
Trifolium agrarium 
Urtica gracilis 
Uvularia perfoliata (Liliac.) 
Verbena hastata ( Verbenac.) 
\liola nephrophylla 
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Tämän lehtotyypin lajien joukossa on useita sellaisia, jotka esiin
tyivät edellä esitetyissäkin lehdoissa, mutta runsaasti on toisia la
jejakin. Tyypillisiä näistä ovat m.m. kauniskukkaiset Anemone 
canadensis, Mimulus ringens, Sanguinaria canadensis, Clematis 
virginiana, Asclepias- lajit, Onoclea sensibilis y.m. Meillä outo ja 
sukuja ovat m.m. Amphicarpa (Leguminosae), Laportea (Urticaceae), 
Sanguinaria (Papaveraceae), Steironema (Primulaceae), Arisaema 
(Araceae), Menispermum (Menispermaceae), Panax (Araliaceae) 
y.m. Meikäläisiä tuttuja ovat m.m. Alnus incana, Hierochloe odorata, 
Solanum dulcamara, Stachys palustris ja Taraxacum officirzale. 

Aikaisemmin mainituissa kuivanpuoleisissa lehdoissa on siellä 
täällä n i i t t y a u k e a m i a, jotka jossain määrin tuovat mieleen 
Ahvenanmaan lehtoniityt (lövängar). Ne ovat kaupunkilaisten suo
simia >>picnic>>-paikkoja ja siitä ja muistakin syistä hyvin >>kultivoi
tuja>>. Tämä näkyy niitten kasvikokoomuksesta, jolla usein (esim. 
jälempänä mainitulla Melilotus-niityllä) on hyvin >>kosmopoliittinen >> 
leima. Seuraa kahden tällaisen niityn lajiluettelo. 

Kanada, Ottawa, West. Nurminiitty lehdossa. 12. VII. (osaksi myös 
2. VIII.), 1927. 

Heinät: 
Agrostis hyemalis 
A. vulgaris 
Carex tribuloides 
Panicum Lind/zeimeri v. jasciwlatum 
Pllleum pratense 
Poa pratensis 

Ruohot: 
Aclzillea millefolium 
Anemone canadensis 
Asclepias cornuta cp 
Aster Tradescanti 
Cerastium sp. 
Chrysanthemum Leucant/1. 

irsium arvense 
Erigeron ramosus 
Geum canadense 
Helenium autumnale 
Hieracium florentinum 
Hypericum perjoratum 

Lobelia injlata 
Lysimachia nummu/ari a 
Medicago lrtpulina 
Melilotus albus 
M. ol/icinalis 
P!zysalis 1/eterophylla (Solanac.)' 
Plantago Rugellii 
Polygonum convolvulus 
Potentilla monspeliensis 
Ranunculus abortivus 
Sisyrinchium angustif. (lrida c. ) 
Solidago canadensis 
Trijolium pratense 
Tr. repen 
Waldsteinia jragarioides (Rosac.} 
Vicia angustifolia 
V. cracca 
Viola canaden is 
V. eriocarpa 
V. ororia 
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Kuva 3. Ottawa. ,>Ahvenanmaa lainen,> lehtoniitty, josta kuvaus tekstissä. 
Pensai kko taustassa Rlms typhinaa, Ottawan seuduilla hyvin 

karakteristista, ilmeisest i apofyyttist ä pensasta. 

}\anada, Ottawa, West. Kuivanpuoleinen, kulttuurin alainen M elilotus 
a lbus-niitty. 13. IX. 1927. 

Heinät: 
Pflleum pratense 
Poa compressa cp p 
P. pratensis cp 

Ruohot: 
Anemone cylindrica 
Anthemis cotula 
Asclepias syriaca cp 
Aster cordifolia 
Celastrus scandens (Celastrac. ) 
Chelone glabra (Scropflulariac .) 
Chrysant11emum leuc. 
Ctrsium ar ve!lse 
Ecllium vulgare cp 

Erigeron philadelpllicus? 
Hypericum perforatum cp 
Linaria vulgaris 
Lithospermum arvense 
Marrubium vulgare 
M edicago lupulina cp 
M elilotus albus cpp 
M . ojficinalis 
Nepeta cataria 
Potentilla argentea 
Silene inflata 
S. noctijlora 
Taraxacum otficinale 
Trifolium pratense 
Verbascum thapsus 

Tyypillisiä ja runsaita tällaisill a niityillä ovat m.m. komeat 
Asclepias- lajit, erikoisen näköinen Solanaceae-heirnon Physalis he
terophylla, Melilotus-lajit, Hypericum perforatum y.rn. Vallan outoja 
{)n vähän, niiden joukossa Chelone glabra (Scrophulariaceae). Tut
tu jen, meilläkin tavattavi en lajien määrä on suuri, kuten lukija 
11elposti luetteloista näkee. Suuri osa niistä on ilmeisesti tyypillisiä 
a ntropokore ja. 
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Varsin mielenkiintoinen kasvisto ja kasvillisuus oli Ottawa
joen ja eräiden pikku järvien kosteilla r a n n o i 11 a, osaksi mutai 
silla osaksi hiekka-somerikkoisilla. Osittain ne ovat niittyjen luon
toisia. Seuraa .kolmen tällaisen paikan kasviluettelot 

Kanada, Ottawa, Britannia. Kostea järven rantaniitty. 2. V 11. (osaksi 
7. VII 1.), 1927. 

Heinät: 
Carex flava 
C. Lupulina 
Descflampsia caespitosa 
Eleoclzaris palustris 
juncus Dudleyi 
j. tenuis 
Spartina Michauxiana 

Ruohot: 
Asclepias incarnata 

Astragalus canadensis 
Erigeron ramos/ls 
Cirsium muticwn 
Lobelia Kalmii 
L. spicata 
Lycopus americanu 
Mentha canadensis 
Mitella dipflylla (Saxijragac. ) 
(Potentilla fruticosa) 
Ranuncuius abortivus 
Solidago graminijolia 

Kanada, Ottawa, Britannia. Ottawa-joen mutaisella rannalla. 2. V 111. 27 

Heinät: 
Agrostis alba 
Calamagrostis sp. 
Carex lupulina 
C. scoparius 
Glyceria sp. · 
j uncus bujoni us 
Scirpus atrovirens 
Spartina michauxiana 

Ruohot: 
Alisma aquatica 
A. plantago 
Asclepias i ncarnata 
Aster sp. 

ampanula aparinoides 
Ci cuta maculata 

Equisetum variegatum 
Geranium sp. 
Geum strictum 
Iris versicolor 
Linaria vulgaris 
Lysimachia terrestris 
Mentfla arvensis v. canaderzsis 
l'vtimulus ringens 
Oenothera muricata 
Onoclea sensi bilis 
Penthorum sedoides (Crassulac. 
Polygonum lzydropiper 
Ramznculus reptans 
Rumex obtusijolius 
Trijolium hybridum 
Verbena fzastata 
Vicia cracca 

Ottawa-joen hiekka-somerikko rannalla. 2. VIII. 1927. 

Heinät: 
Agrostis alba 
Carex scoparius 
Scirpus sp. 
Spartina michauxiana 

Ruohot: 
Alisma plantago v. aquatilis 
Aster sp. 
Bidens jrondosa 
Gali wn palustre 
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Helenium autumnale 
Iris versicolor 
Lobelia spicata 
Lycopus uniflorus 
Lysimachia terrestris 
Mentha canadensis 

Polygonum ampllibi um 
Potentilla anserina 
Prunella vulgaris 
Sium acutifolium 
Veronica anagallis v. aquatica 

Tyypillisiä tai erikoisen runsaita ovat näistä lajeista Lobe!ia
lajit, joista L. Kalmii tuo mieleemme maamiehemme K a 1m i n kasvi
tieteellis-taloudellisen Amerikan matkan lähes 200 vuotta ennen 
sitä kesää, jolloin suomalainen kasvitiete ilijä Ottawa-joen rannoilla 
kertoi kanadalaiselle retkeilytoverilleen tämän huomattavan luon
nontutkijan töistä ja suorituksista, Campanula aparinoides, joka 
>>habitukseltaan>> muistuttaa Galium aparinea, Oenothera muricata 
y.m. Meillä outoja sukuja ovat m.m. Mitella (Saxifragaceae) ja 
Pentlwrum (Crassulaceae). Meikäläisiä tuttuja o"n melko joukko: 
Carex flava, Deschampsia caespitosa, Eleocharis paluster, Agrostis 
alba, juncus bufonius, Alisma plantago, Equisetum variegatum, 

· Linaria vulgaris, Polygonum hydropiper, Ranunculus reptans, Galium 
palustre, Polygonum amphibium, Potentilla anserina, Prunella vulgaris. 

Retkeilyillämme teimme keräilyjä ja muist iinpanoja · morii sta 
muistakin kasvupaikoista. 

V e d e s s ä Ottawa-joen rannalla kasvoi 2. V 1 11. 1927: 

Carex riparia 
C. stipata 
C. tribuloides 
C. Zuckermani 
Glyceria grandis 

Scirpus atrovirens 
Epilobium adenocaulon 
Mimulus ringens 
Sagittaria latifolia 
S. variabilis 

K u i v u n e c s t a 1 a m m i s ta läheltä Ottawa-jokea merkittiin 1 :~. 
IX. 1927: 

Alisma plantago 1'. aquatili · 
Bidens cornuta 
Cicuta cylindrica 
Equisetum fluviatile 
Eupatori um pur pureum 
Impatiens hif/ora 

Lysimachia tlzyrsiflora 
Onoclea sensibilis 
Sium cicutaefolium 
Sparganium sp . 
Typha latifolia 

T i c n varsi 1 ta, p iho i 1 ta j.n.c. saat iin seuraava luettelo, jossa 
l> kosmopoliittistem antropokorien runsaus pistää silmään (VI 1. V II 1. 1927): 

Alopecurus pratensis 
Panicum crus galli 

Hordeum jubatum 
Setaria glauca 
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Anaphalis margaritacea (Composit.) 
Geranium Bicknellii 
1-fesperis matronalis 
Lcpidium apetalum 

Litlwspermum officillale 
Lysimacllia terrestris 

':fepeta cataria 

Oenothera muricata 
Polygonum erectum? 
Radicula palustris (Cmcijcr.) 
Ranunculus pennsylvani cus 
Robinia Pseudo-Acacia ( T.e[!uminas.) 
Rudbeckia hirta 

Näitten lajien joukossa on muutamia meillä vallan outoihin 
~ukuihin kuuluvia kuten Anaphalis (Compositae), Radictlla (Cruci- · 
ferae) ja Robinia (Leguminosae), joka on okainen pensas. 

(Jatk.) 

Puijon luonnonsuojelualueen synnystä ja hoidosta. 

K. Linkola. 

Kuulun Puijomme viehätysvoima ei ri ipu ainoastaan sen hur
maavista näköaloista. Melkoiseksi osaksi se johtuu mäen uljaasta 
metsäisyydestä, sen komeista yhtenäisistä kuusikoista. 

Kaikki ne kuusikkoalueet, joilla Puijon ulkonäössä .ja matkaili
jain kokemassa mahtavassa metsätunnelmassa on ratkaiseva merki
tys, ovat kauan kuuluneet Kuopion suurpappi lalle. Pappilan enti
sille kaskimaille nämä kuusikot näyttävät syntyneenkin, osapuilleen 
100- 115 vuotta sitten. Seurakunta on aina käyttänyt tätä met
säänsä kiitettävän sääste liäästi. Mutta yleisen mielipiteen painos
tuksesta huolimatta asutus vähitellen pääsi hiipimään Puijon ala
rinteille. Eikä näyttänyt olevan mitään varmoja takeita siitä, että 
varsinaiset kuusikkorinteetkään saisivat jatkuvast i säi lyä kirveen 
heilunnalta. 

1. Ra u h o i t u k s e n s y n t y. 
Moni Puijon ystävä oli pohtinut keinoja uhkean metsän tur

vaamiseksi. Eri tahoilla lienee tullut mieleen ajatus saada Puijo 
kansallisalueeksi ja se llai sena ikuisest i rauhoitetuksi. Lopullisen 
virikkeen tälle ajatukselle antoi muutamia vuosia sitten Kuopion 
suurseurakunnan jako ja jaon aiheuttama kysymys Puijon metsien 
omistuksesta. Maaliskuussa 1925 jätett iin Kuopion kaupungin val
tuustolle ja vanhan seurakunnan jaossa syntyneiden viiden seura
kunnan kirkkovaltuustoille anom us, jossa ehdotett iin, että kau
punki ja seurakunnat keskenään sopien yhteisest i perustaisivat ui -
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Puijo Kuopion kaupungista nähtynä. Valok. L. Marjanen 1922. 

jolle 60 ha laajuisen >>luonnonsuojeluspuiston >>, lahjoittaen sen yhtei
seksi kansallisomaisuudeksi. Tämän pyynnön olivat allekirjoittaneet 
Suomen Matkailijayhdistyksen Kuopion haaraosasto, Kuopion Luon
non Ystäväin Yhdistys, Kuopion Isänmaallinen Seura ja monet mitä 
arvovaltaisimmat kuopiolaiset. 

Kuopion kaupunki ja osa seurakunnista ilmoittivat suostuvansa 
ehdotukseen, mutta toiset seurakunnat katsoivat, etteivät ne voi, 
osittain suurten velkojensa takia, noin suureen uhraukseen taipua. 
Asia raukesi siis tässä vaiheessaan. Mutta sitä ryhdyttiin heti kehit
tämään edelleen uudessa muodossa. Kuopion kaupunki tarjosi nyt 
seurakunnille korvaukseksi 60 ha:sta luonnonsuojelualueeksi muo
dostettavaa Puijon metsää yhtä suuren alueen lähellä olevista omista 
metsistään . Tähän seurakunnat suostuivat ja tekivät nekin puo
lestaan asian hyväksi uhrauksen sillä tavoin, että vaihtoivat met
sänsä huomattavasti vähempiarvoiseen metsäalueeseen. Heinäk. 21 
p:nä 1927 valtioneuvosto vahvisti tämän tilusvaihdon ja määräsi, 
että kaupungin saama Puijon alue on oleva lahjoitusmaan luontoinen 
ja että sitä on hoidettava luonnonsuojelualueena. 

Kuopion kaupunginvaltuuston anomuksesta Kuopion läänin 
maaherra syysk. 20 p:nä 1928 määräsi, nojautuen luonnonsuojelu
lain 9 §:ään, että kysymyksessä oleva Puijon alue on oleva siten 
rauhoitettu luonnonsuojelualue, kuin kaupunginvaltuusto kokouk
sessaan helmik. 13 p:nä 1928 oli, äänestyksettä, päättänyt. Luonnon
suojelu oli tämän mukaan oleva Puijolla sellainen, että 

1) luonnonsuojelualueella kielletään: a) kaikenlainen omavaltai-
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'nen metsän raiskaus tai vahingoittaminen; b) maan otto ja käyttä
minen viljelykseen sekä maan ja kivien poisvieminen ja louhiminen; 
c) eläinten laiduntaminen; d) eläinten ja kasvikunnan ja kuolleiden 
kasvinosien sekä kivennäisten vahingoittaminen ja niihin kuulu
vien esineitten kokoaminen; e) kaikenlainen avotulen pito; ja f) 
yleisten kokousten pito metsässä; 

2) Puijon alueen metsää on hoidettava metsänhoidollisesti 
metsähallituksen vahvistaman suunnitelman mukaisesti; 

3) kaupunki pidättää itselleen oikeuden saada joko itse tai 
muiden kautta käyttää Puijon aluetta matkailuliikenteeseen ja 
urheilutarkoituksiin y.m. samaa laatua oleviin yleisiin tarkoituksiin 
ja rakentaa mainitulle alueelle niitä varten tarvittavia laitteita. 

Puijon ja sen innokkaiden ystävien kaunis aloite oli siis 
johtanut tulokseen. Puijon metsästä oli nyt luotu rauhoitettu luon
nonpyhättö. Teosta voi Kuopion kaupunki ja koko Savo ylpeillä. 
Olihan nyt ensi kerran yksityisen kunnan toimesta, valtion millään 
tavoin avustamatta, saatu Suomessa aikaan suuri rauhoitusalue. 
Puijon rauhoitus on suurimpia voittoja, mitä luonnonsuojelun aate 
on maassamme saavuttanut. 

2. H o i t o s u u n n i t e 1 m a j a t ä h ä n a s t i s e t h o i
t o t o i m e n p i t e e t. 

jo ennen Puijon alueen lopullista rauhoittamista oli Kuopion 
rahatoimikamari hankkinut aluetta varten hoitosuunnitelman. Sen 
oli laatinut pätevä asiantuntija, Tuomarniemen metsäkoulun johtaja 
Arvid Borg. Tässä suunnitelmassa, jonka Metsähallitus huhtik. 10 
p:nä 1929 vahvisti 1 0-vuotiskaudeksi 1929- 1938 ja kaupungin
vaituusto hyväksyi, on kauttaaltaan hyvin lämmin, alueen metsä
luonnon suojelemista korostava sisältö. 

Sen mukaan on aluetta hoidettava yksinomaan luonnonkau
neutta silmällä pitäen. Aivan koskemattomana sitä ei ole pidettävä, 
vaan on metsää tarpeen mukaan siistittävä korjaamalla pois kuivu
neet tai kaatuneet valtapuut ja kuivumisen oireita osoittavat tai 
muuten metsää rumentavat vanhat pikkupuut, niinikään maahan 
pudonneet oksat ja sellainen törkyaine, jollaista kaupunkien lähis
töllä oleviin metsiin pyrkii kertymään. Piirroksilla pilatut, ajattele
mattomasti karsitut y.m.s. puut luonnollisesti on poistettava. Kas
vavia, elinvoimaisia puita sensijaan ei saa kaataa ennenkuin nämä 
itsestään kuivuvat tai kaatuvat. Kuivien puiden poisto on mie
luimmin tehtävä aina neljän vuoden kuluttua, jolloin kerrallaan 
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Puijon kuusikkoa talvia sussa. Valok. H. Happonen . 

poistettaisiin arviolta 6 m3 kiintomittaa hehtaaria kohti eli koko 60 
lla:n alueelta noin 120- 130 syitä pinomittaa. >>Tätä laskelmaa 
älköön kuitenkaan pidettäkö mi llään tavoin määräävänä, vaan on 
puiden hakkuu jätettävä riippuvaksi aikaisemmin mainitusta pui
den kuivumisesta ja kaatuilemisesta.» 

Selostetun hoitosuunnitelman edel lyttämä puiden leimaus ja 
kaato sekä muu metsän siivoaminen tehtiin Puijolla _viime syksyn 
kuluessa, johtaja Arvid Borgin itse paikalla antamien neuvojen 
mukaan. Tämä metsänpuhdistus sai kuitenkin eri tahoilta osakseen 
ankaraa arvostelua. Katsottiin, että puiden otossa ja metsän muussa 
puhdistamisessa · oli huomattavasti ylitetty hoitosuunnitelman 
määräyksiä ja että luonnonkauneudenkaan hoitoa ajatellen ei oltu 
toimittu täysin sillä tavoin, kuin kehittynyt luonnonkauneuden taju 
nykyisin jo vaatii. Luonnonsuojeluvalvoja katsoi senvuoksi tar
peelliseksi tarkastaa puhdistuksen jälkiä ja on nyttemmin, varsin
kin periaatteellisista syistä, kehoittanut Kuopion läänin maaherraa 
korkeimpana paikallisena luonnonsuojeluviranomaisena selvittä
mään asian oikeudessa. 

3. M u u t a m i a t o i v o m u k s i a a 1 u e e n h o i t o o n 
nähden. 

On päilemättä vaikeaa keksiä Puijon rauhoitusalueelle hoito-



Puijon Luonllo/lsuojelualueen ynnystä ja 17oidosta. 89 

ohj eita, joiden mukaan toimiminen tyydyttäisi kaikkia . Puijon 
metsän puhdistustöiden ollessa äskettäin pohdittavina kuopiolaisessa 
sanomalehdistössä ilmeni, että jotkut toivovat Puijosta keski
eurooppalaisen, kaavamaisen tarkoin puhdistetun huvipuiston kal
taista hoitometsää, to iset taas haluavat mahdollisimman paljon säi
lyttää todellisen suomalaisen metsän juhlallista luonnontuntua. 

Varmaankin on as iall e eduksi, jos eri tahoilta esitetään käsityk
siä as iasta. Onhan Puijo nyt vielä enemmän kuin ennen todellista 
kansallisaluetta, jonka hoidon sop iva järjestäminen ei ole vain pelkkä 
paikallinen kysymys, vaan as ia, johon useilla tahoill a tunnetaan 
suurta mielenkiintoa. Koska alue on luonnonsuojelualue, on ennen
kaikkea biologien lupa pitää kysymystä tärkeänä. 

Omasta puolestani katsoisin johtaja Borgin hoitosuunnitelman 
yleisen hengen suuressa määrin täyttävän niitä toivomuksia, joita 
luonnontieteilijäin kannalta katsoen voidaan Puijon rauhoitusalueen 
hoidosta esittää. Mutta kun näyttää si ltä, että sen ohjeita on voitu 
tulk ita kovin vapaasti, oli si sen tärkeimmät määräykset saatettava 
määrätympään muotoon. Ennenkaikkea olisi tarpeen saada lausu
tuksi , että m e t s ä n p i k k u p LI u t j a p e n s a a t t u 1 i s i 
1 i n t u m a a i 1 m a n s u o j a n t a r p e i t a a j a t e 1 1 e n p y r
k i ä s ä i 1 y t tämä ä n. Niiden poistaminen tai harventaminen 
saattaa kuitenkin olla tarpeellista pääteitten lähistössä ja olisi siellä 
sa li ittua. 

Lintuma~ilman etuja pitäisi mielestäni valvoa toisellakin ta
va ll a. En voi ollenkaan käsittää, että on tarpeellista kiireen kau
palla kaataa j o k a i k i n en k u i v e t t u v a ta i k u i v et t u
n u t p u LI. Päinvastoin saattaa jo kauneusnäkökannalta katsoen 
olla suotavaa, että jossain seistä törröttää joku yksin äinen kelo tai 
kiintoisan näköinen taittunut rungonpökkelö. Kuten tunnettua 
varsinkin taiteilijat suorastaan rakastavat sellaisia . ja muunkin 
yleisön joukossa on lukemattomia, joiden mielestä ne tuottavat mie
luisaa vaihtelua totiseen metsäkuvaamme. Varsinkin kun ne ovat, 
kuten tunnettua, rakkaita pesimäpuita monelle linnulle ja muuta
mille, kuten esim. tikoille, mitä mieluisimpia ruokailupaikkoja. 
Mikäpä olisikaan somempaa, kuin saada Puijon teitten varsi lla jos- . 
kus pysähtyä seuraamaan metsän siipiniekkojen elämää tikkojen 
)>takomapuissa)>. 

Voitanee kyllä väittää, että Puijo on jo niin vilkasliikkeinen 
paikka, ettei lintumaai lma sie ll ä enään vi ihdy ja ettei sen etuja 
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tarvitse senvuoksi valvoakaan. Tämä on kuitenkin ilmeinen ereh
dys. Muutamin harvoin poikkeuksin Puijon nykyiset linnut viih
tyvät varmasti siellä hyvin, jos vain niiden hyväksi toimitaan. Ase
tettakoon metsään pesimäpönttöjä, kuten on suunniteltukin. Mutta 
muistettakoon linnuston tarpeita mahdollisuuksien mukaan myös 
metsänpuhdistustöissä, älköönkä annettako lintumaailmasta välin
pitämättömän metsänptihdistajan tehdä metsässä .liian puhdasta 
jälkeä. 

On kuitenkin tarpeellista t o i m i a 1 i n t u j e n h y v ä k s i 
m y ö s y 1 e i s ö ä k a s v a t t a m a II a. Kirjoituksilla sanoma
lehdissä ja Puijon aluetta kuvaavissa_ vihkosissa tehostettakoon lin
nuston rauhoitusta. Kuopion kouluissa teroitettakoon oppilaille 
Puijon lintujen koskemattomuutta. Kenties voisi tulla kysymyk
seen jonkun Puijon läheisyydessä asuvan henkilön paikkaaminen 
aika ajoin pitämään silmällä Puijolla käyvien koulupoikien puuhai
luja. ja pitäköön ennenkaikkea kuopiolainen yleisö itse vaaria nuo
rison ojentamisesta tarpeen tullen. Ei ole pienintäkään epäilystä 
siitä, etteikö Kuopiossa kuten muuallakin hyvä asia lopulta voita. 

Valitettavasti on ihmisasuntoja niin lähellä Puijon rauhoitus
aluetta, että lähimökkien k i s s a t j a k e n t i e s k o i r a t k i n 
h ä i r i t s e v ä t l i n n u s t o n r a u h a a osassa . Puijon metsää. 
Tätä epäkohtaa voitanee ainakin jossain määrin vähentää. Yleinen 
asiasta huomauttaminen ja tämän huomautuksen alinomainen tois
taminen tepsii varmasti vähitellen. Kuopion Luonnon Ystäväin 
Yhdistys keksinee kenties parempiakin keinoja. 

Ei ainoastaan linnuston suojelun vaan myöskin yleisen luon
nonsuojeluperiaatteen ja tieteellisen tutkimuksenkin kannalta kat
soen olisi mitä suotavinta, että p i e n i o s a P u i j o n me t s ä ä 
r a u h o i te t tai s i i n a i v a n koske matto m aksi. Tätä 
pyydettiin jo ensimmäisiä rauhoitussuunnitelmia harkittaessa Kuo
pion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen taholta ja sitä toivoi myös 
luonnonsuojeluvalvoja ja metsähallitus. Kaupunginvaltuusto ei 
siihen kuitenkaan suostunut. Arvattavasti ei tällaisen alueen mer
kitystä ollenkaan käsitetty. Olisi toivottavaa, että tämä kielteinen 
kanta tarkistettaisiin ja oikaistaisiin. Eihän pyydetyn 2 hehtaarin 
alueen puuntuottokaan voine olla, johtaja Borgin laskelmien mu
kaan, enempää kuin yksi sylimitta puutavaraa vuodessa. Talou
dellinen uhraus ei siis olisi suuren suuri. 

Kun .Puijon luonnonsuojelualueen hoitoa suunniteltiin, ehdotti 
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muistaakseni Luonnon Ystäväin Yhdistys, että luonnonsuojeluval
vojaa pyydettäisiin asiantuntijaksi kaikkia merkitseviä toimen
piteitä Puijolla valmisteltaessa. Tämä ehdotus valitettavasti jätet
tiin huomioon ottamatta. Sanomalehdissä olleiden tietojen mukaan 
on Kuopion läänin maaherra äskettäin pyytänyt Kuopion kaupun
gin valtuustoa tekemään asiasta myönteisen päätöksen. Olisi mitä 
toivottavinta, että pyyntöön suostuttaisiin. Varmasti Puijon alueen 
hoito siitä hyötyisi. 

Toivottavaa myöskin olisi, että Kuopion Luonnon Ystäväin 
Yhdistykselle virallisesti varattaisiin neuvojen antajan asema. Puijon 
luonnonsuojelualueen hoidossa. Onhan yhdistys tähänastisella toi
minnallaan ehtinyt näyttää, että sen piirissä on ei ainoastaan mitä 
lämpimintä asianharrastusta vaan myöskin pätevää asiantunte
musta näissä asioissa. Kun Kuopion kaupungilla on sellainen eri
koisetu, että sen käytettävissä on todellista, vieläpä paikallisi in oloi
hin erikoisesti perehtynyttä asiantuntemusta, ei . tällaista etua pitäisi 
Puijon alueen hoidossa jättää syrjään. Käytettäköön >>oman maan 
profeettaa>> silloin, kun >>profeetta>> on kiistämättömän hyvä. 

Mustista kyykäärmeistä. 

Ilmari Vainio. 

Kuten tunnettua, tavataan usein kyykäärmeitä, jotka ovat hy
vin tummavärisiä tai aivan mustia. Nämä ovat jo aikaisin saaneet 
huomiota osakseen, määrittelipä Linne ne kokonaan eri lajiksikin, 
Coluber prester. Myöhemmin on monissa faunistisissa ja biologisissa 
teoksissa palattu as iaan ja yksimielisesti todettu kysymyksessä ole
van värivarieteetin, mutta ilmiön laadusta ja mahdollisista syistä ei 
ole voitu toistaiseksi mitään ratkaisevaa sanoa. jotkut tutkijat ovat 
väittäneet, että tämä n.s. 111 e 1 a n i s 111 i esiintyisi etupäässä naaras
yksilöissä, mutta kaipaa väite ehdottomasti tarkistusta. 

G. Ekman on meillä v. 1914 käsitellyt asiaa1 , ja tullut tulokseen, 
että kysymyksessä olisivat perinnölliset tekijät. Hän kertoo 111.m. 

eräästä Tvärminnen Långskäriltä pyydystetystä naarasyksilöstä, 
jonka 1 O:stä embryosta 8 oli tavallisen, harmaan väristä ja 2 mustaa . 

1 Gunnar Ekman: t.Jber die schwarze Varietät der Kreuzotter, Pelias berus 
L. , 1758. Medd. S.F.F.F. 40, 191 3-14. 
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Sikiöistä jäi 8 eloon, joukossa mustat yksilöt~ ja elätettiin niitä sit
temmin Korkeasaaren eläintarhassa, jolloin todettiin kaikkien värit 
pysyviksi. Erään toisen mustan yksilön embryot olivat sen sijaan 
kaikki väriltään tavallisia. Mendelin perinnöllisyyslakia soveltaen 
Ekman päättelee, että · >>harmaa >> olisi domineeraava ja >>musta >> re
sessiivinen ominaisuus. >> jos homozygoott iset harmaa ja musta kyy 
parittuvat, syntyy siis heterozygoott inen bastardi, joka sisältää mus
tan ja harmaan aiheet, mutta on itse harmaa, koskapa tämä väri on 
dominantti. Harmaat kyyt ovat siis osaksi homozygoottisia, osaksi 
heterozygoottisia, mustat yksilöt aina homozygoottisia. jos homozy
goottinen musta ja heterozygoottinen harmaa kyy parittuvat, pitäisi 
puolet poikasista olla mustia; kahden · heterozygoottisen harmaan 
kyyn risteytymisestä . syntyneistä jälkeläisistä olisi 1 j, mustia ja 3 / 4 

harmaita.>>1 Tämän mukaan olisivat edellämainittujen 10 embryon 
vanhemmat olleet molemmat heterozygoottisia, 7 sikiön vanhem
mista koiras homozygoottinen harmaa. 

Samassa julkaisussa pidetään laajalle levinnyttä käsitystä mela
nististen yksilöitten pääasiallisesti vuoristoseudu issa esiintymisestä 
vanhentuneena ja kestämättömänä. Uudempi tutkimus on kuiten
kin kohdistanut huomiota juuri tähän seikkaan. On nim. huomattu, 
että melanismi vuoristoissa ei rajoitukaan vain mustiin kyihin ja nii
den sukulaiseen, aspiskäärmeeseen (Vipera aspis), vaan ilmenee myös
kin muitten matelijoitten, esim. heinäsisiliskon ja tarhakäärmeen 
värityksessä. Onpa imettäväisistäkin, m.m. oravista ja myyristä} 
tehty samaan suuntaan käypiä havaintoja. Aiemmista eläimistä on 
kiinnitetty huomiota ennen kaikkea melanististen perhosmuotojen 
runsaaseen esiintymiseen. 

Kemian avulla on ilmiö seli tetty siten, että korkeilla seuduilla 
aurin gosta tulevat lyhytaattoiset säteet vaikuttavat voimakkaan ha
pettavasti ihonalaiseen tyrosiini-munanvalkuaisa ineeseen, mikä siitä 
syystä muuttuu mustaksi. On päätetty,2 että näin syntyvä musta tai 
ainakin tumma väritys olisi vuoristo-oloihin mukautumisen tu los, se 
kun antaa suojaa sikäläisten seutujen voimakkaan insolation vahin
gollisia vaikutuksia vastaan. Toiseksi sel itetään, että mustan väri
tyksen avulla eläimet saattavat viihtyä korkeammalla, vuoristojen 
kylmemmissä osissa, kuin mitä muuten olisi mahdollista, koskapa 

1 Kirj. suom. 

2 R. Hesse: Tiergeographie, jena 1924. 
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mustalla värillä tunnetusti on suurin lämpökapasiteetti, melkein 
puolta suurempi kuin esim. vihreällä. Näitä mielipiteitä tukevat ha
vainnot, että useimpien· melanististen matelijoitten· poikaset syn
tyessään ovat tavallisen värisiä, ja vasta toisen ikävuotensa ·ku luessa 
mukautuvat ympäristöönsä saaden tumman värin. Nyt saattaa to
sin kysyä1 , jos pitää tarkoituksenmukaisuutta silmällä: miten poika
set tulevat ensi vuosinaan toimeen voimakkaan insolation ja vuoristo
kylmän vaikuttaessa? Luulisi juuri sil loin niiden olevan suojeluksen 
tarpeessa. Tämä vain osoittaa, että tutkimuksella on tässä kohden 
vielä ·paljon tehtävää, ennenkuin tyydyttävä selitys voidaan antaa. 
Parhaat tulokset on odotettavissa kokeellisista tutkimuksista, joita 
m.m. Kammerer on tehnyt etupäässä sisiliskolajeilla. Antaessaan 
useitten kuukausien aikana korkean lämpötilan (25° ja 37o C) vai
kuttaa koe-eläimiin, on hän tosiaan saanut ne kehittymään melanis
tis iksi. 

Baumann antaa vuoristomelanismille erittäin uskottavalta tun
tuvan selityksen, mikäli on kysymys kyy- ja aspiskäärmeestä. Ne
hän ovat luonteeltaan yöeläimiä, mitä soikea si lmäteräkin todistaa. 
Keski-Euroopan alavilla seuduilla ne todistettavasti pyydystävätkin 
yöllä saalistaan, mutta toisin on vuoristossa asian laita. Öisin on 
siellä useimmiten niin kylmä, että käärmeet ovat pakoitettu ja etsi
mään suojaa maanalaisista kätköpaikoistaan. Olosuhteet si is pa
koittavat ne muuttumaan päiväeläimiksi, jolloin melanismi edellä
mainituista syistä käy vallitsevaksi sitä huomattavampana, mitä 
korkeammista seuduista on kysymys. Mustien naarasyksi löiden 
suuri lukumäärä selvinnee ainakin osaksi Baumannin väitteen 
avulla, että gravid it naaraat erikoi en halukkaasti etsisivät aurin
gonpaistetta saadakseen embryonsa kehittymään. 

Olen edell ä olevan esittänyt kiinnittääkseni huomiota kyykäär
meen melanismiin meidän maassamme. Ovathan maamme olot ver
rattavissa vuoristoseutuihin sikäli, että täälläkin vuorokautiset 
lämmönvaihtelut ovat sangen huomattavia. On syytä dcllyttää, että 
meidänkin oloissamme kyykäärme ainakin paikotellen on päiväeläin, 
koskapa riittävän lämpimiä öitä on suurimmassa osassa maatamme 
vain lyhyen aikaa kesäisin. joskaan meillä ei tule kysymykseen mi
kään alppiauringon aikaansaama insolatiovaikutus, voitaisiin ehkä 

1 F. Baumann: Ueber Färbung, Biologie und Verbreitung der Vip r in der 
Schweiz. Mittcil. d. Naturf. Ges. in Bern, 1924. 
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kuitenkin löytää meikäläiselle melanismille selityksiä, olkoonpa sit
ten, että ne johtavat perinnöllisiin tekijÖihin tai ei. Erikoisesti olisi 
kerättävä havaintoja ja materiaalia Pohjois-Suomesta ja Lapista 
sekä tarkoin verrattava niitä Etelä-Suomen aineistoon. Pitkäaikai
sempia kokeiluja voisi myöskin järjestää, sillä tiettävästi . kyyt kyllä 
viihtyvät vankeudessa, jos niitä ei millään tavoin pahoinpidellä 
kiinniotettaessa ja koetetaan terrariossa niille järjestää luonnonmu
kaiset olot. 

Mitään omia mielipiteitä en katso tällä kertaa voivani melanis
mista esittää, vaan kuten jo sanoin, on tarkoitukseni kiinnittää huo
miota asiaan ja niihin mahdollisuuksiin, joita mielestäni meikäläi
sissä oloissa on tämän vielä avoimen kysymyksen ratkaisemiseksi. 

Lehmuksen siementaimien esiintymisestä 
Solbölen lehdoissa. 

Uuno Perttula. 

Lehmuksen siemenellineo lisääntyminen on maassamme tunne
tusti vähäistä. Siementaimia on meillä päinvastoin kuin tämän puu
lajin levinneisyysalueen keskuksessa, Keski-Euroopassa ja Keski
Venäjällä, vain harvoin löydetty. Tarkkoja tietoja näistä löydöistä 
antaa maist. Martti He r t z v. 1925 ilmestyneessä tutkimukses
saan >>Niinipuun uudistumisesta Suomessa >> (Acta forestalia fennica 
29). 

He r t z itse on, ahkerista etsiskelyistään huolimatta, tavannut 
niinipuun siementaimia ainoastaan Viipurin Monrepon puistossa, 
jossa istutetut puut olivat n. 1 aarin alalle synnyttäneet lukuisia eri 
ikäisiä taimia, ja Padasjoen kirkonkylästä, jossa löytyi luonnolliselta 
kasvupaikalta muutamia 8- 12 vuotisia siementaimia. Hertzin mu
kaan on K u j a 1 a etsinyt taimia eri osista maa ta, mutta löytänyt 
niitä vain kerran, nimittäin kaksi n. 40 cm mittaista yksilöä Vesilah
delta rantapenkereeltä. H i d e n on samoin Karjalan kannakselta 
perusteellisesti etsiskellyt puheena olevia taimia, tapaamaita ainoa-: 
takaan, vaikka siementäviä emopuita kyllä on ollut kohtalaisen run
saasti. Huonolla tuloksella on myös H e r 1 i n haeskellut niinipuun 
taimia Satakunnasta. Taimien puuttuminen Karjalan kannakselta 
on Hertzin mielestä erikoisen merkillepantava, koska alue hänestä 



Lehmuksen sier7Jentaimien esiintymisestä SolfJöleTI lehdoissa. 95 

kl i matoloogisesti tar
JOISJ maassamme par
haat edellytykset sie
mentämiseen ja tai
mentamiseen. 

Suullisen kerto-
muksensa mukaan alle
kirjo ittaneelle on prof. 
K. Li n k o 1 a kesäll ä 
1926 nähnyt yhden 20 
cm korku isen, ainakin 
3- 4 vuotisen siemen
taimen Luopioisis-sa. 
Taimi kasvoi metsäpo
lulla kirkonkylään kuu
luvan Rihkan talon leh
totyyppisessä laidun
metsässä. 

Siinäpä ovatkin 
kaikki varhemmin tun-

( 

Lehmuksen sirkkataimia Solbölen lehdosta 
kesäkuun lopulla 1928. -

1{2 luonnoll. koosta. 

netut taimilöydöt maastamme. 
Suorittaessani kesinä 1928 ja 1929 kasvitieteellistä pro gradu-

r" 

työtäni, joka koski lehtokasvien siemeneilistä lisääntymistä metsä-
tieteellisen tutkimuslaitoksen omistamalla Solbölen kokeiluasemalla 
Bromarvin pitäjässä, jouduin kiinnittämään huomiotani myös leh
muksen uudistumissuhteisiin. Löysin täältä pieniä sirkka-astei
sia siementaimia melko runsaasti. Esitän seuraavassa havain
toni. 

Tilan mailla kasvaa lehmusta muutamin paikoin pieninä ryh
minä, etupäässä kuivilla rinnepaikoilla ja viihtyen jopa kallion ku
peillakin. Suotuisilla paikoilla se saavuttaa huomattavia pak
suusmittoja, 35- 40 cm läpimitaten rinnan korkeudelta. 

Nuorimmat taimiasteet olivat havaintokesinäni sangen yleisiä. 
jokaisen suuremman siementävän emopuun ympäriltä niitä löytyi. 
Kehityksensä alkuun ne olivat päässeet varsin erilaisissa olosuhteissa: 
hyvin varjoisessa karikepeitteisessä lehtorinteessä, jossa suuren var
jostuksen ansiosta kasvipeite oli niukka, pellon ojissa paljaalla mul
lalla, lehtoniityllä runsaan ruohiston sisällä, vieläpä kalliopohjaisella 
matalaruohoisella lehtotlurmikollakin. Viimemainitulla paikalla tat-
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met olivat kumminkin muodostuneet enemmän tai vähemmän kitu-
kasvuisiksi. , 

Vaikka lehmuksen taimi kirjallisuudessa on saanut kuvauksensa 
jo useampaankin kertaan, katson kuitenkin olevan syytä luonnehtia 
tarkemmin nämä meillä villistä luonnosta tavatut melkein ainoat 
si rkkataimet (ks. kuvaa). Sirkkalehdet olivat 5- 7 halkoiset. 5-hal
koisten sirkkalehtien pituus täysikasvuisina oli esim. 5 mm + 17 mm 
ja leveys 18 mm. Vastaavat mitat 7-halkoisilla lehdillä olivat esim. 
5 mm + 17 mm ja 23 mm. Varjossa kasvaneiden taimien sirkkavarsi 
oli 7- 9 cm pitkä, avoimen lehtonurmikon taimien 2-3 cm lyhyempi. 
Hypokotyyli oli alhaalta tavallisesti mutkalla, minkä seikan Hertz 
mainitsee havainneensa myös Monrepon taimilla. juuri oli hento, 
2- 3 cm pitkä, lyhyt- ja hienohaarainen. Sirkkalehtien lisäksi kehit
tyi taimille ensimmäisenä kesänä pari pitkähköä, kapeaa ja sahalai
taista alkeislehteä, joiden mitta syksyllä oli korkeintaan 3 cm. 
Yleensä näyttivät sellaiset taimet, jotka olivat päässeet täysin va
paiksi siemenkuoristaan, hyvinvoivilta. Sirkkalehdet olivat väril
tään intensiivisen tumman vihreitä. 

Taimien lukumäärän määräyksiä varten kepitin heinäkuun 
alussa 1928 ·n. 3 aarin alalta hyvin varjoisesta lehtorinteestä tarkan 
etsinnän jälkeen kaikki löytämäni 27 sirkkatainta. Syyskuun lopulla 
löysin samalta alalta lisää 23 tainta, joten koko kesänä mainitulla 
pinta-alalla esiintyi 50 sirkkatainta. Vertauksen vuoksi mainitta
koon, että Hertz Monrepon puistosta aarin alalta v. 1924 on löytänyt 
14 sirkkatainta. 

Huolimatta siitä, että kevätkesästä kartoitetut taimet näytti
vätkin varsin elinkykyisiltä, ei niistä syyskuussa näkynyt jälkeäkään. 
joka ainoa taimi oli kuollut. Sensijaan oli kartoitusalalle ilmestynyt 
uusia taimia kokonaista 23 kpl, kuten ylempänä jo mainittiin. Ne 
olivat nyt samassa kehitysvaiheessa kuin aikaisemmin tavatut 
heinäkuussa. Näistä taimista en enää kesällä 1929 tavannut ainoata
kaan tallella. Talvi oli ne kaikki tappanut. Kesäkuun lopulla 1929 
kartoitin jälleen samalta koealalta kuin edellisenäkin vuonna 25 
uutta sirkkatainta, jotka siis todennäköisesti olivat vuotta myöhäi
semmästä siemensadosta kuin edellämainitut. Tällöin oli niistä jo 
3 kpl. kuihtumassa. Minulla ei ollut tilaisuutta seurata näiden 
taimien myöhempiä vaiheita. 

jo havainnot tältä koealalta osoittavat, että vanhempien siemen-
taimien löytämismahdollisuudet ovat perin pienet. Itse tapasin 
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niitä Solbölen alueelta vain yhden ainoan, edellisen kesän taimen. 
Mutta liikkuessaan aluetta ristiin rastiin sen jaloja lehtipuita kar
toittaessaan on työtoverini yliopp. 0 1 a v i Le i v o kuitenkin 
löytänyt muutamia aivan erillisiä, emopuista pitkien matkojen 
päässä olevia nuoria, vähän vanhempiakin yksilöitä, mikä todistaa 
niinipuun sentään täälläkin jossakrn määrin todella uudistuvan sie
menestä. Läheisessä Framnäsissa tapasimme myöskin yhden n. 3-
vuotiaan taim~n kesällä 1929. Maanalaisista oksista nousseet >>juuri
vesat» olivat, kuten voi arvata, So lbölessä yleisiä. 

Mitkä ovat ne tekijät, joiden vaikutuksesta lehmuksen pikku
taimet niin perinpohjin tuhoutuivat? H e r t z mainitsee p a k k a
se n olevan taimien pahimman vihollisen. Kuitenkin itivät alueella 
useimmat siemenet sella iseen aikaan kesästä, ettei hallavaara voinut 
tulla kysymykseen. Lisäksi oli mainitulla koealalla paksu lehtikarike
peite, joka ainakin jonkun verran olisi suojannut siemenestä nousevia 
taimia. Tiheäruohoisilla paikoilla oli kuolemisen pääsyynä varmaan
kin itse r u o h o p e i t e. Sen tukahuttavan vaikutuksen vuoksi, 
valon ja tilan puutteessa, taimet eivät pysty elontoimintojaan suo
rittamaan. Ros s mä s s 1 erin mukaan hävittävätkin rikkaruohot 
suurimman osan niinipuun siementaimista . Mahdollisesti myöskin 
k u i v u u s, ainakin kivikkoisemmilla rinnepaikoilla, oli syynä tai
mien sortumiseen. Mutta kun kyseellinen kesä 1928 oli kovin 
sate inen (ks. alempaa), ei kuivuutta ainakaan varsinaisissa leh
doissa voine tehdä vika pääksi. H yön te i s toukat k i n näyt
tävät kuuluvan taimien vihollisiin, sillä muutamat taimet olivat 
ilmeisesti niiden tuhoamat. 

Lehmuksen siemenet itävät tähänastisten tietojen mukaan luon
nossa vasta toisena kypsymistä seu raavana keväänä. Ylläkerrotuista 
havainnoista näkyy kumminkin, ettei Solbölen kokeilualueelia itä
minen rajoittunut kevääseen, vaan ja tku i sitä pitkin kesää. Olivatko 
aikaisemmat · ja myöhäisemmät taimet mahdollisesti syntyneet eri 
kesien siemensadosta vai riippuiko niiden eriaikainen es iintyminen 
vain siementen yksilöllisistä taipumuksista, en toistaiseksi voi sanoa. 

Lehmus kukkii meillä tavallisesti heinäkuun lopull a. Hedelmät 
ja siemenet eivät ainakaan myöhäisempinä vuosina en nätä täysin tu
leentua. He r t z mainitsee tutkineensa suuren määrän maahan pu
donneita siemeniä ja havainneensa, että n harvoin olivat täysikokoi
sia ja säännöllisen muotoisia. Tavallisesti ne olivat normaalia paljon 
pienempiä ja muodostuneet epäsäännöllisen palleroisiksi. Mahdolli-
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sesti on kesämme normaalisinakin vuosina suurimmassa osassa Etelä
Suomea liian lyhyt, jotta hedelmät jaksa.isivat tulla täysikokoisiksi 
ja kypsiksi. 

Päättäen taimimääristä on Solbölessä kesinä 1926 ja 1927 val
mistunut paljon itämiskelpoisia siemeni ä. Edellytyksiä si ihen on 
todella ollut, sill ä mainitut kesät olivat kumpikin ja varsinkin kesä 
1927 suotuisia. Meteoroloogisen keskuslaitoksen antamien tietojen 
mukaan ei kevät 1926 tosin ollut aikainen. Lumi katosi Etelä-Suo
messa toukokuun 1- 10 p:n välisenä aikana. Mutta heinäkuussa ol~ 
pitkiä poutakausia ja pilvisyys 10- 20% tavallista pienempi. Elo
kuu oli maamme eteläosassa myöskin hieman normaalia lämpimämpi. 
Vielä syyskuukin oli varsin kesäinen. Pilvisyys oli pieni ja sadetta 
vain 56 % normaalikesästä. Kesä 1927 ei ollut aikaisempi kuin edel
linenkään, mutta niinipuun kukkimis- ja hedelmien kypsyruisa jalla 
oli harvinaisen runsaasti lämmintä, joskin sadetta oli enempi kuin 
kesällä 1926. Vielä syyskuukin oli normaalia lämpöisempi. 

Mainittakoon, että kesällä 1928 niinipuu kukki Solbölessä huo
nosti. Hedelmiä muodostui hyvin niukasti, ja niistäkin oli suurin osa 
tyhjiä. Tämä ei kumminkaan ihmetytä, sillä olihan mainittu kesä 
poikkeuksellisen sateinen ja kylmä. Touko- ja kesäkuussa oli sadetta 
kaksi kertaa niin paljon kuin normaalivuosina, heinäkuussa 113 % ja 
elokuussa 134 % normaalimäärästä. Heinäkuun keskilämpö saa
vutti alimman arvonsa viimeisen 40 vuoden aikana, pilvisyyden ol
lessa n. 30 % tavallista suurempi. 

Ajatellessa syitä lehmuksen taimien yleisyyteen Solbölen leh
doissa tulee luonnollisesti ensi sijassa mieleen seudun eteläinen 
asema. Tunnetusti pidetäänkin Bromarvin t ienoita ilmastollisesti 
maamme parhaisiin kuuluvina. Kenties kasvukauden pituus ja 
suhteelli]fen lämpimyys täällä onkin taimien yleisyyden aiheuttaja. 
Havaintojeni perusteella rohkenen kuitenkin otaksua, että pienet 
sirkkataimet eivät kenties muuallakaan eteläisimmässä Suomessa ole 
niin harvinaisia kuin on tähän saakka luultu. 
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· Pensastaskun, Pratincola r. rubetra (L. ), 
kevätmuutosta Suomeen. 

Alpi Pynnönen. 

Vertaillessaan toisiinsa Itä- ja Länsi-Suomessa tehtyjä havain
toja lintujen tuloajoista herättää erikoista huomiota pensastaskun 
aikainen saapuminen keväällä itäiseen osaan maatamme. 

Noin 50 vuotta sitten Brander ja Lindforss ovat merkinneet 
muistiin muutamina vuosina m.m. pensastaskun tuloaikoja yhtä 
pohjoisessa oleviiia seuduilla, edellinen Parkanossa Länsi-Suomessa 
ja jälkimmäinen Sulkavaiia Itä-Suomessa (Medd. Soc. F. Fl. 
Fenn. 15. 1886): 

Parkano: 
Sulkava: 

1877 1878 1879 
2l. .V 12. V 25. V 

12. V 

1880 1881 1883 1884 1885 
18. V 16. V 20. V 

2 V. 30. IV 4. V 7. V 2. V. 

Parkanossa havaittujen tuloaikojen keskimäärä on 19. V ja Sulka
vaiia n. 5. V, erotus n. 14 päivää. 

jos edelleen vertailee muitten tutkijain tekemiä havaintoja, on 
tulos samansuuntainen. Suomalainen havainnoistaan Porissa vv. 
1914- 27 saa keskimääräksi 19. V; Lyden'in Huittisissa 1886- 1914 
tekemien havaintojen keskiaika on 18. V (Kokemäenjoen linnusto). 
Toisaalta taas Kuopiossa v. Wright'ien vv. 1845 ja 48 ja Suoma
laisen vv. 1900 ja 1902- 05 havainnoista (Kallaveden seudun lin
nusta) saadaan pensastaskun keskituloajaksi 11. V. Samaan suun
taan käyvät myös allekirjoittaneen havainnot pensastaskun saapu
misesta Joensuuhun: 9. V. 1925, 14. V. 1926, 13. V. 1927, 9. V. 
1928, 8. V. 1929. Keskimäärä on 10- 11. V. 

Pensastasku edellisestä päättäen saapuu Kuopioon ja Joensuu
hun 7- 8 päivää ennen kuin Kokemäenjoen laaksoon, vaikkakin jäl
kimmäinen paikkakunta on edellisiä paljon etelämpänä. 

Edelleen olen tarkastellut Luonnon Ystävästä ja Ornis Fenni
casta ilmoitettuja pensastaskun tuloaikoja. Niinpä Suomenlahden 
rannikkoseuduilla pensastasku on tu11ut 13. V. 1900, 15. V. 1904. 
9. V. 1914,22. V. 1919 (Perniö ja Finby, Bremer), 10. V. 1924. 12. V. 
1926 (Käpylä, Seppä) ja 13. V. 1928 (Espoo, Federley). Keskimäärä 
on 13- 14. V, jolloin linnut Itä-Suomessa jo ovat sivuuttaneet Kuo
pion. Myöskin Itä-Suomesta on edellä mainituissa lehdissä tietoja . 
Pieksämäelle on pensastasku tullut 7. V .. 1916 (Korvenkontio), 16. 
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V. 1926, 5. V. 1927 (Siivonen) ja 16. V. 1928 (Seppä). Kaaville on 
pensastasku ilmaantunut 18. V. 1927 'ja ·9. V. 1928 (Jauhiainen) ja 
Kurkijoelle 4. V. 1922 (Räsänen). Nämäkin havainnot viittaavat 
pensastaskun aikaiseen Itä-Suomeen saapumiseen. Edellisten lisäksi 
on ilmoitettu tulo-aikoja, jotka nähtävästi kuuluvat poikkeuksiin. 

ensastasku on tullut Siuntioon 17. IV. 1919 (Ornitologisk Hand
bok), Ouluun 16. IV. 1921 ja 25. IV. 1922 (Metsävainio, L. Y.), jolta 
viimeksi mainitulta vuodelta Suomalainenkin ilmoittaa harvinaisen 
aikaisen pensastaskun tulon Poriin, 22. IV. Suuri osa havainnoista 
on tehty eri vuosina Itä- ja Länsi-Suomessa. Myöskään minulla ei 
ole ollut tilaisuutta kirjallisuudesta kerätä kaikkia pensastaskun 
tuloaikoja. . 

Mutta näistä huolimatta voinee pitää varmana, että pensas
taskun tulo myöhästyy Länsi-Suomeen kymmenkunta päivää ver
rattuna linnun saapumiseen samalla leveydellä oleviin seutuihin Itä
Suomessa. Kun pensastasku jo joutuu Viroon huhti- ja toukokuussa 
(Härms, Eesti Linnustik) ja Keski-Ruotsiin toukokuun ensimmäisinä 
päivinä (Nordens fåglar), niin li enee syytä ajatella Suomenlahden 
jollakin tavalla hidastuttavan pensastaskun keväistä pohjoiseen ete
nemistä. ja koska Suomenlahden toukokuun keskilämpö on yhtä 
alhainen kuin samanaikainen keskilämpö Kajaanin seuduilla, arvelisi 
helposti Suomenlahden keväistä kylmyyttä yhdeksi syyksi, joka pi
dättäisi pensastaskuja jonkun aikaa, ennenkuin ne len tävät Etelä
Suomeen. Sitävastoin Itä-Suomeen pensastaskut saapunevat vii
vyttelemättä Karjalan kannaksen kautta ja kenties Laatokan poh
joispuolitse. 

Kerto~us Suomalaisen Eläin== ja Kasvitieteellisen 
Seuran Vanamon toiminnasta v. 1929.1 

Varsinaisia kokouksia on seuralla toimintakauden kuluessa ollut, kuten 
tavallista, 7 nim. 4 kevät- ja 3 syyslukukaudella. Kokouksissa, joista 3 on pi
detty yliopiston maantieteellisessä, 4 kasvitieteellisessä laitoksessa, on keskim. 
ollut saapuvilla n. 65 jäsentä. Esitelmiä ovat pitäneet seuraavat vanamolaiset: 
yliopp. Hertta Ingman, toht. P. l(okkonen, maist. V. Korvenkontio, toht. 
M. j. K.otilainen, toht. V. K.rohn, yliopp. A. P. l:(uusisto, maist. K. G. lsoni, 
toht. V. A. Pesola, maist. . H. Porkka, yliopp. P. Suomalainen ja toht. l. Väli
kangas. Yhteensä on pidetty 11 esitelmää, niistä 6 cläintieteellisiä, 4 kasvitic-

1 Laajempi vuosikertomus säi lytetään Vanamo-seuran arki tossa. 
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teellisiä ja 1 muunaiheinen. - Pieni tl esityksiä ovat suorittanee t ' tai ot taneet 
osaa esiteimien johdosta syntyneisiin keskusteluihin seuraavat 20 vanamolaista: 
V. Heikinheimo, 1. Hiden, T. J . Hintikka, E.Hollo, P. K,ontkanen, 0. Hytönen ,. 
V. K,rohn, V. Kttjala, K. Linkola, J . 1. Liro, K. G. Olsoni, V. A. Pesola, U. Saalas,. 
E. Suomalainen, P. Suomalainen, P. R. Tanner, S. Toivonen, 1. Vainio, 1. Vä li
kangas ja H. Väänänen. Näitä esityksiä on yhteensä ollut 33. - Seuran ko
kouksissa on puheenjoht. prof. j. 1. Liro pitänyt 5 puhetta. - Arkistoo n ovat 
set.traavat 10 stipendiaattia jättäneet kertomuksensa: yliopp. L. Aario, yliopp. 
0 . Cajander, maist. N. Kanerva, yliopp. A. E. K oskimies, yliopp. A. P. Kuusisto, 
leht. K . L. 1. Metsävainio, leht. A. Pynnönen, opett. j. Seppä, yliopp. L. 
Tiensuu ja maist. A. Ulvinen. 

Seuran )>Julkaisuista)> ()>Annales)>) on vuoden vaihteessa valmistunut 2 osaa 
nim. 8:s ja 9:s. Edellinen on 246 sivun laajuinen ja sisältää 10 elä intieteellistä 
kirjoitusta, joiden t ekijöitä ovat herra t H. J ärnefelt (3 kirj oitusta), Valto Kle
mola, P. Kontkanen, A. J. K.opperi (2 kirjoitusta) , U. Saalas, Esko Suomalainen 
ja Aug. Thienemann sekä sarj an )> Zoologische Mitteilungem. 9:s osa on 32 1 
sivun laajuinen sisältäen sitäpaitsi 7 molemmin puolin painettua kuvaliitet tä. 
Tässä osassa on 8 kasvi t ieteelli stä kirj oitusta , joiden tekij öitä ovat herrat j . 
Györffy (Unkari), V. A. Pesola, A. j. Rainio (4 k irjoi t usta), H . Roiva inen ja 
E. A. Vainio. - E delleen on 10:nnest ä ja 11:nnestä osasta jo painettu y ht. 
34 painoarkkia. - Painettavaksi on ilmoitettu 10 tutkimusta. 

)> Vanamon kirjoj en)> sarjassa on ilmestyny t 2 osaa: 1) E rik Nordenskiöld : 
Biologian historia 11 J. Suomentanu t T. J. Hin t ikka. Porvoossa Werner Söder
ström O.Y:n kustantama, 263 sivun Iaajuinen (n:o 25). - 2) Ingvald Lieberkind : 
Vaa rallisia v iera ita . Suomentanut Heikki VäänUnen. Heisingissä, Otavan 
kustantama, 241 sivun laa juinen (n:o 28). 

Luonnon Y.stävä on ilmestynyt 232 + 6 sivun laajuisena. Toimi tus on ollu t 
sama kuin edellisinäkin v uosina , samoin pa inatuspaikka, t il aushinta y .m. 

Seuran jäsenille on annet t u tutkimuksia varten seuraavat apurahat: toht. 
V, Krohnill e 500: - , L. A. P . Poij ärvelle 1,200: - ja V. Räsäselle 3,500: - , 
maist . J. Hidenille 1,500: - , N. K anervalie 1,000: - , E. Merikalliolie 1,800: - , 
K. H. j. Metsävainiolie 1,800: - , A. A. Parvelalle 1,500: - , . H . Porkalle 
3,000: - , A. Pynn öse ll e 1,800: - , A. Ulv isell e 2,000: - ja H. Väänäselle 
1,500: - , yli opp. L. Aariolle 1,500: - , A. Auterise ll e 1,500: - , ajan
derill e 1,500: - , 0 . Hytöselle 1,000: - , R. Kanervalie 1,800: - , V. K le
molalle 1,800: - , P . Kant kaselle 1,500: - , A. E. Kosk imiehelle 700: - , A. P. 
K.uusistoll e 1,000: - , K . K . Mankoselle 1,500: - , 1. Paasiolle 1,800: - J U. 
Perttulall e 1,000: - , L. V. Renforsille 1,000: - , E. Suomala iselle 1,500: - , 
P. Suomalaiselle 800: - , L. Tiensuulle 1,200: - , V. V. Vaa rnall c l , 00: - ja 
A. Valanteelle 800: - . Yhteensä on jae ttu 30:na stipendinä Smk. 44,0 0: - , 
niistä 16 stipendiä (Smk . 22,200: - ) eläin t ieteelli siin ja 14 st ipendiä (Sm k. 
21,800: - ) kasviti etee llisiin tarkoituksiin . 

Seuran kirjastonhoitajan prof. G. Ekmanin laat iman kertomuksen mukaan 
sisä ltää kirj as to nykyään 426 sidottua ja 71 8 nidot tua numeroa. Vuoden · ku
luessa on ryhdytty julkaisuj enva ihtoon ·21 uuden kot i- ja ulkomaala isen seuran 
kanssa. 

Kahdesti ovat seuran jäsenet kokoontuneet yhte iseen illanviettoon: v uosi-
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kokouksen jälkeen 23. I 1., jolloin oli saapuvilla n.· 40 vanamolaista ja jolloin 
puheita pitivät maist. 0. H. Porkka, prof. J. I. Liro ja toht. l. Välikangas, sekä 
8. XI 1., jolloin osanottajia oli n. 105 ja ohjelmansuorittajina esiintyivät maist. 
E. Kärki, yliopp. · K .- Mankonen, ·yliopp. l(. A. Pohjakallio, toht.· ·A.· Poijärvi, 
maist. o. ' H. Porkka, yliopp .'· E.· ·suomalainen, yliopp. P. Suomalainen ja maist. 
H. Väänänen. 

29. IV. kävi joukko vanamolaisia toht. K. E. Kivirikan opastamana yli
-{)pis ton maanviljelys- ja metsäzoologisessa laitoksessa katselemassa hänen val
mistamaansa· lintu- ja imettäväiskokoelmaa. 

29. IX. tekivät vanamolaiset seuran kunniajäsenen senaattori A. Osw. 
Kairamon ystävällisestä kutsusta 40-henkisenä joukkona retkeilyn Hattulaan 
hänen omistamalleen maatilalle Ellilään, jossa tutustuttiin isännän opastuksella 
sen laajaan puutarhaan ja mielenkiintoisiin puuistutuksiin y.m. nähtävyyk
siin . Puheita tilaisuudessa pitivät prof. Liro ja senaattori Kairamo. 

Seuran johtokunta on kokoontunut 7 kertaa nim. 4· kertaa kevät- ja 3 ker
taa syyslukukaudella. l(okoontumispaikkana on ollut yliopiston kasvipatolo

-ginen laitos, paitsi kerran, jolloin kokoonnuttiin varapuheenjohtajan toht. 
Välikankaan asuntoon. johtokunnan kokouksen pöytäkirjat sisältävät yhteensä 
62 §§. 

Seuran virkailijoina ovat olleet: 
Puheenjohtajana prof. j. l. Liro, varapuheenjohtajana dos. 1. Välikangas, 

sihteerinä prof. U. Saalas, kirjastonhoitajana prof. G. Ekman, rahastonhoita
jana maist. 0. H. Porkka,· johtokunnan muina jäseninä toht. M. j. Kotilainen 
ja prof. }(. Linl\ola, eläintieteellisten kokoelmien hoitajana yliopp. P. Suoma
lainen, kasvitieteellisten kokoelmien hoitajana maist. V. · Heikinheimo, tilin
tarkastajina kalastusneuvos P. Brofeldt ja maist. V. Korvenkontio, varatilin
tarkastajina kalastusneuvos E. Hellevaara ja toht. A. J. Rainio. -Suomalaisen 
kirjallisuuden edistämisrahaston toimikunnassa ovat seuraa edustaneet prof. 
·G. Ekman (vakinaisena) ja maist. j. A. Wecksell (varajäsenenä). - Kansain
välisen lintusuojelutoimikunnan alaosastona toimivassa maatoimikunnassa 
.ovat seuraa edustaneet toht. }(. E. Kivirikko ja prof. U. Saalas. - Helsingin 
Hyönteistieteellisen yhdistyksen 1 0-vuotisjuhlassa on seuraa edustanut prof. 

. Ekman. 
Kuoleman kautta seura on vuoden kuluessa menettänyt yhden vanhim

mista jäsenistään ja yhden entisen perustajajäsenensä. 
Toukokuun 14 p. kuoli Turussa jäkälätutkimuksemme suurmies toht. 

Edvard August Vainio 75 vuoden ikäisenä. Ei ole tarpeen tässä tilaisuudessa 
laajemmalti puhua tämän tunnetun tiedemiehen elämäntyöstä, varsinkin kun 
Luonnon Ystävässä on ollut hänestä prof. Linkolan laatima laaja muistokir-
joitus. Vanamo-seuralle on ollut suuri kunnia, että se on saanut lukea toht. 
Vainion jäsentensä joukkoon ja että se on 1>Annaleissaam saanut julkaista eräitä 
hänen tutkimuksiaan. 

30. IX. 1929 kuoli Helsingissä liikemies Pekka Jantunen. Hänestä on toht. 
Ilmari Välikangas kirjoittanut tätä vuosikertomusta varten seuraavat muisto
sanat: 

<(Pekka Jantunen syntyi köyhän mökin lapsena Kerimäellä v. 1871. Hyvä
päisenä, vilkkaana poikasena hänet kodin täydellisestä varattomuudesta huoli-
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m atta toimitettiin Savonlinnan lyseoon , josta ·hän t uli yliop pilaaks i v. 1894. 
Sananmukaisest i luonn on keskellä Savon ihanimmassa seudussa lapsuutensa 
v iettäen Pekka J antun en jo pienestä pitäen oli joutunut suorastaan. runollisen 
.luonnonihailun ja harrastuksen valtoihin. Tämä harrastus suuntasi yliopistossa 
hänen opintonsa luonnontiet eisiin , erikoisesti kasv itiet eeseen, ja se myöskin 
y hdist i hänet niihin muihin suomala isiin nuoriin luonnontutkijoihin, jotka 3~ 
v uotta sitten lausuivat Vanamo-seuran syntysanat j o ensi ylioppilasajasta läh
ti en J antusessa kuitenkin ilmeni suu ri harrastusten monipuolisuus, ni inpä hän 

:s ama ll a kertaa kävi yhtä perusteelli sesti käsiksi liiankin moneen a ineeseen . 
Lisäksi kaksi suurta intohimoa, laulu .ja poli t iikka, sai hänet niin valtoihinsa, 
että opinnot pakostakin jäivät kärsimään, vaikka harrastus pysyi kin elävänä. 
Loistavana Y. L:n ja Suomen Laulun ensitenorina ja välittömän innostuksen 
miehenä Pekka J antunen oli joka suuressa konsert issa ja juhlassa, joka kier
tueella koti- ja ulkomailla vä lttämätön. j a yh tä täydellä antaumuksella hän 
heittäytyi taisteluun venäläisty t tämispyrkimyksiä vastaan. Oli melkein itses
t ään selvää, että niin herkästi syttyvä ja in tomielinen mies oli seisova jyrkim
män vastarinnan riv issä. Väsymättömänä ja pelottomana hän ylioppilasretki
kuntain johtajana kiersi kotiseutunsa pitäjä t t emmaten tulisella kaunopuhei
.suudellaan ja aattelli sella innostuksellaan epä röiv immät ja pelokkaimmatkin 
mukaansa taisteluun laittomia kutsuntoja ja muita venäläistyttämistoimen
piteitä vastaan. Ylpeästi hän saattoikin sanoa, että h ä n e n pitäjänsä kuuluivat 
passiivisen vas tarinnan voimakkaimpiin alueisiin koko Suomessa. Myös osa
kunnan, ylioppilaskunn an ja puolueiden silloisissa suurissa t aist elukokouksissa 
Pekka Jantunen oli tunnetuimpia miehiä ennen kaikkea sen pelottomuuden , 
v oiman ja innon vuoksi, joka ain a oli hänen esiin tymiselleen omina ista . Samalla 
hän kuitenkin , kuten E duskunnan nyk. puhemies hänen haudallaan kauniisti 
lausui , sä ilytti läpi elämänsä aivan harvinaisessa määrin kirkkaan lapsenmielen , 
k iiva inkin vastustaj a tunnusti hänen ehdottoman rehellisyytensä ja hänen 
aseidensa puhtauden. 

Pekka J antusen my öhemmä t vaiheet johtiva t hänet aluksi kansakoulun
{)pettajaksi ja yhteiskoulun opettaj aksi H elsinkiin, sit ten maistraatin notaariksi 
ja lopuksi liikemieheksi. Hän ei tietenkään Yliopistosta poistuttuaan pysynyt 
lähemmin Vanamon kanssa kosketuksissa , mutta säily t t i a ina lämpimän ha r
rastuksen seuramme pyrin töj ä kohtaan. 

Elämänsä lopulla Pekka Jantunen sai järkyttävästi tuntea kaiken katoo
va isuuden. H än menet t i ensin puolisonsa ja sitten tulipalon uhreina kaikki 
kolme pikkulast aan, joihin hän oli syvästi kiintynyt. Tämäkään sydäntäsärkevä 
kohtalon isku ei hänen valoisaa mieltään kokonaan murtanut, mutta , kuten 
hän itse lausui , hänen elämänsä pääsisällyksen muodostivat sen jälkeen sunnun
taipäivät rakkait tensa parissa Malmin hautausmaalla. Nyt Pekka J antunen 
lepää siell ä itse. Hän ei jättänyt jälkeensä suuria töitä, ei pysyviä muistoja, 
mutta h y v ä n i h m i s e n m a i n e on lopultakin elämän suurimpia saavu
tu ksia - ja sen Pekka J antunen saavutti ,> . 

K irj eenvaihtaj ajäsenekseen on seura valinnut toht. Adam Bövingin 
\ Vashingtonista DC (25. X. ). 

Varsinaisiksi jäseniksi on valittu seuraavat 41 henkilöä: ylioppilaat Oma 
T. Ek, Hanna M. J auhiain en, L. V. Renfors, S. I. Toivonen ja Katri S. . Åvall 
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(30. 1.); yliopp. H. Tuulikki Haverinen, H. Aune E. Hetemäki, Liisu L. Hirven
salo, Kerttu K. Kalliola ja Eeva Alander (23. LI.); yliopp. Kerttu E. Auramo,. 
A. Irja A. Gustafson, Kirsti Katarina Karttunen, H. Kaarin Mäkelä, Sirkku 
K. Vaara ja Aino E. Viljanen (22. 11 1.); yliopp. Toini M. Kulmala, Eeva K .. 
Kyttä, Maija Pulkkinen ja Greta E. Tähkiö (26. IV.); nimismies H. Häyrynen 
sekä yliopp. Irj a H. Hirsjärvi, Aili K. Luotonen ja Helvi L. Seppänen (4. X.);. 
hammaslääk. rva Saimi Kotilainen, maist. rva Elsa-Mai ja Lista sekä yliopp . 
·o. J. Karin Björklund, R. Kalliola, R. Kanerva, Bertta Kettunen, Laini L.. 
Pantsar, L. l(. Pohjola, V. V. V. Snellman ja J. E. Soveri (25. X.); opettajatar· 
Ellen Hyvönen sekä yliopp. Kaiju A. J-\. Brummer, Irja E. Helin, A. H. Häll
ström, Sirkka M. Kallio, U. U. J. Liimatainen ja V. K. Wartiovaara. 

Vuoden lopussa kuului seu raan 428 kotimaista jäsentä, niistä 1 kunnia-· 
jäsen ja 8 kannattajajäsentä, sekä 3 kirjeenvaihtajajäsentä. 

Helsingissä tammikuun 17 p. 1930. Uunio Saalas. 

Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon 

tiliasema 31. 12. 1929. 

Tulot: 
Avustustili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126,000: -
jäsenmaksutili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,550: -
Luonnon Ystävän ti li . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,243: 05 
Annaies-tili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685: -
Korko- ja osinkotili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,424: 25 

Summa 152,902: 30 

Menot: 
Stipenditili .. . .. .... ... .. .... . . . . .. ...... . . . . . . .. .. .. .. . . . . 
Luonnon Ystävän tili ..... .. . . ... . . . . .. ... . . .. ....... .. . .. . 
Annaies-tili . .. .. . . . . . . . ... . .. . .. . ...... . .. .... ... . . . . . .. . . . 
Sekalaisten menoj en tili .. .. .. . . . . .. . . . . . . .. ... . . . . . .. .. .. . .. . . 

44,000: -
30,692: 90 
51,297:90 

4,865:60 

Yhteensä 130,856: 40 
Menot tu loja pienemmät 22,045: 90· 

Summa 152,902: 30· 

OmaiSIIIIS: 
Kassatili . . . . .. . .. . . . ... . . .... . . .... .. . .. . ... ... . ....... . . . 15,830: 50. 

75,789: 25· 
3,194: 70 

11 ,966: 25 

Melan rahasto .... . ...... . . . . .. . . .... . ... . .......... . . .... . . 
Hirnin rahasto 
Topeliusrahasto 

Helsingissä tammikuun 17 päivänä 1930. 

Summa 106,780: 70 

Osmo H. Porkka. 
Rahastonhoitaj a. 
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Mäyrä saatu katiskasta. Maanviljelijä Konsta Aikonen sai 23. V. 1929 
Liperin Mattisenlahdesta 8,5 kg painavan mäyrän rautalankakatiskasta. N. 300 
m. etäisyydelle rannasta oli pyydys asetettu, mutta n. 1/a osa siitä oli kumminkin 
jäänyt veden pinnan yläpuolelle, koska lahti oli hyvin matalaa. Mäyrä oli nähtä
västi tunkeutunut katiskaan kalanpyyntitarkoituksessa. Alpi Pynnönen. 

Myöhään syntyneitä haarapääskyn poikasia. Haarapääskysellä (Hirundo 
rusti ca) oli vie lä syyskuun 9 p:nä 1929 vasta pesästä lähteneitä poikasia Pieksä .. 
mäellä. Samalla paikalla huomasin viime vuonnakin syyskuun puolivälissä 
emon ruokittavia pääskysen poikasia. Vielä myöhemmin eli syyskuun 18 p:nä 
lähtivät haarapääskysen pojat pesästä Pieksämäen aseman eräästä vahtikopista. 
Sääli kävi, kun katseli lentotaitoa opettelevien poikasten voim.akkaassa syys
tuu lessa ja kylmässä ilmassa räpistelevän. Epäillä täytyy, näkivätkö nämäkin 
pojat ete län lämpimiä maita. Jussi Seppä. 

Västäräkin laulusta. Kuunnellessani Petsamossa ja Patsjoen alueella västä
räkin (Motacilla a. alba) laulua, olin panevinani siinä merkille jotakin eroavai
.suutta täällä etelässä asustavien lau luun verrattaessa . Ääni oli mielestäni soin
nuttomamp i ja si in ä kuului jokin kirahtava äänne, jotenkin ))trsvili>> tapaan. 
Olisikohan täällä Jäämeren äärillä muodostumassa linnusta pohjoinen muoto?. 

Jussi Seppä. 

Lisiä isontikan (Dryobates major) syntiluetteloon. Olin usein huomannut 
isontikan varsin mielellään kaivelevan pikkulintujen pesimäpönttöjä niihin 
aiko ihin kuin niissä oli asukkaansa. En osannut pitää sitä la inkaan vaara llisena 
puuhana, si ll ä en ollut sattunut kuulemaan tikalla olevan muita harrastuksia 
kaiveluissaan kuin matojen etsimisen lahoista puista, ja niin arvelin näidenkin 
ahertelujen tarko ituksena olevan toukkien löytämisen lahoista pesimäpöntöistä . 
Mutta eräänä elokuun päivänä sainkin omin silmin todeta, että isotikka ei 
etsinytkään toukkia pöntöistä, vaan yksinkertaisesti linnunpoikasia, joita se 
suurella mielihyvällä ja taituruudella pisteli poskeensa. Kyseeilisessä pöntössä 
oli kirjosiepolla pesänsä. Isotikka lentää rävähytti pöntölle, ja ei aikaakaan kuin 
näin pöntöstä jotakin tipahtavan maahan. Kävin sitä tarkastamaan ja ihmeek
seni nä in maassa puun a lla kahdet linnunpojan sääret. Samalla tikkakin lensi 
pöntön laida lta oksalle ja mitäpäs sillä olikaan muuta kynsissään kuin siepon 
poikanen, jota se a lkoi nopeast i raadella ja syödä, heittäen nytkin sääret maahan. 
Näin olin omin silmin saanut todistuksen siihen, mitä isoilla tikoilla oli niin usein 
tehtävää pienten lintuj en pesäpöntöillä. 

Tänä syksynä olen saanut toisenlaisiakin todistuksia isontikan lihansyönti
halusta. Preparatorioni vieressä oli nyletty mäyrä, jonka hyvin voin nähdä laitok
sen ikkunasta. Ei kestänyt kuin pari päivää, niin isotikka ilmestyi haaskalle ja 
alkoi raataa suuria silavapa lasia, joita se lensi lähi oksalle syömään. Tätä puu
haa jatkui aamusta iltaan erikoisen ahkerasti niin kauvan kuin mäyräkin oli sen 
saatavissa. Arvelin, että se oli poikkeus, joka johtui siitä, että mäyrän ihra 
maulleen mahdollisesti suurest i muistutti rasvais ia puutoukkia. 
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Mutta eipä niinkään. Puuvajassa vähän matkan päässä oli nyletty, aivan 
rasvaton hillerin raato. Se alkoi epäilyttävästi hajaantua ja käydä riekaleiseksi. 
Pidin sitä hiukan aikaa silmällä ja silloin näin kuinka jälleen isotikka lensi raa
dolle ja alkoi kaikin voimin hakata siitä lihaa irti. Saatuaan suun täyden se lensi. 
sitä nielemään lähimmälle puun oksalle. Nyt on raadosta enää jälellä ainoasta~n 
joitain luita, ja arvatenkin nekin häviävät pian samaa tietä. 

Kaiken yllä kerrotun perusteella uskonkin, että isotikka tekee suurta tuhoa 
pikkulintujen pesimäpöntöissä oleville pesille, joten voisi olla syytä a lkaa y lei
semmin seurata sen puuhia puutarhoissa. 

Vesivehmaa 30 p. marrask. 1929. Leop. G. Hägg. 

Muuttolintujen tulo- ja lähtöajat v. 1929 Pieksämäellä. 

tulo lähtö 

Sturnus v. vu lgaris 1. 4 28. 10 
Fringilla c. coelcbs 3. 4 19. 10 
Emberiza nivalis 7. 4 3. 11 
Alauda a. arvensis 10. 4 29. 9 
Cygnus musicus 22. 4 28. 10 
Motacilla a. alba 25. 4 6. 10 
Turdus pilaris 25. 4 7. 11 
Fringilla montifringilla 25. 4 25. 12 vielä joku kpl. 
Numenius arcuata 29. 4 
Grus cinerea 2. 5 1. 10 
Lanius excubitor 4. 5 28. 9 
Anthus pratensis 4. 5 13. 10 
Charadrius apricarius 3. 5 19. 9 
Motacilla flava 5. 5 4. 9 
Saxicola oe. oenanthe 7. 5 12. g 
Saxicola r. rubetra 8. 5 14. 9 
Phylloscopus collybita a bietina 8. 5 6. 10 
Hirundo r. rustica 7. 5 17. 9 
Emberiza s. schoen iclus 8. 5 
Cuculus canorus 9. 5 
Emberiza rustica 9. 5 
Emberiza hortulana 9. 5 
Phylloscopus t. trochilus 9. 5 18. 9 
Phylloscopus s. sibilatrix 11. 5 
Sylvia c. communis 15. 5 
Turdus ph. philomelos lauloi vielä 29. 9 
Iynx t. torquilla 10. 5 
Anser f. fabalis 6. 10 
Anas a. acuta näkyi parvi 29. 9 
Bombycilla g. garru lus 9. 10 
Pinicola enucleator 13. 10 

Jussi Seppä. 
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Tämän talven ihmeitä. Useina viime päivinä on huomattu Vaasan saa-, 
ristossa suurien vesi 1 i n t u p a r v i c n lentävän etelästä pohjoista kohtL 
åivan kuin kevätmuuton aikana. Suurin osa muuttajista näyttää olevan' 
te 1 k k i ä, siis niitä lintuja, jotka keväälläkin tulevat ensimmäisinä. Muuta
mien j o u t se n 1 a u m o j e n k i n on huomattu suuntaavan matkansa poh
joiseen päin. 

V ä s t ä r ä k k e j ä on tämän >>talven>> aikana nähty seuraavissa paikoissa: 
jouluk. 23 p. ja monena edellisenä päivänä nähtiin tai. Myllyniemen pihamaalla 
Karijoen Ohriluomankylässä västäräkki. Samoin nähtiin västäräkki Isojoen 
Möykynkylässä t.k. 9 p. ja edellisinä päivinä. Il oisena lintu vain lauleli ja kei 
kutti ominaisella tavallaan pyrstöään.1 

Isojoen Sarv iluomalla kylvi koitteeksi ruista talokas Nestori Jansson lähes 
kolmen kapan arvon t.k. 9 p. Saa nähdä mitä siitä tulee, kun tammikuull a 
ruista kylvää. 

Muuten on Isojoella tämän tammikuun aikåna väännetty peltoa, tehty 
aitoja ja muita kesätöitä. Vaasa-lehti 17. 1. 1930. 

Leudon talven lintuja Riihimäellä. Tammik. 27 p:nä lensi kolme k u r k e a 
aivan matalalta yli Riihimäen ja laskeutui ilmeisesti läheiselle suolle. Sää oli 
aivan leuto ja pilvinen. V ä s t ä r ä k k i p a r i oleskeli Riihimäellä 28 p:ään 
tammik. asti sementtivalimon luona. Osmo 1. Aulamo. 

Geum rivale B. v. pallida Mey. Ikaalisissa. }(oululainen Vieno Kohonen 
löysi mainitun kasvin 18. VI. 21. Ikaa listen Tevaniemeltä Kauramäen rantanii
tyltä. Niitä kasvoi ainoastaan n. 10 yksilöä hyvin pienellä alalla. Tällä niityllä 
tavallisesti >>laukkuryssäh talvisin seisottelivat hevosiaan, joten on mahdollista, 
että siemeniä on heidän välityksellään heinien mukana kulkeutunut kaukaakin. 
- Kasvi joutui vaihdon kautta allekirjoittaneelle. Kalervo Harjula. 

Kerrotun valkovuokon (täyte iskukan) löysi karjakkokoulun opettaja ~eiti 
Martta jokila jokioisten l(artanoitten puistosta 11. VI. 1929. Hintikka 
mainitsee (Kasviteratologiset tiedonannot Suomen kasvitieteellisessä kirjallisuu-
dessa vuoteen 1922 asti, s. 133), että täyteiskukkia on aikaisemmin tavattu v i 1-
j e II y i s s ä yksilöissä. Villissä valkovuokossa on tällainen muodostuma siis 
meillä uusi. Täyteiskukkaisia yksiläjä oli kaikkiaan 5, joista 2 otettiin kuivatta--
vaks i, kuitenkin niin, että juurakko jäi maahan. V. A. P. 

Kulttuuritulokkaita Pe~samon maantiellä. joutuessani viime kesänä heinä
ja clokuuss~ usein kulkemaan 5 km:n pituisen matkan Kuvernöörinkosken maja
talosta .Kuvernöörinjoen suuhun merkitsin vähitellen tarkoin muistiin maan
tiellä kasvavat putkilokasvit. 

Tiellä oli monin paikoin sangen runsas ja rehevä kasvillisuus, johon suu 
reksi osaksi oli syynä se, että karjaa liikkuu näillä seuduin tavattoman vähän, 
joten kas~it saavat jokseenkin rauhassa kehittyä. Havaitsemistarti 129 ·lajista 

1 Vähänkyrön tiellä vielä 16 p. t~mmik., josta myös >>Vasåbiadeb> kirjoitti. . 
(Huom. tehnyt T. R. Tanner.) 
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oli sangen suuri määrä, 51 lajia, ihmisen mukana kulkeutuneita tulokkaita, joista 
·muutamat eivät ollenkaan kuulu seudun varsinalseen kasvistoon (*:llä merkityt). 
Yleisyyden olen merkinnyt tavanmukaista yleisyysasteikkoa (fqq- rr) käyt
täen. Kaikki harvinaisiksi merkityt lajit olivat hyvin niukkoja. Kaikista näh
tiin fertilejä yksilöitä. 

Anthoxantlzum odoratum fqq Polygonum aviculare r 
*Phleum pratense fqq *Silene inflata rr 

Plzl. alpinum fq * Melandryum rubrum st r 
* Alopecurus geniculafus st r * Lyclznis flos cuculi rr 

A. fulvus st fq Stellaria media rr 
* A. pratensis r St. graminea rr 
* Agrostis stolonifera fqq Cerastium triviale fq 
* A. vulgaris p Sagina procumbens r 
A. borealis r Ranunculus repens rr 

* Avena sativa rr * Barbarea vulgaris rr 
Poa annua p B. stricta rr 

*P. trivialis st fq Nasturtium palustre rr 
P. pratensis fqq * Potentilla norvegi ca rr 
P. alpina p *Trifolium hybridum rr 
Dactylis glomerata rr Tr. repens r 
Festuca elatior p *Tr. pratense rr 
F. rubra st fq * Viola tricolor rr 
F. ovina st fq * Myosotis intermedia st r 
Carex flava rr * Brunella vulgaris rr 

. persoonii p Veronica serpyllifolia r 
* Luzula pallescens rr * Achillea pt,armica st r 
Goodyera repens r A. millejoli um p 
Rumex domesticus fqq Matricaria inodora st fq 
R. acetosa fqq *Chrysanthemum leucanth. p 
R. acetosella fqq Leonladon antumnalis rr 
Polygonum viviparum r 

Kasveista lienevät Oactylis ja Festuca elatior huomattavimmat. Niitä ei ole 
ennen Lapissa tavattu. On kiintoisaa nähdä, voivatko ne jäädä pysyviksi. 

Yllämainittujen lisäksi kasvoi tiellä suuri määrä alueen alkuperäiseen kas
vistoon kuuluvia lajejakin, riippuen siitä millaisten paikkojen läpi maantie kulkee. 
Tällaisista lajeista mainittakoon esim. seuraavat lehtomaisten metsien kasvit: 
Milium ejfusum st r, Rumex arifolius p, Stellaria nemorum (~ter.) rr, Ranunculus 
propinquus st r, Uimaria pentapetata st r, Alchemilla glomerulans p, Myosotis 
silvatica rr, Archangelica ofticinalis rr, Mulgedium alpinum (ster.) rr. 

jos tie kulkee kosteita suon reunoja pitkin, leviää tielle myös vastaavia 
lajeja, esim.: Equisetum palustre st r, Calamagrostis stricta p, juncus filiformis p, 
Parnassia palustris r, Rubus chamaemorus (ster.) rr, Epilobium Hornemanni r, 
E. palustre rr, Ledum palustre (ster.) rr. Tien kuivaessa ja vakiintuessa kaikin 
puolin tulevat tällaiset kasvit luonnollisesti häviämään. Monet olivat jo nytkin 
kitukasvuisia, muutamat sterilejäkin. Tahvo Kontuniemi. 
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Kokousselostuksia. 

Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon kokous 30. I. 
1930. Yliopp. Reino U. K a n e r v a piti esitelmän Suomenlahden itäosan hai
liroduista (ks. L. Y. 1930, s. 38). 

Maist. Yrjö V u o r en ta u s teki selkoa työstä silakan kulutuksen lisää
miseksi. Esitelmöitsijä osoitti saalistilaston nojalla silakan ottavan koko maan 
kalastuksen tuotannosta n. 60 % ja merikalastuksen tuotannosta n. 80 %, 
ollen vuotuinen saalis 10- 12 milj. kg. Suomen itsenäistyttyä lakkasi kokonaan 
kalanvientimme Venäjälle ja siten jäi kotimaan lisäytyvän kulutuksen käytettä
väksi ne 4-6 milj. kg. silakkaa, mikä määrä ennen vietiin Venäjälle. Tämä on 
osaltaan vähentänyt maahamme tuodun kalan määrää, sehän on alentunut 
puoleen, lähes noin 6- 7 milj. kg. Mutta merikalastuksemme ja kalastajaväestön 
edun kannalta olisi tarpeellista löytää lisäytyvää menekkiä silakalle. Ulkomai
den kysyntä ei tässä paljonkaan auta, kuten esitelmöitsijä osoitti selostamalla 
menekkimahdollisuuksia naapurimaihin ja Pohjois-Amerikkaan. Venäjän mark
kinain ollessa suljettuina jää pääasialliseksi auttajaksi kotimaan kulutus. Kun 
kehittyvä kalasäilyketeollisuus meillä käyttää kotimaisista kaloista pääasial
lisesti kilohailia ja ainoastaan jossakin määrin silakkaa, niin siten tämä voi vain 
osittain lisätä silakan menekkiä. Huomattavin lisäys kotimaan kulutuksessa on 
tuoreen silakan osalla, mitä parantuneiden liikennesuhteiden, lähinnä autolii
kenteen, kautta on voitu kuljettaa rannikolta sisämaan kulutuspaikkoihin. 
Kalakauppiaiden toiminta tässä on ollut auttava. ja samoin on silakan koti
maista kulutusta lisännyt se työ, mitä tässä mielessä ovat tehneet eri järjestöt. 
Näistä esitelmöitsijä lähemmin selosti Suomen Kalastusyhdistyksen toimintaa. 
Tämä toiminta on kohdistunut ensinnäkin kalastajan valmistaman suola- ja 
muun silakan laadun parantamiseksi, missä mielessä on harjoitettu neuvonta
työtä, pidetty valmistuskursseja, julkaistu ohjekirjoja, toimitettu tarkastuksia 
ja leimauksia, hankittu astioita ja mausteita, pidetty näyttelyitä ja palkitsemis
tilaisuuksia, joiden kaikkien toimintojen kautta kalastajien huomiota on kiinni
tetty tarpeellisuuteen valmistaa kunnollista kalaa. Kuluttajaio huomion kiin
nittämiseksi silakkaan on myös toimittu, julkaistu ohjekirjasia ja pidetty 
näyttelyjä. Silakan kulutus onkin huomattavasti lisäytynyt ja tämä on tilan
netta paljon auttanut. Toiminta on saanut myötätuntoa hallinnollisten viran
omaisten ja eduskunnan taholta, mitä todistaa vuosi vuodelta lisäytyneet määrä
rahat kalastuselinkeinon kohottamiseksi. ja nyt kuluvalle vuodelle on varattu 
käyttövaroja erikoisesti kalan, lähinnä silakan kulutusta lisäävään toimintaan . 
Mutta lopultakin silakan kulutus riippuu jokaisesta yksityisestä kansalaisesta, 
ja esitelmöitsijä huomautti niistä hyvistä puolista, joita on silakalla muihin 
kaloihimme verrattuna ravintokalana. Nämä ovat omiaan kehoittamaan jo
kaista syömään silakkaa. 

Yliopp. T. K o n t u n i e m i kertoi kesällä 1929 Petsamon alueella teke
mistään kasvitieteellisistä havainnoista. 

Yliopp. Esko S u o m a 1 a i n e n näytti Suomen faunalle uuden suden
korennon, Orthetrum coerulescens Fabr. Mainittua lajia oli opettaja T. V i 1 j o 
saanut 1 yks. 3, V 1 I. 1924 Pertunmaalta erään niittyjen halki virtaavan pajukko-
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rantaisen joen varrelta. Samassa paikassa oli opettaja V. nähnyt lajia useampia 
yks. Lisäksi teki esittäjä selkoa lajin levenem~sestä ja elämäntavoista . 

. Prof. K. Linko 1 a esitti tietoja kuluvan talven oudoista kasvillisuusil
miöistä ja kertoi varsinkin kasvitieteellisessä ptiutarhassa havaituista kukkimis
suhteista ja sil~ujen puhkeamisista. Esityksen johdosta syntyi vilkas keskus
telu, jossa käytettiin useita puheenvuoroja. Yliopp. T. K. on t u n i e m i 
kertoi 15 yksilöä käsittävän joutsen-(Cygnus cygnus-)parven laskeutuneen viime 
joulukuun 27 p. Uingelmäveden pohjoispäässä Länkipohjan kylän luona ole
valle seläll e. Seuraavana päivänä ne olivat nousseet lentoon lähtien länteen 
päin. Paikkakuntalaisten mukaan oli 6 lintua oleskellut joulukuussa n. parin 
viikon ajan eräässä läheisessä lahdessa . Ylipäänsä on joutsen sangen harvi
nainen vieras seudulla. - Yliopp. K M a n kone n kertoi Poa annuan kukki
neen Vaasan seudui ll a joulu- tammikuun aikana. - Yliopp. E. j. V a 1 ovi r ta 
kertoi Cerastium trivialen kukkineen joulukuun 18 p:n tienoilla Vaasassa sekä 
tervalepän (Alrws Rllltinosa) Helsingissä, Humalistossa tammikuun 31 p. Mus
tikan si lmut olivat myös puhjenneet muutamin paikoin Vaasan ympäristössä, 
niin että niistä oli tullut esiin n. 1 cm:n pituisia vaaleita lehtiä. - Yliopp. V. V. 
V a a r n a n ilmoituksen mukaan nähtiin joulukuun 19 p. Rautun selällä (Toi
jalan satamasta) 4 joutsenta. Samana päivänä nähtiin 3 kurkea lentävän poh
joiseen suuntaan. - Yliopp. Lauri R e n f o r s kerto i eräiden lyseolaisten sekä 
muutamien muiden henkilöiden nähneen tammikuun alkupäivinä kurkiparven 
lentävän yli Tampereen Pyynikin pohjoiseen. Tamt:nikuun 8 p. oli esittäjän 
huomiota herättänyt suuri vesilintuparvi, joka uiskentcli Hatanpäi.in niemen ja 
Tampereen kaupungin rannan välillä. Hän oli laskenut niitä yli 70 kpl., mutta 
matkan pituuden vuoksi hän ei saanut lajista selvää. Seuraavina päivinä oli 
osa linnuista siirtynyt Tammerkosken suvantoon, jossa niitä oli ollut aikaisem
pinakin talvina. llmiö ei siis ollut mikään harvinainen, mutta niin suurta par
vea kuin tänä talvena ei esittäjä sanonut ennen siellä nähneensä. - Edelleen 
kertoivat prof. J. I. Li r o, leht. E. K. ä r k i, maisterit P. S u o m' a 1 a i n en ja 
r. Vain i o, metsänhoit. E. K. a n g a s sekä yliopp. H. Ed e 1 m a n n, A. 
H ä 11 s t r ö m, R. K a II i o 1 a, P. K on t k a ne n, A. Seinä jo k e 1 a i
n en, E. S u o m a 1 a i ne n ja R. Tanner havainnoistaan. 

Yliopp. N. N. S ö y r i n 1< i näytti Petsamosta tuomansa favattoman ison 
maanmyötäisesti kasvaneen vaivaiskoivtt- (Betula nana-)yksilön ja kertoi sen 
kasvuun vaikuttaneista tekijöistä. 

Seuran edustajaksi Suomalaisen kirjallisuuden edistäruisrahaston valtuus
kuntaan kolmivuotiskaudeksi 1930- 32 valittiin prof. G. Ekman, varalle maist. 
J. A. Wecksell. 

Puheenjohtaja esitti Vanamon Julkaisujen 8. ja 9. osan, jotka olivat valmis
tuneet edellisen vuoden lopussa. 

Seuran jäseniksi va littiin proviisori Nils Henrik M a 1 i n sekä ylioppilaat 
Sylvia (Sylva) Emilia B j ö r k q v i s t, Leo Johannes Hei n on en, Elsa 
Hu ovin en ja Yrjö . Albin P i t k ä ne n. 

Vuo~ikokous 22. II. 1930. Prof. j. I. L i r o avasi kokouksen pitämällä pu
he~n, jossa hän selosteli seuran viimeaikaisia toimintamuotoja kiinnittäen huo-



/( okousse/ ost uksia. 111 

miota m.'m. sen vi lkkaaseen julkaisutoimintaan ja sen avustamiin tieteellisiin 
tutkimuksiin. 

Prof. K. Li n k o 1 a piti juhlaesitelmän siementaimien esiintymisestä luon
nollisissa kasviyhdyskunnissa. Esitelmöitsijä huomautti aluksi, että kasvien 
erilaiset lisääntymistavat ovat yleensä hyvin tunnetut, mutta etenkin uudistu
missuhteiden kvantitatiivinen puoli luonnossa on tullut hyvin niukasti tutki
tuksi. Varsinkin monivuotisten ruohojen, samoin varpujen ja pensaiden sieme
nellisen uudistumisen määrästä luonnossa on tietoja erittäin vähän. Näitä seik
koja esitelmöitsij ä on viime vuosina tutkinut etupäässä metsä-, kallio- ja niitty
kasvillisuudesta. Suoritetut tutkimukset näyttävät, että varsinkin kallioilla ja 
lehtometsissä, mutta erittäinkin muutamissa niittylaaduissa siementaimia on 
runsaasti. Taimia on niukasti tai puuttnvat ne kokonaan useilta kasvilajeilta, 
jotka ovat tunnetut voimakkaasta kasvullisesta lisääntymisestä. Niittykasvilli
suudessa näyttää tosiasiallinen uudistuminen siementaimista olevan jonkun
verran yleisempää kuin mitä kirjallisuudessa esitetyistä huomautuksista voisi 
päättää. Esitelmöitsijän havainnot viittaavat siihen, että kullakin kasvilajilla 
on yksityistapauksissa paljonkin vaihteleva, mutta yleispiirteisesti katsoen silti 
sangen määrätty suhde taimien ja emoyksilöiden tai -versojen lukumäärän vä
lillä, samoin siementen ja taimien kesken, näiden suhteiden ollessa eri kasvu
paikoilla todennäköisesti erilaisia . Kullakin kasviassosiatiolla ja kasvillisuus
tyypillä on luultavastikin sille enemmän tai vähemmän ominaiset taimisuhteet 
ei ainoastaan taimiston lajikokoonpanon puolesta vaan myöskin kvantitatiivi
sesti. Vastaiset tutkimukset näiden kysymysten aloilla tuonevat arvokkaita 
lisiä ei ainoastaan yksityisten kasvilajien vaan myöskin kasviyhdyskuntien 
biologiaan. 

Sihteerin, kirjastonhoitajan, rahastonhoitajan sekä kokoelmienhoitajien 
esitettyä vuosikertomuksensa myönnettiin tilintarkastajien ehdotuksesta seuran 
rahastonhoi tajalle ja johtokunnalle tili vapaus. Senjälkeen toimitettiin virkaili
joiden vaali, jolloin valituiksi tulivat: puheenjohtajaksi prof. j. I. Li r o, vara
puheenjohtajaksi dos. 1. V ä 1 i k a n g a s, sihteeriksi prof. U. Saa 1 a s, kirjas
tonhaitajaksi prof. G. Ekman, rahastonhaitajaksi maist. 0. H. Porkka, 
johtokunnan muiksi jäseniksi toht. M. j. }\ o t i 1 a i n c n ja prof. l\. Li n k o 1 a, 
kasvitiet. kokoelmien hoitajaksi maist. V. H c i k i n h e i m o, eläin tiet. kokoel
mien hoitajaksi yliopp. P. Suoma 1 a i ne n, tilintarkastajiksi maist. V. K o r
v e n k o n t i o ja kalastusneuvos E. H e 1 1 e v a a r a sekä varatilintarkasta
jiksi kalastusneuvos P. B r o f e l d t ja toht. A. j. Rainio. 

Si llä välin kuin ääntenlasku suoritettiin, esitti joht. T. j. H i n t i k k a 
toisessa salissa sarjan uusia erittä in onnistuneita kasvitieteellisiä värivarjokuvia. 
Seuran · jäseniksi va li ttiin ylioppilaat Anni Linnea K r a k a u, Ville Met so, 
Laina Sigrid N a u k karin en, Marjatta No t k o 1 a, Eero Ensio Ra n ta
n en, Helvi Hellin S a r v i, Aili nerva T i i r i k k a, Toivo Armas W a II i n, 

lla Laila Annikki N i k u 1 a ja irkka Te llervo Van n e. 
Tervehdyssähkösanomia oli saapunut Kuopi n ja Oulun Luonnonystäväin 

Yhdistyksiltä. 
Kokouksen jälkeen ol i Hansa-hotellissa illalliset, joihin otti osaa 58 seuran 

jäsentä, niiden joukossa seuran ainoa kunniajäsen senaattori A. 0. }\airamo. 
Tilaisuudessa prof. K. . K i v i r i k k o kertoi vilkkaalla tavallaan muistelmia 
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seuran ensimmäisestä puheenjohtajasta lehtori A. j. Mela-vainajasta. Puheita 
pitivät sitäpaitsi prof. j. 1. Li r o ja maist. - 1. H i d e n sekä dosentti K. j. 
V a 11 e, joka toi seuralle tervehdyksen Turun Eläin- ja ·Kasvitieteelliseltä 
Seuralta. 

Uutisia. 

Tvärminnen eläintieteellinen asema. Ensi kesänä tarjotaan tutkijoille, 
luonnonhistorian opettajille ja ylioppilaille tilaisuutta työskentelemään Tvär
minnen eläintieteellisellä asemalla. jos riittävä määrä osanottajia ilmoittautuu 
pidetään seuraavat opintokurssit: Toht. E. Häyren: 2- 21 kesäk. kasvisosiolo
giaa. Prof. Alex. Luther: 26 kesäk.-17 heinäk. vesieläimiä. Prof. K. M. Levan
der: 19 heinäk. 9 elok. vesieläimiä. Toht. R. Frey: 11 - 30 elok. entomologiaa, 
vesihyönteisiä erikoisesti silmällä pitäen. Lähempiä tietoja kursseista antavat 
niiden johtajat. Ilmoituksia vastaanottaa allekirjoittanut huhtik. 20 p:ään 
asti. jos enemmän pyrkijöitä ilmoittautuu, kuin voidaan vastaanottaa, pidät
tää esimies itselleen oikeuden, neuvoteltuaan kurssinjohtajien kanssa, määrätä 
ketkä saavat paikan. Maksut: Ylioppilaille ja virattomille fil. kandidaateille, 
jotka valmistautuvat filos. lisensiaatti-tutkintoon: 1) kurssi- ja laboratoriomaksu 
(työtarpeiden hankintaa, kirjojen sitomista varten y.m.) Smk. 50:- jokaisesta 
kurssista taikka kuu~audelta; 2) täysihoidosta Smk. 660: - kuukaudelta. -
Toisille henkilöille ovat vastaavat maksut 1) Smk. 100: - ja 2) 900: - . Pesu 
ei sisälly täysihoitoon. Lakanat, pyyhin- ja tyynyliinat sekä peite on otettava 
mukaan, ellei allekirjoittaneen kanssa toisin ole sovittu. Moottorivenematkoista 
on erikseen maksettava. 

Helsingissä helmik. 20 p:nä 1930. Alex. Luther. 

Tavataan Eläintieteellisessä laboratoriossa, P. Rautatienk. 13, maanant. 
ja tiist. klo 1/2 1- 1/2 2 p. sekä kotona puhelimella 73720 joka päivä klo 
v.30-5.00. Postiosote: Eläintarhan huvila 8, Helsingissä. 

Vanamoseuran eläin- ja kasvitieteelliset apurahat ovat haettavissa. Ha
keplukset ovat osoitettavat seuralle ja jätettävät puheenjohtajalle prof. j. 
l. Lirolle viimeistään 22. IV. klo 15 (osoite: Kasvipatologinen laitos) Ri-
tarik. 6, Helsinki) . · · · 

Helsinki 1930, Raittiuskansan Kirjapaino Oy. 
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j u 1 kaisija: Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
Toimitus: Uunio Saalas (vastaava) ja K. Linkola 

T ammihiiri, Eliomys quercinus (L. ), runsaslukui== 
sena kantana Tytärsaaressa. 

Ilmari Välikangas. 

Parina viime kesänä olen käyttänyt osan kesätomaani tutus
tuakseni Suomenlahden kaukaisimpien suurien ulkosaarien eläimis
töön. Erikoisesti olen pitänyt silmällä sellaisia . eläinryhmiä kuin 
pikkunisäkkäitä, joiden leveneminen mainittuihin eristettyihin saa
riin ei ilman muuta ole selvä ja luonnollinen. Elok. 12 p:nä 1929 
saavuin näin T y t ä r s a a r e e n ja asetuin asumaan E. P o r k a n 
taloon, joka sijaitsee tiheästi rakennetun kylän laidassa, muista 
taloista erillään, aivan meren rannassa, mutta samalla mäntymetsän 
reunassa. 

Ottaessani esille erilaisia pyydyksiäni talonväki ilmaisi suuren 
tyytyväisyytensä saapumiseni johdosta. Talon kissa oli nim. joi
takin viikkoja takaperin saanut surmansa tappelussa kylän koirien 
kanssa ja sen johdosta olivat >>m e.t s ä r o t a t», kuten otuksia 
nimitettiin, käyneet kovin röyhkeiksi ja tunkeileviksi, vieraillen 
kotihiirien ohella yhtämittaa ruokakonttoreissa. En kiinnittänyt 
asiaan sen enempää huomiota, koska arvelin >>metsärottien>> olevan 
metsähiiriä (Mus silvaticus L.) tai metsämyyriä (Hypodaeus gla
reolus Schreb.), jotka, kuten tunnettu, useinkin tottuvat kotihiirien 
tavoille. Suureksi hämmästyksekseni oli kuitenkin ensimmäisen 
pyydystysyön saaliina kotihiiriä lukuunottamatta kaksi komeata 
ta m m i h i i r t ä, Eliomys (Myoxus) quercinus (L.). juuri näitä 
sanottiin Tytärsaaressa tarkoitettavan kylläkin sattuvalla >>metsä
rotta>>-nimityksellä. 

Ensi yön hyvä saalis oli itse asiassa onnellinen sattuma. Monen
laiset pyydykseni olivat nimittäin oikeastaan kaikki tälle lajille sopi
mattomia, enimmäkseen liian heikkoja niin vahvalle ja notkealle 
eläimelle. Niinpä saatiinkin toinen yksilö kiinni elävänä metsän 
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Tammihiiri Eliomys quercinus (L.) 

laidassa sijaitsevan keittiörakennuksen ruokakonttorin lattialta, 
jossa se istui lauenneen pyydyksen puolipökerryksiin lyömänä, 
mutta vapaana. Pari tuntia myöhemmin se oli täysin virkeä, tehden 
laatikkoosa pohjalta pieniä syöksyhyppyjä häiritsijää kohti, musta
viiruinen naama pahasti irvessä, isot silmät omituisesti säihkyen, 
lisäksi sähisten ja hampaitaan kiristellen, siis varsin peloittavah 
näköisenä. Toinen yksilö oli hukkunut ruuanjäteämpäriin, mikä 
onnettomuus kuului sattuneen eläimelle joskus ennenkin. Myöhem
min tarttui pyydyksiin vielä kolmas yksilö, tällä kertaa keittiö
rakennuksen ulkopuolelta. Se oli lopulta jäänyt k"nni vain hännäs
tään ja vienyt pyydyksen pitkän matkan päähän. Onnettomuudeksi 
tämä kappale meni hukkaan se kun lopuksi joutui koirien hampai
siin. Sittemmin neiti A 1 m a P o r k k a on hyväntahtoisesti lähet
tänyt Eläintieteelliseen museoon Helsinkiin vielä 6 kpl. lisää, vali
tettavasti nämä kuitenkin sopivan spriiastian puutteessa joutuivat 
tuoreina hitaan postin kuljetettaviksi ja tulivat perille sangen huo
nossa kunnossa. - Isoin talteen otetuista yksilöistä oli tuoreena 
pituudeltaan 144 + 116 mm (häntä luettuna valkoisen kärkitupsun· 
päähän saakka, ilman kärkitupsua 102 mm), mitkä mitat ovat huo
mattavan suuret (Suomen luurankoisissa 140 + 95 mm, häntä kai 
ilman kärkitupsua). Väri vaihtelee hiukan eri yksi löissä (etenkin 
pään ja hännän väritys). Ruumiin koko selkäpuoli tummanharmaan 
ruskeahko, päälaelta kuonoon yleensä vähän punertavampi. Selkä
väriä tummempi juova kulkee jonkun matkaa pitkin muuten vaa
leiden raajojen ulkosivua alas. Koko alapuoli on harmaanvalkea, 
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kupeilla usein vähän kellahtava; väriraja selvä. lsohkoja, vaaleiden, 
lyhytkarvaisten korvien alla on iso, musta täplä, josta samanvärinen 
juova jatkuu lähelle kuonon kärkeä ympäröiden silmän. Korvien 
edessä ja takana on valkeahko täplä, yläpuolella erillinen musta 
täplä. Pitkien viiksikarvojen joukossa on sekä valkeita että mustia, 
useimmat ovat mustatyvisiä, valkeatäpläisiä. Pitkähkö häntä on 
päältäpäin tyveltä selän värinen, sitten ruskea, muuttuen vähitel
len mustansekaiseksi ja puolivälissä pituuttaan mustaksi, samalla 
leveten ja tuuheten; se päättyy lopuksi vaikeaan kärkitupsuun. Hän
nän alapuoli on aivan tyvessä selänvärinen kuten vastaava kohta 
yläpuolta, sitten usein kapealta vaalean ruskeahko, senjälkeen har
maanvalkea, kärkiosassa puhtaanvalkea, ennen tätä on joillakin 
yksilöillä selvä mustahko poikkivyö. Hännässäkin on ylä- ja ala
puolen väriraja sangen selvä. 

Keskusteluista kylän asukkaiden, erikoisesti neiti Porkan ja 
asuntoni muun talonväen kanssa kävi selville, että eläin oli etenkin 
kylän laitataloissa hyvin tunnettu. Monet henkilöt voivat antaa 
tarkan kuvauksen sen luonteenomaisesta värityksestä. Myös tiedet
tiin, että se oikeastaan asustaa metsässä (>>metsärotta>>) ja että se 
on talvella piilossa. Talviunesta kerrottiin, että joukko yhteen
kietoutuneita eläimiä oli kerran syksyllä tavattu muurahaiskeon 
pohjalta. Toisen kerran oli joukko perunasäkkejä jäänyt myrskyn 
vuoksi muutamiksi päiviksi saaren toisella puolella olleen Porkan 
talon erillisen perunamaan luo. Kun sitten taas päästiin venheellä 
perunoita hakemaah, tavattiin säkkien seasta joukko >>metsärottia >> 
tiheässä sykermässä - siis lajin luonteenomaisessa talviuniasen
nossa. Myös monet muut lajin erikoispiirteet olivat herättäneet 
huomiota. Niinpä neiti Porkka kertoi eläimen ruokasäiliökäynneil
lään erikoisesti harrastaneen marjoja ja marjaruokia sekä hilloja -
Keski-Euroopassahan lajin tiedetään usein tekevän pahaa jälkeä 
hedelmäpuutarhoissa. Samoin oli huomattu, ettei se itse jyrsi käy
täviä seiniin, vaan käyttää hiiren koloja y.m. Havainnot ovat teh
dyt kenenkään erikoisesti pitämättä juuri tätä lajia silmällä, >>metsä
rottaahan>> ei tiedetty sen kummemmaksi, se kun oli aina saaressa 
elänyt, sillä vanhimmatkin asukkaat tunsivat sen jo nuoruutensa. 
päiviltä. 

Edellisestä voinee jo päättää, että T y t ä r s a a r e s s a on 
k a u a n a s u s t a n u t r u n s a s 1 u k u i n e n t a m m i h i i r i-· 
k a n t a j a e t t ä s e n ä y t t ä ä e d e 1 1 e e n k i n m e n e s t y-
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v ä n h y v i n. Herää nyt siis kysymys, kuinka laji on aikoinaan 
tähän n. 68 km päässä Suomen ja n. 43 km päässä Viron rannikosta 
olevaan, varmasti koko jääkauden jälkeisen ajan eristettynä olle~
seen saareen joutunut ja kuinka se on voinut siellä säilyä ja ilmeisesti 
tulla hyvin toimeen. 

Tammihiirihän nukkuu talviunta n. lokakuun lopusta huhtik. 
loppuun - toukok. alkuun. Voimme siis pitää itsestään selvänä, 
ettei se jäälauttojen kuljettamana tai aktiivisesti jäätä myöten vael
taen ole Tytärsaareen saapunut - peninkulmien pituinen jäämatka 
kai olisi tällaiselle puissa liikuskelevalle metsäeläimelle suoranainen 
mahdottomuuskin. Yhtä mahdoton on aktiivinen saareen tulo sulan 
meren poikki. Aivan teoreettisesti voisi sen sijaan tietysti pitää 
mahdollisena >>luonnonvaraista>> pääsyä saareen esim. jonkun puun
rungon turvin, mutta tällaisen onnellisen sattuman todennäköisyys, 
sattuman, joka samalla johtaisi todella tehokkaaseen asutukseen, 
on niin äärettömän pieni, ettei sitä tarvinne ottaa lukuun, . kun on 
kysymyksessä aavan meren ympäröimä saari ja senluontoinen eläin 
kuin tammihiiri sekä niiden puunrunkojen laatu, jotka voisivat tulla 
kysymykseen. Mielestäni jää siis jälelle lähinnä ajateltavissa ole
vaksi selitykseksi i h m i s e n t i e d o t o n m y ö t ä v a i k u t u s 
lajin leveneiniseen. Tämän ymmärtämiseksi on tarkattava lajin 
esiintymistä Suomenlahden ympärillä. Tammihiirihän puuttuu 
Skandinaavian niemimaalta, Tanskasta, Hollannista ja Englannista, 
mutta tavataan muuten kaikkialla Länsi- ja ·' Keski-Euroopassa. 
Itäisimpinä asuma-alueina mainitaan tavall'lsissa käsikirjoissa 
(B r e h m- z u r S t r a s s en, T r o u e s s a r t y.m.) entisten Itä
meren maakuntain eteläiset osat, Puola, Galitsia, Siebenburg, Böhmi, 
Unkari, Bessarabia, Volhynia ja muu Etelä-Venäjä Mustanmeren 
itäpu9lelle. Venäjän keskisissäkin osissa näyttää laji kuitenkin 
olevan paljon laajemmalti levinnyt kuin ennen luultiin. Niinpä 
eräässä aivan äsken ilmestyneessä venäläisessä julkaisussa olen 
nähnyt tammihiiren merkittynä yleiseksi Nishegorodskin ja sangen 
yleiseksi Tverin kuvernementissä, siis Moskovan pohjoispuolella, 
joten ei tunnu mahdottomalta, että laji ainakin saarekkeina esiin
tyisi Laatokan seuduille saakka. Tammihiiren esiintymisestä 
Virossa olen kirjeenvaihdon avulla koettanut saada selkoa. Uusia 
löytöjä Pohjois-Virosta ei kuitenkaan G r e v e'n tunnetun 
teoksen >>Säugetiere Kur - Liv- Estlands>> (1909) ilmestymisen 
jälkeen liene tehty. Teoksessa mainitaan laji harvinaiseksi 
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e Suomesta ja Pohjois-Virosta saadut tammihiiriyksitöt, 0 Tytärsaari 
? = Viipurin epävarma löytö. 

Pohjois-Virossa (tavattu Tallinnan seudulta ja Rakverestä), Etelä
Virossa yleisemmäksi. joka tapauksessa siis levenemisalue Virossa 
ainakin lähestyy Suomenlahden rannikkoa, ellei ulotu aivan siihen 
saakka. Suomen mantereella taas, kuten tunnettu, tammihiiri tun
netaan v:sta 1883 lähtien Laatokan pohjoispuolelta, josta sitä on 
saatu Uukuniemeltä sekä useammista paikoista Sortavalan ja Impi
lahden pitäjiä. >>Suomen luurankoisissa>> oleva tieto Ilomantsista on 
väärä, kysymyksessä on yksi Impilahden löydöistä (Pitkäranta). 
Erehdys on lähtöisin Fauna-seuran kokoelmien vuosikertomuksesta 
v. 1906, jossa kenties painovirheenä Ilomantsi on tullut Impilahden 
sijaan. V. 1916 sitten maist. V. Se p p ä 1 ä (vrt. Luonnon Ystävä 
J 923, s. 5) totesi uuden esiintymisalueen rehevässä lehtokeskuksessa 
Heinolan seuduilla. Lisäksi j. P e n t t i n e n ilmoittaa låjin Viipu
rin seuduilta (vrt. Luonnon Ystävä 1909, s. 152), mutta löytö kai
paa vahvistusta, koska yhtään kappaletta ei ole otettu talteen eikä 
kukaan asiantuntija ole eläimiä nähnyt. 

Siinäkin tapauksessa, että tammihiiri jonain lämpimämpänä 
ajanjaksona on Suomen mantereella ollut levinnyt Suomenlahden 
rannikoille saakka, on lähinnä otaksuma, että Tytärsaaren tammi
hiirikanta on kotoisin Virosta. Täältähän saari, etenkin entisinä 
aikoina, sai kaikki välttämättömät tarpeensa, kuten jauhot, perunat 
ja heinät saaren omat perunamaat eivät pitkälle riitä, eivät 
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myöskään niityt. Huomioonottaen tammihiirien tavan talvehtia 
yhtenäisinä ryhminä milloin missäkin (esim. heinäladoissa, peru
nain seassa y.m.) on ilmeistä, että talvikelillä tai purjelaivalla aikai
sin keväällä tai myöhään syksyllä on h e i n ä- t a i p e r u n a 1 a ·s
tin mukana helposti voinut tulla kokonainen 
t a 1 v i u n t a n u k k u v a t a m m i h i i r i r y h m ä T y t ä r
s a a r e e n, johon täten jo yhden ainoan tällaisen tapauksen joh
dosta on voinut syntyä vankka ja elinvoimainen kanta. 

Mitä lopuksi tammihiiren toimeentulon ja menestymisen ehtoi
hin Tytärsaaressa tulee, on huomattava, ettei tämä karu, hiekka-, 
sora- tai kallioperäinen saari mänty- ja kuusimetsineen lainkaan 
vastaa tammihiiren reliktinluontoisia esiintymissaarekkeita Suo
men mantereella, Laatokan pohjoisrannikon ja Heinolan seudun 
reheviä lehtokeskuksia, yhtävähän kuin lajin keskieurooppalaisia 
asuma-alueita (joskin se siellä saattaa esiintyä puhtaissa havu
metsissäkin). Tammihiiri kykenee kuitenkin jyrsijäksi harvinaisen 
suuressa määrin käyttämään hyväkseen myöskin eläinravintoa. 
Etenkin se suosii hyönteisiä ja niiden toukkia, hämähäkkejä, siiroja, 
tuhatjalkaisia y.m. selkärangattomia, mutta käy myös pikkunisäk
käiden ja lintujen, etenkin linnunpoikasten, kimppuun, imee tyh
jiksi linnunmunat j.n.e. [elämäntavoista y.m. ks. lähemmin A. j. 
M e 1 a, Tammihiiri (Myoxus quercinus L.), Luonnon Ystävä 1901, 
s. 176- 178]. Tämä seikka tarjoaa tietysti eläimelle suuret mahdol
lisuudet tulla toimeen sellaisessakin ympäristössä, jossa sopiva 
kasvisravinto on niukkaa. Tytärsaaressahan lisäksi suhteellisen 
runsas asutus, n. 550 henkeä 8.2 km2 :n suuruise~sa saaressa, monen
kaltaisine kaikkiruokaiselle eläimelle kelpaavine jätteineen on ehkä 
hyvinkin tärkeä tekijä. Lukuisat kissat ja koirat ovat kyllä ainai
sena vaarana, mutta toiselta puolen saarella on tärkeitä etujakin, 
m.m. p a h o j e n · k i 1 p a i 1 i j a i n j a 1 u o n n o 1 1 i s t e n v i
h o 1 l i s t e n m e l k e i n t ä y d e 11 i n e n p u u t e. Ennen kaik
kea lienee merkitsevä tekijä isonrotan puuttuminen. Se on kyllä 
useastikin huomattu saareen saapuvissa purjealuksissa, mutta mai
hin pääsy on aina saatu estetyksi, mikä on ollut suhteellisen helppoa 
laiturin puutteen vuoksi - nyt nim. vain pikkuvenheet pääsevät 
rantaan saakka. Kotihiiri on kyllä yleinen, mutta sen tammihiiri 
pitää helposti kurissa ja pistää tilaisuuden sattuessa poskeensa. 
Tähän-astisten, kylläkin vielä riittämättömien havaintojeni perus
talla tuntuu todennäköiseltä, että tammihiiri, kotihiiri ja jänis ovat 
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Tytärsaaren ainoat jyrsijät. Samoin on luultavaa, ettei siellä ole 
lainkaan hyönteissyöjiä. Petoeläimet puuttuvat kokonaan, luktiun
ottamatta mahdollisia tilapäisiä saukon ja ketun käyntejä (kettu 
saatu kerran). Myöskään petolintujen taholta ei tammihiirtä näytä 
mikään vaara uhkaavan. Mikäli kahden käynnin perustalla voin 
päättää, on nim. n u o l i h a u k k a (Falco subbuteo L.) saaren ainoa 
päiväpetolintu ja se jättää kyllä öillä liikuskelevan tammihiiren 
rauhaan, eikä muutenkaan juuri käytä nisäkäsravintoa. P~llöt tie
tysti olisivat vaarallise~mat, mutta niitä ei saaressa tiedetä asustavan. 

Mainittakoon lisäksi, että k y y käärme k i n puuttuu saa
resta, ta r h a käärme ·sen sijaan näyttää olevan sangen ylei
nen. Vanhoissa linnunpesissä y.m.s. asustavan tammihiiren 
poikaset lienevät kuitenkin siltäkin yleensä täydessä turvassa. 

Kaiken kaikkiaan siis Tytärsaari karuudestaan huolimatta 
näyttää asutuksensa sekä kilpailijain ja vihollisten puutteen takia 
tarjoavan kaikkiruokaiselle tammihiirelle varsin hyvät toimeen
tulon ja menestymisen mahdollisuudet. On toivottava, että tämä 
mielenkiintoinen laji voi pysyvästi saaressa säilyä. Kissojen ja louk
kujert avullahan sen vahingonteko ruokasäiliöissä voidaan, kuten 
saarelaisten kokemus osoittaa, pitää kohtuullisissa rajoissa, ja muuta 
haittaahan eläimestä Tytärsaaren oloissa ei tarvitse peljätä. 

Kasviretkeilyjä Pohjois==Amerikan itäosissa. 
Vilho A. Pesola. 

(Jatk. ed. n:sta.) 

Retkeily! Yhdysvalloissa. 

Lokakuun alussa 1927 siirryin Yhdysvaltain puolelle, jossa 
toukokuun loppuun asti suoritin opintoja ja tutkimuksia pienessä 
Ithacan kaupungissa sijaitsevassa Cornell-yliopistossa. Ithacan 
kaupunki on New York-valtion keskiosassa, n. 42° pohj. leveyttä eli 
suunnilleen Rooman leveysasteella. 

Ilmanalasta ja sääsuhteist~ mainittakoon tässäkin vain sen 
verran kuin itse koin. Ihmeelliseltä vaikutti kauniin kesäisen sään 
jatkuminen pitkälle syksyyn: koko lokakuu oli yhtä lämmin ja kau
nis kuin meillä paras elokuu. Talvi oli lauhkea ja vähäluminen, jok
seenkin samanlainen kuin meillä kuluva poikkeuksellinen talvi. 
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jo maaliskuussa oli sää keväisen lämmin, mutta varsinainen kesä 
tuntui tulevan hitaasti. Toukokuun lopussa Ithacasta lähtiessäni 
oli esim. puiden lehtien kehitys jokseenkin samanlaisella asteella 
kuin meillä yleensä Etelä-Suomessa vastaavana aikana. · 

Ithacan seudun luontosuhteitten ja maaperän lyhyen esittelyn voi 
sopivasti jättää edempänä seuraavan retkeilyselostuksen yhteyteen. 

K a s v i t i e t e e l l i n e n t u t k i m u s j a o p e t u s on 
Cornell-yliopistossa liitetty maataloudelliseen instituuttiin (College; 
vastaa Helsingin Yliopiston maatalous-metsätieteellistä tiedekun
taa), joka on aivan vallitseva yliopiston monista instituuteista, siihen 
kun kuuluu 300 yliopiston 900 opettajasta ja 2000 yliopiston 5000 
ylioppilaasta. Kasvitiede on tässä instituutissa vahvasti edustettu. 
Mainitusta 300 opettajasta kuuluu kasvitieteelliseen osastoon 
(Department) kaikkiaan 20, niistä 9 professoria, 3 dosenttia ja 8 
assistenttia (vakituista). Kuten Amerikan yliopistoissa yleensä 
on täälläkin kasvitieteen eri haaroista fysiologialla vallitseva asema. 
Professoreista on kokonaista kolme kasvifysiologiaa varten, muut 
professorit ovat jakaantuneet yleisen botaniikan, systematiikan, 
taloudellisen botaniikan (puut ja pensaat, rikkaruohot), anatomian 
ja morfologian, sytologian ja paleobotaniikan kesken, On huomat
tava, että tutkinnoissa ja opiskeluissa kukin näistä botaniikan eri
kaisaloista voi käydä omana erikoisena aineena. Tutkijoina ja opet
tajina ovat nämä miehet ilmeisesti korkean mitan täyttäviä, jotkut 
(esim. S h a r p sytologiassa) suorastaan johtavia 1_ iehiä tiet~essänsä. 

K a s v i s y s t e m a t i i k a s s a, joka meitä tällä kertaa lä
hinnä kiinnostaa, on professorina tri K. M. W i e g a n d. Hänellä 
on laitoksessaan laaja ja hyvässä kunnossa oleva museo, mutta ei 
lainkaan kasvihuonetta eikä kasvitieteellistä puutarhaa, jotka meillä 
kuten Euroopassa yleensä katsotaan välttämättömyytenä kuuluvan 
kasvitieteellisiin laitoksiin. Wiegandin >>kasvitieteellisenä puutar
hana>> on lähinnä kotiseutu, tässä tapauksessa Ithacan seudun eli 
Cayuga-järvialtaan alue, jonka noin 1600 kasvilajia käsittävän 
floran hän erittäin hyvin tuntee, ja josta hän yhdessä virkaveljensä 
prof. E a m e s i n kanssa on julkaissut ansiokkaan >>miniatyyri 
conspectuksetl>>. 1 Tämän seudun kasviston tuntemusta vaaditaan 
myös systematiikan opiskelijoilta. 

1 }\. M. W i e g a n d and Arthur J. E a me s: The Flora of the Cayuga 
Lake Basin. New York, Cornell University Agricultural Experiment Station. 
Memoir 92. Ithaca 1926. 491 s. 
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Cornell-yliopiston kasvibiologien yhdistävänä siteenä on 
)>S y n a p s i s)>-seura, vapaa yhdistys, joka lukukausien aikana 
kahdesti kuussa kokoontuu esitelmä- ja keskustelutilaisuuteen. 
Synapsis-seura vastaa jossain määrin meidän Vanamo-seuraa kui
tenkin sillä erotuksella, että siihen kuuluu ainoastaan kasvibiologeja 
ja ainoastaan graduoituja jäseniä, siis yliopiston opettajia ja graduoi
tuja opiskelijoita. Viimemainittujen luku onkin Cornell-yliopiston 
maatalousinstituutissa suuri, sillä Cornellin maine vetää sinne lukui-

, sasti opiskelijoita sekä muista Amerikan yliopistoista että maailman 
kaikilta ääriltä. jäsenistön enemmistön muodostavat kasvinjalos
tajat, kasvi genetikot ja kasvisytologit , mutta varsin innokkaita 
jäseniä oli myös kasvifysiologien ja kasvisystemaatikkojen joukossa. 
Siinä suhteessa tämä seura myös jossain määrin eroaa Vanamosta, 
että esiteimien valinnassa ei erikoisesti harrastettu jäsenistön enem
mistön erikoisaloja, vaan hyvin mielellään pyydettiin es itelmöitsi
jöiksi naapuritiedekuntien parhaita miehiä, jotka tällöin luonnolli
sesti koettivat valita sellaisen esitelmänaiheen, että se kiinnosti seu
ran jäseniä. Niinpä eräs kunnianarvoisa lääketieteellisen tiedekun
nan )>professor emeritus)> käsitteli esitelmässään aihetta: mitä edel
lytyksiä vaaditaan tieteellisessä työssä menestymiseen. Esitelmöit
sijä oli nuoruudessaan tehokkaasti harrastanut biologisia tutkimuk
sia m.m. oleskellen sitä varten kauan aikaa Euroopassa. Hän tunsi 
persanallisesti useimmat viime vuosisadan loppupuolen biologisen 
tutkimuksen eurooppalaisista merkkimiehistä ja hänellä oli paljon 
painavaa aiheestansa sanottavaa. Kun seuran kasvigenetikot olivat 
kauan aikaa suurella innolla harrastaneet eräitten kasvinosien (l eh
tien, siementen j.n.e.) värien periytymissuhteita, kutsuttiin erääseen 
kokoukseen muuan kemiallisen osaston huomattavimmista profes
soreista esitelmöimään aiheesta, mitä värit kemialliselta ja fysikaali
selta kannalta katsoen ovat. Eräässä toisessa kokouksessa eräs 
biokemisti esitti tuloksia uusimmista vitamiinitutkimuksistaan, ja 
seuran >>picnic>>- retkeilyllä allekirjoittanut sai esitelmäidä omasta 
maastaan Suomesta - se kuulemma oli Rockefell er-miehiä koskeva 
traditsioni. Kokouksissa aina nautittiin päivällinen, jonka seu ran 
jäsenet itse vuoron perään kolmihenkisinä ryhminä laboratoriossa 
valmistivat ja tarjoilivat. Näppärästi ruoka valmistettiinkin, 
siitä tuli halpaa ja varsin laatuunkäypää. 

Vain yhdelle k a s v i r e t k e i 1 y 1 1 e jouduin Cornellissa olles
sani, olihan talvikausi, mutta se olikin monen veroinen. Toukok. 
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15 p:nä 1928 teki prof. Wiegand oppilai~een kasviretkeilyn, johon 
osallistuin. Osanottajia oli noin 30, niistä suuri joukko naisylioppi
laita. Lähdettiin klo 8 aamulla ja palattiin klo 7 illalla. Lyhyt 
ruokailutauko oli keskipäivällä. Ensin kuljettiin autoilla noin 7- 8 
km ja sitten suunnattiin jalan matka Enfieldiin ja Like Brookiin, 
jotka kuuluvat erään yksityisen henkilön New York-valtiolle lah
joittamaan suurenmoiseen luonnonpuistoon. Luontosuhteitten ja 
kasviston puolesta nämä seudut kuuluvat Cayuga-järven noin JOO 
km pituiseen ja keskimäärin 20 km levyiseen alueeseen, jonka kes
kuksena on kapea, pitkä ja syvä, pohjois-eteläsuuntainen rotkojärvi 
ja jota jyrkät, korkeat mäenrinteet, syvissä rotkoissa kahisevat joet 
ja purot vaahtoavine könkäineen, huimaavat kallionrotkot ja erin
omaisen rehevä ja rikas kasvista ja kasvillisuus lupnnehtivat. Kallio
ja maaperä on monin paikoin kalkkirikas, ja lärripösuhteet muodos
tuvat näissä rotkolaaksoissa luonnollisesti aivan erikoislaatuisiksi. 
Nämä seudut muistuttavat Kuusamon juuman ja Kuolajärven 
Pyhänkurun rotkolaaksojen seutuja, mutta ovat mittasuhteiltaan 
valtavammat Kun meillä jyrkänteet ovat 100 metriä korkeita, ovat 
ne siellä 400 - 500 m korkeita, kun meillä könkäät ryöppyvät 5- 6 
metriä korkeina, kahisevat ne siellä jopa 50 - 60 m korkuisina. Kuten 
Kuusamossa ja Kuolajärvellä niin myös Cayuga-järven alanteessa 
läll?pö- ja maaperäsuhteet ovat sellaiset, että ne tarjoavat viihtymis
mahdollisuudet sekä eteläisille että pohjoisille lajeille, jotka täällä 
tapaavat toisensa. 

Vauhti retkeilyllä oli niin vinha, tuona päivänä taivallettiin 
ainakin 15 km mitä pahinta >>murtomaata>>, että muistiinpanojen 
teko jäi vähiin. Seuraavat kasviluettelot antavat kuitenkin jonkun
laisen käsityksen er~iden 1 e h t o j e n kasvikokoomuksesta. 

U.S.A.1 New York, Like Brook (noin 8 km päässä Ithacan kaupungista). 

Luonnon puisto. Tuore rinnelehto. 15. V. 1928. 

P u u t ja p e n s a a t : 
Belula Lutea 
Carpinus betulus 
C. caroliniana 
Crataegus punctatus 
Fagus grandiflora 
Fraxinus americana 
Pirus coronaria 
Platanus occidentalis 

Populus tremuloides 
Prunus americana cp 
Quercus maxima cp 
Q. rubra cpp 
Tilia americana 
Tsuga canadensis 
Amelanchier canadensis 
Ribes americana 



K asviretkeilyjä Pohjois-Amerikan itäosissa. 

Heinät: 
.Carex plantaginea 
Luzula saltuensis 

Ruohot: 
Ailiuin tricoccum 
Anemone 11epatica (valkokukk.) 
Anemonella thalictroides cp (Ranun-

culac.) 
Aquilegia canadensis 
Asarum canadense cp 
Caulophyllum tlzalictroides (Berberidac.) 
Dentoria laciniata 
Erythronium americanum (Liliaceae) 
Fragaria vesca 
Galium aparine 

Galium mollugo 
Geranium maculatum 
Mitella diphylla (Saxifragac.) 
Phlox divaricata 
Polysticlmm acrosticlzoides 
Ranunculus abortivus 
R. 11ispidus 
Saxifraga virginiana 
Smilacina racemosa (Liliac.) 
Thalictrum dioicum 
Trilli um erectum 
Tr. grandiflorum cpp 
Tiarella cordifolia cp (Saxijragac.) 
Tussilago farjara 
Viola rostrata 
V. striata 
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Edelliseen liittyvästä hiukan kosteahkosta lehdosta merkittiin monien 
edellä mainittujen lisäksi seuraavat lajit: 

Almzs incana Hemerocallis fulva (Li/iac.) 
Prunus virginiana Meriensia virginica (Boraginac.) 
Salix alba Onoclea sensibili s 
Allium canadensis Viola sp. 
Caltha palustris 

U.S.A., .New York, Enfield, noin 9 km päässä Ithacan kaupungista. Tsuga
metsikkö (luettelo ei aivan täydellinen). 15. V. 1928. 

P u u t ja p e n s a a t : 
Acer sacclzarinum 
Taxus canadensis 
Tsuga canadensis 
Amelanclzier canadensis 
Lonicera palustris 
Viburnum alnifolium 

Heinät: 
Carex plantaginea 
C. tartarea 

Ruohot: 
Equisetum hiemale 
Atlzyrium tlzelypteris 
Podoplzyllum peltatum 
Polystichum spinulosum 
Verbascum thapsus 
Corydalis aurea 
Cystopteris bulbijera 

jos tarkastelee edellä es itettyjä luetteloja ja vertaa niitä vas
taaviin Kanadan retkeilyiltä saatuihin, niin huomaa lajikokoomuk
sen olevan suuressa määrin samanlaisen. Tämä onkin luonnollista, 
sillä eihän näitten seutujen väliä ole enempää kuin noin 350 km eli 
niinkuin meillä Helsingistä Vaasaan. Muutamia eteläisempiä lajeja 
luonnollisest i on tullut lisää, ja meillä tavattavien lajien luku vähen-
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tynyt, osaksi senkin vuoksi, että >>kulttuurinsuosijoita>> täällä on 
luonnollisista syistä vähemmän kuin Ottawan ympäristön lehdoissa. 

K a 1 1 i o i d e n r a o i s t a merkitsemme m.m. seuraavat lajit: 
Asplenum trichomanes, Cystopteris fragilis ja Camptosorus rhiso
phyllus (Polypodiaceae) ja eräältä tuoreelta n u r m i n i i t y 1 t ä 
saamme seuraavan lajiluettelon: 

Heinät: 
Carex pedunculata 
C. pubescens 

Ruohot: 
Aquilegia canadensis 
Arabis Drummondi 
Barbarea vulgaris 
Botrychium virginianum 

Clayionia virginiana (Portulacac.) 
Dicentra canadensis 
Dipsacus silvestris 
Nepeta hederacea 
Tllelypteris marginalis 
Vinca minor 
Viola conspersa 
V. · erytllrocarpa 

Tällä retkeilyllä allekirjoittaneella oli tilaisuus myös täydentää 
amerikkalaisesta ylioppilaasta, niin nais- kuin miespuolisesta, aikai
semmin luennoilla, harjoituksissa ja laboratorioissa saamaani ku
vaa. Amerikkalainen ylioppilas on erittäin tarmokas ja nopea, osit
tain ehkä hiukan pintapuolinen opiskeluissaan. Hän on toverina 
erinomainen, ystävällinen ja avulias. Yliopistoelämään kiinteästi 
liittyvät ruumiinharjoitukset tekevät hänet reippaaksi ja voimak
kaaksi ja kestäväksi fyysillisiin ponnistuksiin. Biologisissa tieteissä, 
kuten muissakin tieteissä, hän opiskellessaan saa . melko lavean jos
kaan ei erikoisen syvällisen perustan, mutta ryhdyttyään tieteelli
seen työhön hän erikoistuu nopeasti suppealle alalle, voiden siten, 
päteväin opettajain ohjaamana, vähässä ajassa tarkoin perehtyä eri
koisalaansa. Biologisten tieteiden opiskelu ja tutkimus Amerikassa 
on hyvin järjestetty, laaja ja tehokas, ja monella alalla (esim. perin
nöllisyysoppi, kasvipatologia, sovellettu entomologia) Eurooppa 
saanee nykyisin jo tunnustaa Amerikan paremmakseen. 

Hiilihappolannoituksesta. 
Aarno Cajander .. 

Normaalineo vihreä maakasvi saa ravintoaineensa osaksi 
maasta, osaksi ilmasta. Maasta ottaa se juurillaosa veden ja sen 
mukana suolaliuoksina tarvitsemansa mineraaliset alkuaineet; 



ilmasta kasvi saa vain 
hiilen, C02-n muodossa. 
Useimpia kasvin tar
vitsemia mineraalisia 
alkuaineita on luon
taisissa maalaaduissa 
tarjolla riittävät mää
rät; . eräitä kuitenkin 
on monesti siksi vä
hän, että kasvi niiden 
puutteessa kituu, huo
limatta siitä, että si llä 
kenties muita aineita 
on yllin kyllin tarjolla. 
Nämä aineet ovat, ku-

Hiilihappolannoituksesta. 
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Kuva 1. Fontinalis'en assimilatiointensiteetin 
riippuvaisuus valovoimakkuudesta erilaisissa C02-
konsentratioissa. (Harderin mukaan Spoehrin 

ten on tapana sanoa, teoksesta: Photosyntesis, New York 1926.) 
minimissä ja on to-
dettu, että kulloinkin minimissä oleva tekijä suurimmaksi osaksi 
määrää kasvin kasvu kyvyn. Tähän L i e b i ·g'in esittämään ruini
milakiin perustuvat kaikki lannoitustoimenpiteet; lisäämällä maa
han siinä riittämättömästi olevaa ravintoainetta pyritään · pa
rantamaan kasvuolosuhteita. 

Hiilidioksidin assimilatioksi 1 nimitetään sitä ilmiötä, jossa 
kasvin vihreät osat valon vaikuttaessa hiilidioksidista ja vedestä 
muodostavat orgaanista ainetta, lähinnä hiilihydraatteja. Tämän 
ilmiön voimakkuutta säännöstelevät monet ulkoiset ja sisäiset teki
jät, ja myöskin näihin tekijöihin nähden ruinimilaki pitää paikkansa. 
Seuraavan esityksen kannalta on kenties selventävää valaista ly
hyesti parilla diagrammallå kolmen tärkeimmän ulkoisen tekijän, 
valon, lämmön ja C02-pitoisuuden vaikutusta assimilatiointensiteet
tiin (kuvat 1, 2 ja 3). Tarkasteltaessa näiden tekijäin esiintymistä 
luonnollisissa olosuhteissa on pantava merkille, että valo ja lämpö 
eivät, aivan suurin piirtein ottaen, yleensä ole minimissä, vaan enem
män tai vähemmän edullisia kasvin yhteyttämisen kannalta. Sen
si jaan ilman hiilidioksidipitoisuus, keskimäärin 0,03 voi.- %, on edel
lisiin verrattuna huomattavasti epäedullisempi, toisin sanoen useim
miten minimissä oleva assimilatiotekijä, joka siis ruinimilain mukaan 

1 parempi nimitys olisi fotosynteesi. 
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f\uva 2. Lämpötilan vaikutus ass imi
latiointensiteettiin. (Matthaein mukaan 

Spoehrin teoksesta). 

luonnollisissa olosuhteissa en
nen muita määrää yhteyt
täruisilmiön voimakkuu
den . 

Ottamalla huomioon, 
että vilkastunut yhteyttä
minen ymmärrettävästi vai
kuttaa myös vilkastuttavasti 
kasvuun, herää luonnolli
sesti kysymys, eikö hiilihap
polannoituksella t.s. kohot
tamalla tavalla tai toisella 
ilman alhaista hiilidioksidi
konsentratiota, ole mahdol

lista huomattavasti parantaa kasvutuotantoa. 
Kysymys hiilihappolannoituksesta ei ole kolmea vuosikymmentä 

vanhempi. Tämä siitä huolimatta, että normaalia korkeamman hiili
oksidipitoisuuden vaikutus assimilatioon jo d e S a u s s u r e'n 
ajoista saakka on ollut tunnettu. Loogillista johtopäätöstä sen vai.: 
kutuksesta kasvuun ei vedetty eikä kokein pyritty osoittamaan, 
ennenkuin englantilaiset Brown ja E s c o m b e v. 1900 ryhtyi
vät kysymystä ratkaisemaan. Heidän kokeensa epäonnistuivat kui
tenkin kokonaan. Minkäänlaista satolisäystä ei voitu todeta, sen
sijaan ilmeni korkeammassa C02-konsentratiossa viljellyissä kasvi
yksilöissä kaikenlaisia patologisia ilmiöitä; samoin kävi v. 1901, jol
loin mainitut tutkijat uudistivat kokeensa. He katsoivat olevansa 
pakoitetut olettamaan, että nykyiset viljelyskasvit kautta suku
polvien tapahtuneen kehityksen kuluessa siinä määrin ovat mukau
tuneet vallitsevaan C02-konsentratioon, että vähäinenkin kohoami
nen vaikuttaa vahingollisesti niiden kasvuun. 

Saavutettua, aikaisempien 1 tutkimusten kanssa ilmeisesti risti
riitaista tulosta piti ranskalainen De m o u s s y mahdottomana ja 
suoritti v. 1904 uuden kokeen. Hän viljeli koekasveja kahdessa 
lasiastiassa, joista toisessa oli normaalinen C0 2-konsentratio, toisessa 
jonkunverran koroitettu (0,05 - 0,08 %). Kokeissa käytetyistä 16 
kasvilajeista vain Fuchsia antoi negatiivisen tuloksen ja vaihteli 

1 B r o w n ja E s c o m b e olivat itsekin todenneet, että korkeampi C02-
kon sentratio vilkastuttaa ass imilatiota. 
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-'O • ' ~:5"· 20· ~r ~o· Jr ~ · 
K:uva 3. Päivänvalon ja C02-konsentration vaikutus perunan assimi-
latiointensiteettiin eri lämpötiloissa. (Lundegårdhin, 1928, mukaan). 

satolisäys eri lajeilla 122- 262 %:in. Erikoista huomiota kiinnitti 
Demoussy käytetyn C02:n puhtauteen, koska se hänen mielestään 
oli pääsyy englantilaisten kokeen epäonnistumiseen. Käytt~essään 

suolahaposta ja marmorista valmistettua hiilidioksidia, kuten Brown 
ja Escombe, koe epäonnistui, jotavastoin hän natriumbikarbonaattia 
kuumentamalla ja käyttämällä siten syntynyt'tä C0 2:a, pääsi sanot
tuun tulokseen. 

Demoussyn kokeilla oli hiilihappolannoituskysymys saanut po
sitiivisen ratkaisun; hän itse ei kuitenkaan vetänyt siitä mitään käy
tännöllisiä johtopäätöksiä ja koko kysymys painui useiksi vuosiksi 
unohduksiin. Vasta v. 1911 kysymys H. F i s cherin kokeiden 
kautta uudelleen joutui esille ja on sen jälkeen herättänyt yhä kas-
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vavaa mielenkiintoa ja antanut aihetta . monilukuisiin kokeisiin. 
Tähän asti suoritetut kokeet voinee jakaa kolmeen ryhmään: 
1. Suljetussa tilassa suoritetut kokeet. 
2. Vapaassa luonnossa suoritetut kokeet. 

a) Kaasutuskokeet, joissa kasvustoon suorastaan on joh
dettu C02-kaasua. 

b) Kokeet n.s. maahengityksen vilkastuttamiseksi. 
Seuraavassa annetaan lyhykäinen esitys näiden kokeiden tulok

sista ja niiden merkityksestä käytännölliselle puutarhahoidolle ja 
maanviljelykselle, mikäli se tä.hänastisten saavutusten pohjalla on 
mahdollista. 

1. Kokeita suljetussa tilassa on parin vuosikymme
nen kuluessa monella taholla suoritettu. Osa näistä kokeista on 
suoritettu pienemmissä tai suuremmissa lasiastoissa (F i s c h e r'in, 
K i s se l e w'in, G e r l a c h i n y.m. kokeet), osa taasen kasvihuo
neissa (R e i n a u n, R i e d e l i n, L u n d e g å r d hin y.m. kokeet). 
Koekasveina on käytetty lukuisia eri kasvilajeja, ennenkaikkea eri
laisia koriste- ja vihanneskasveja. Heikkoutena on monissa kokeissa 
ollut se, ettei C02-konsenrtatiota koeastioissa ja -huoneissa ole jat
kuvin analyysein todettu, on vain ilmoitettu päivittäinen tai kerta
kaikkineo hiilidioksidiannos; kuitenkin on myös monia täysin 
kontrolloitujakin kokeita suoritettu. Käytetyn hiilidioksidikon
sentration voimakkuus on eri tutkijain suorittamissa kokeissa ollut 
varsin eri suuri. Tulokset näistä kokeista ovat yleensä olleet suotui
sia, sensijaan eri kokeissa ja eri lajeilla kvantitatiivisesti varsin 
vaihtelevia. Vain pari tutkijaa (Ja n e r t, osittain G e r 1 a c h) on 
kokeissaan tullut negatiiviseen tulokseen. Todennäköisesti ovat he 
kuitenkin tehneet itsensä syypäiksi melkoisiin koevirheisiin (L u n
d e g å r d h 1 924). 

Nämä suoritetut kokeet osoittavat vallan riidattomasti, että 
normaalia s·uurempaa hiilidioksidikonsentratiota käyttäen voidaan 
kasvihuoneissa varsin huomattavalla tavalla edistää kasvien kasvua. 
Paitsi tätä päätulosta tapaa koeselostuksissa yleisesti mainintoja 
muistakin kaasutuksen edullisista seurauksista. Niinpä mainitaan 
usein, että lehdet kaasutetuilla yksilöillä olivat suurempia, niiden 
väri suur.emmasta lehtivihreäpitoisuudesta johtuen tummemman 
vihreä, oksåt ja haarat paksumpia ja kestävämpiä ja yksilöt koko
naisuudessaan lehtevämpiä ja rehevämpiä; vieläpä mainitsee pari 
tutkijaa (F i s c h e r, R i e d e 1), että kaasutetut yksilöt olivat 
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}\uva 4. }\olmella eri tavalla käsite ltyjä Hortensia-yksliöitä (3 yks. kullakin 
tava lla) vasemmalla kaasuttamattomia, keskellä OCO-menetelmän mukaan 

kaasutettuja, oikealla vähemmän puhdistetulla C02-IIa kaasutettuja 
yksi löitä. (Reinaun teoksesta.) 

kestävämpiä tuholaisia vastaan. Samoin tapaa mainintoja siitä, 
että sairaat tai muuten heikot yksilöt olisivat parantuneet ja voimis
tuneet korkeammassa hiilidioksidikonsentratiossa (esim. W i n t er). 

Kaikkein huomattavin maininta koskee kuitenkin kaasutuksen 
vaikutusta kukkivaisuuteen ja hedelmämuodostukseen. Tämä on 
mahtanut olla erikoisen si lmiinpistävää, koskapa miltei kaikki tut
kijat ovat koeselostuksiinsa liittäneet maininnan, että kukat kaa
sutetu ill a yksilöillä puhkesivat aikaisemmin, olivat paljon runsaslu
kuisempia ja usein suurempia ja kauniimman värisiä, ja milloin kas
vit kokeen kuluessa ennättivät hedelmöidä, että hedelmäsato oli 
suurempi. 

Toistaiseksi suoritetut kokeet näyttävät myös antavan pohjan 
olettamukselle, että eri lajit pystyvät varsin eri tavalla käyttämään 
hyväkseen korkeampia hiilidioksidikonsentratioita. Monesti saat
taa huomata, että kaks.i lajia täysin samoissa ulkoisissa olosuhteissa 
(esim. samassa koeastiassa) on reagoinut varsin eri tavoin, kun 
sensijaan sama laji uudistetuissa kokeissa on suhtautunut suurin piir
tein samalla tavall?. jotta tuloksia täysin tarkoituksen mukaisesti 
voisi soveltaa käytännön palvelukseen, olisi epäilemättä tärkeätä 
selvittää, mitkä lajit erikoisen suuressa määrin pystyvät parantu
neita kasvuolosuhteita hyväkseen käyttämään; tässä on tulevilla 
kokeilla vielä laaja työmaa edessään. 

Että myös muut kokeen aikana vallinneet olosuhteet, ennen
kaikkea valo ja lämpö, ovat suurest i vaikuttaneet satolisäyksien 
suuruuteen, on miltei itsestään selvää, kun ottaa huomioon niiden 
vaikutuksen assimilatioon, ja on niiden varteenotto käytännöllisen 
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kaasutuksen ·kannalta erikoisen tärkeää. Ensinnäkin on huomat
tava, että valo kasvihuoneissa ei koskaan saavuta samaa intensi
t~ettiä kuin vapaassa luonnossa; R e i n a u n arvion mukaan on 
valaistus kasvihuoneissa 25 - 50 % pienempi kuin ulkona. Kasvit 
~ivät tällaisissa olosuhteissa kykene samassa määrässä käyttämään 
kaasutusta hyväkseen kuin valon ollessa optimaalisen; tämä tietää 
määrättyä rajoitusta kaasutuksen voimakkuuteen nähden. ja mitä 
epäedullisempi valaistus on, sitä pienempi on myös kasvien hiilidiok
siidin käyttökyky; erikoisesti talviseen aikaan on valo kasvihuoneissa 
minimissä oleva kasvu tekijä, eikä kaasutus silloin sanottavasti voine 
kannattaa. Viitattakoon tassä suhteessa T j e b b e s'in tammi
kuussa suorittamiin kokeisiin; tavallisessa päivänvalossa ei hän voi
nut havaita minkäänlaista kasvunlisäystä, vasta käyttämällä lisäksi 
sähkövaloa sai hän kasvit reagoimaan kaasutukseen. Toiselta puo
lelta on kaasutus juuri kasvihuoneissa edullista siksi, että siten voi
daan, valaistuksen ollessa epäedullinen, toinen tärkeä kasvutekijä 
kohottaa optimiin ja siten edistää kasvua. Suurin piirtein ·nimittäin 
pitänee paikkansa, että yhtäsuuret tulot valovoimakkuudesta ja 
C02-konsentratiosta aiheuttavat saman kasvuintensiteetin (R e i
n a u n >>Kohlensäure- Licht-Produkt-GesetZ>>). 

L u n d e g å r d h· (1928) on voinut osoittaa, että myös lämpö
tila huomattavasti vaikuttaa tuloksiin. Hänen kokeissaan kasvit 
kykenivät käyttämään kaasutusta sitä paremmin kuta korkeampi 
lämpötila oli. Tämä tulos pitää tietenkin paikkansa niinkauan kun 
1än1pötila ei kohoa optimin yläpuolelle, mikä: vaara kasvihuoneissa 
helposti lienee uhkaamassa. Luonnollista on myös, että kasveille on 
hiilidioksiidin ohella annettava kyllin muita ravintoaineita ja pi
dettävä tuuletuksesta, lähinnä siis hapen saamisesta huolta. 

Luultavaa on myöskin, että monissa kokeissa on epäonnistu
miseen tai ± heikkoon tulokseen vaikuttänut se, että käytetty 
C02-konsentratio on ollut liian korkea. Assimilatioprosessin C02-

maksimi on tosin vasta verraten korkealla (10 - 1300 1. %), mutta 
saa_ttaa olettaa, että korkea hiilidioksidikonsentratio aiheuttaa 
häiriöitä muissa suhteissa, esim. aineiden poiskuljetuksessa. Vas
taisten kokeiden tehtäväksi jää osoittaa, mikä konsentratio kullakin 
1ajilla johtaa parhaaseen mahdolliseen tulokseen. 

Käytännöllisellä puutarhahoidolla on luonnollisesti näistä ko
keista paljon varteenotettavaa. Lienee sanomatta selvä, mikä mer
kitys sillä seikalla on puutarhurille, että hän kaasuttamalla saattaa 
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ansarissaan normaalia lyhyemmässä ajassa korjata suuremman sadon 
esim. jostain arvokkaasta vihanneksesta tai kasvihuoneissaan saada 
jonkun halutun koristekasvin kukkimaan viikkoa, paria aikaisem
min ja kenties lisäksi suuremmin ja väriloistoisemmin kukin. Ennen
kaikkea Saksassa onkin vuosien kuluessa yhä laajemmassa mitta
kaavassa sovellettu näitä tuloksia puutarhahoidon tarpeisiin ja näyt
tävät näissä, tosin kontrolloimattomissa, kaasutuksissa tehdyt huo
miot yleensä kauniisti vahvistavan ne tulokset korkeamman hiili
dioksiidin edullisesta vaikutuksesta, joista edellä on mainittu. (Viit
taan tässä vain R e i n a u n kirjaansa sisällyttämään laajaan aineis
toon, jossa 216 henkilöä kertoo käytännössä suorittamistaan kaa
sutuksista.) 

Hiilihappolannoituksen mahdollisuus ja kannattavaisuus kasvi
huoneissa riippuu kokonaan siitä, miten halvalla se voidaan suorit-

0 taa. Seikka, joka tällöin näyttää tuottavan suurinta vaikeutta, on 
sopivan hiilidioksidilähteen puuttuminen. Marmorista ja suola
haposta saatavaa kaasua saanee pitää epäedullisena sen epäpuhtau
den takia, eikä sitä uudemmissa teoksissa enää suositellakaan käy
tettäväksi. Kaikkein useimpiin kaasutuskokeisiin on käytetty neste
mäistä hiilidioksidia terässylintereistä; täten saatu kaasu on 
yleensä kyllin puhdasta, mutta kallista (L u n d e g å r d h 1928), 
osittain myös hankalaa käyttää (R e i n a u). Kuitenkin katsovat 
niinhyvin Reinau kuin Lundegårdh, että sitäkin käyttämällä voi
daan kaikkein arvokkaimmista tuotteista saada tyydyttävä tulos. 
Epäonnistuneina 'ja epäkäytännöl.lisinä on pidettävä yrityksiä saada 
hiilidioksidia spriitä polttamalla (F i s c h e r 1911, 2), antamalla 
sokeriliuoksen käydä ja käyttämällä siten syntynyttä hiilidioksidia 
(F i s c h e r), kastelemalla viljelyksiä 100 %:n C02-liuoksella 
(R e i n a u). Epäkäytännöllisenä tekisi myös mieli pitää yritystä 
käyttää kasvihuoneissa hyväkseen eläinlannan hajotessa syntyvää 
hiilidioksidia, kuten muuan tanskalainen puutarhuri on koettanut. 
Mainitulla tavalla syntynyt kaasu johdetaan ensin veteen, am
moniakin poistamista varten ja sitten johtoja pitkin kasvihuo
neisiin. Saavutetut tulokset ovat kuulemma hyviä. Amerikassa on 
yritetty yhdistää kaasutus ja kasvihuoneen lämmitys, johtamalla 
palamiskaasut ensin puhdistamista varten suurten sylinterien läpi 
ja sitten johtoja pitkin kasvien tarpeiksi. L u n d e g å r d h epäilee 
kuitenkin kovasti menetelmän taloudellisuutta. Saksassa tuli 
R i e d e 1° sotavuonna ajatelleeksi käyttää kaasutukseen niitä val-
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tavia hiilidioksidimääriä, joka käyttämättöminä päivittäin Saksan 
suurissa teollisuuslaitoksissa poistuivat savupiippujen kautta. Kaasut 
olivat useimmissa tehtaissa jo aika pitkälle puhdistettuja koneiden 
varjelemiseksi , ja Riedel kehitti parikin menetelmää (vrt. R ei n a u) 

kaasun vapauttamiseksi kaikes
ta, mikä saattaisi vahingoittaa 
kasveja. Tällä menetelmällä on 
kuitenkin mahdollisuuksia vain 
suurissa tehdasseuduissa, joissa 
kaasun puhdistaminen voidaan 
järjestää jotenkin halvaksi ja 
missä kaasutuksia voidaan suo
rittaa suuressa mittakaavassa. 
Parhaimpana menetelmänä pie
nempien kasvihuoneiden kaasut
tamiseksi täytynee pitää R e i
n a u n kehittämää 0 - C- 0 

l(uva 5: Polttouuni kasvihuonekaa- menetelmää. Tarkoitusta var-
sutuksia varten Reinaun OCO-mene- ten konstruoiduissa, pienissä ja 

telmän mukaisesti (Reinaun 
teoksesta). helposti siirrettävissä uuneissa 

saadaan kehitetyksi tarkalleen 
laskettu hiilidioksidimäärä polttamalla määrätynkokoisia, puhtaasta 
hiilestä valmistettuja levyjä. Polttamisessa syntyy sivutuloksena 
hiilimonoksidia, joka tosin ei vahingoita kasveja, mutta saattaa 
tuottaa hankaluutta kasvihuoneessa työskentelijöille. Vallan hal
vaksi ei kaasutus tule tälläkään tavalla, sillä erikoisesti preparoidut 
hiililevyt pitänevät hinnan melko korkeana. Vielä tulkoon maini
tuksi, että ansareissa, joissa on maapohja, riittänee maahengitys 
(josta etempänä enemmän) ainakin osittain kohottamaan C02-

konsentration m.elkoista paljon normalia korkeammalle. 
K 1 e i n ja R e i n a u ovat osoittaneet, että kasvihuonekasvit 

käyttävät ensimäisen niille tarjotun C02-annoksen melkoisen no
peasti, toisen ja kolmannen yhä hitaammin ja tulleet siihen tulok
seen, että keskeytymätön kaasutus ei kasvihuoneissa ole kannat
tavaa, vaan että taloudellisinta on kaasuttaa pari kertaa päivässä 
(1 - 2 tuntia kerrallaan) ja silloin aika voimakkaasti. Että tämä 
tulos on käytännöllisesti tärkeä, lienee ilman muuta selvä. Parhai
ten suoritettaneen kaasutus silloin kuin muutkin ulkonaiset tekijät 
ovat mahdollisimman lähellä optimia, ja jolloin kasvit kykenevät 
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käyttämään suurempia C02-määriä kuin epäedullisemmissa olosu h
teissa. L u n d e g å r d hin mielestä ei C02-konsentration pitäisi 
nousta 1 % korkeammalle, ja saavutetaan hänen mielestään tyydyt
tävä tulos jo käyttämällä 10 kertaa normaalia korkeampaa kon
sentratiota (0,3). 

Mitä kasvihuoneissa kannattaa kaasuttaa, riipp.uu: luonnollisesti_ 
kokonaan siitä, kuinka kalliiksi kaasutus· tulee. Ylipäänsä kohon ne- · 
vat kustannukset kuitenkin niin korkealle, että _on pakko rajoittaa: 
kaasutus käsittämään vain sellaisia tuotteita, joiden hinta markki ..:. 
noilla on korkea. Kuta korkeampi, sitä paremmin kaasuttamirten 
kannattaa. ja toiselta puolen, kuta halvemmaksi kaasutus tulee;. 
sitä paremmin kannattaa kaasuttaa vähempiarvoisempiakin tuot
teita. Eräät kokeet (Bo r n e m a n n in kokeet syysviljalajeilla ja: 
eräät puuntaimilla Torneschissa suoritetut kokeet, vrt. R e i. n a ·u) 
näyttävät antavan aihetta olettaa, että monessa tapauksessa voi-. 
daan kasvien koko kasvua edistää niiden nuoruusasteita kaasutta-. 
malla ja todennäköisesti myös vahvistaa niitä kasvuhäiriöitä, ken
ties myös tuholaisia vastaan. 

2. H i i 1 i h a p p o 1 a n n o i t u k s e n e d e 1 l y t y k s e t u 1-
k o n a, v a p a a s s a 1 u o n n o s s a ovat huomattavasti erilaiset 
kuin suljetussa tilassa. Siellä ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia 
säännöstellä lämmön ja valon edullisuutta, ja siellä ennenkaikkea on 
olemassa pienemmät edellytykset kasveille käyttää suurempia hiili
dioksidimääriä hyväkseen tuulen ja ilmavirtausten tähden. Lä
hinnä viimemainitusta syystä pidettiin aikaisemmin kaasutusta vil
jelysmailla mahdottomana. 

Siihen aikaan, jolloin hiilihappolannoituskysymys oli alku
vaiheissaan, oli yleisesti vallalla käsitys, että ilmameri sellaisenaan 
muodostaa sen loppumattoman varaston, mistä kasvit tyydyttävät 
hiilidioksiditarpeensa. Oli todettu, että sen määrä eri paikkakun
nilla ja paikoilla, eri vuoden ja vuorokauden aikoina ja erilaisissa 
olosuhteissa melko huomattavissa määrin vaihtelee, pysyen kui
tenkin suurin piirtein ± konstanttina ja että ilmanvirtauksilla oli 
ratkaiseva merkitys konsentratioerojen tasoittamisessa. Kasvien 
lähimmän ympäristön, atmosfäärin alimman osan hiilidioksidipitoi
suudesta ja sen vaihteluista oli vain hyvin puutteellisia tietoja. Viime 
vuosikymmenenä ovat analyysejä C02-pitoisuudesta erilaisissa vil
jelyskasvi- ja muunkinlaisissa kasvustoissa lukuisa t tutkijat (Bo r
n e m a n n, L u n d e g å r d h, R ei n a u, K ·e u h 1 y.m.) · suoritta
neet, ja ovat ne tuoneet paljon uutta valaistusta asiaan. 
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Lyhykäisesti esitettynä sisältänev.ät nämä tutkimukset seu
raavaa. C0 2-kotisentration suuruuden kasveille tärkeässä atmos
fäärin pohjakerroksessa määrää ensi kädessä kolme tekijää: 1) maa
hengitys s.o. lähinnä maabakteerien toiminnan johdosta maasta 
diffundoiva hiilidioksidi, 2) ylempien ilmakerrosten C0 2-pitoisuus 
ja 3) kasvien yhteyttäminen. Nämä tekijät suhtautuvat eri tavoin. 
Tekijä 1 suurentaa aina ·kasvuston C02-konsentratiota, tekijä 3 
luonnollisesti aina pienentää sitä; sensijaan tekijä 2 voi vaikuttaa 
joko suurentavasti tai pienentävästi (vrt. alempana). Kasvuston 
C02-konsentratiota suurentavista tekijöistä näyttää maahengitys 
olevan huomattavasti tärkeämpi; analyyseissä on miltei poikkeuk
setta korkein arvo saatu lähinnä maata olevassa ilmakerroksessa, ja 
yleensä vallitsee L u n d e g å r d h i n mukaan pitkälle menevä pa
ralellia maahengityksen ja kasvuston C02-arvon välillä; lähinnä tä
män tekijän voimakkuudesta johtuu C02-arvojen erilaisuus eri pai
koilla. Sensijaan on korkeampien ilmakerroksien hiilidioksidipitoi
suudella paljon pienempi merkitys kuin ennen ajateltiin. 

Varsinaisessa assimilatiovyöhykkeessä, ylempien lehtien kohdalla, 
suoritetut määräykset osoittavat C02-arvon etenkin tässä vyöhyk
keessä huomattavasti vaihtelevan. Esim. R e i n a u totesi lukui
sissa analyyseissä yhtäpitävästi eri paikoilta ja eri päivinä, että päi
visin oli tältä korkeudelta saatu· arvo huomattavasti pienempi kuin 
pohjakerroksesta ja jonkun matkaa kasvuston yläpuolelta saatu · 
arvo ja yleensä sitä pienempi kuta lähempänä keskipäivää analyysi 
oli tehty (sama koskee myös muilta korkeuksilta saatujen arvojen 
suuruutta); öisin taasen tältä korkeudelta saatu arvo oli pienempi 
kuin pohjakerroksesta, mutta suurempi kuin kasvuston yläpuolelta 
saatu arvo. Kasvien vilkkaasti assimiloidessa syntyy siis yhteyttä
vien lehtien ympärillä C0 2-minimi, ja kaasuvirtaus tapahtuu sekä 
maasta että ilmasta käsin lehtiä kohti; assimilation heiketessä tasoit
tuu minimi ja kaasuvirtaus kulkee va_in yhteen suuntaan, maasta 
lehtien ohi ylempiin ilmakerroksiin, joilla silloin ei siis ole mitään 
tekemistä kasvuston C02-arvon kanssa. 

Eri tutkijain yhtäpitävästi saarnat tulokset näyttävät siis osoit
tavan, että vaihtelua tavataan C02-pitoisuudessa atmosfäärin pohja
kerroksessakin, jopa suurempaakin kuin korkeammalla ilmassa, 
mutta että tuo vaihtelu suurelta osalta on erinomaisen säännön
nwkaista. 

Nykyisin on myös huomattavasti helpompi kuin aikaisem_min 
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muodostaa käsitys tuulien merkityksestä kasvuston C0 2-arvon vaih
telulle ja hiilihappolannoituksen mahdollisuuksista vapaassa luon
nossa. Monet seikat viittaavat siihen, ettei tuulilla voi olla sellaista 
suurta tasoittavaa merkitystä kuin aikaisemmin ajateltiin. 

Ensinnäkin mainittakoon, että tuulen suunta maan pinnassa 
tai sitä lähellä on pääasiassa horisontaalinen, vertikaaliset tuulet ja 
voimakkaammat ilmavirtaukset ovat huom~ttavasti harvinaisem
pia. Ettei niillä sanottavaa merkitystä ole, osoittaa jo se, mitä yllä 
on sanottu kasvuston C02-arvosta. jos vertikaalisilla tuulilla olisi 
suurempi merkitys, ei sellainen säännönmukaisuus olisi mahdollinen; 
ei voisi syntyä tuollaisia minimejä ja yleensä selviä eroja välittö
mästi toistensa yläpuolella olevissa ilmakerroksissa, kuin mitä on 
todettu olevan. 

Ettei myöskään horisontaalisuunnassa puhaltavalla tuulella voi 
olla kovin suurta merkitystä, osoittivat suoranaiset tuulen voimak
kuusmääräykset eri laisissa kasvustoissa, jotka yleensä antavat alhai
sia arvoja (Reinau); samaa todistaa myös esim. se, että kasvuston 
C02-arvo on todettu eritaiseksi kahdella vierekkäisellä ruudulla, joi
den koko ei tarvitse olla suurempi kuin 25 - 100 m2 (L u n d e g å r d h 
1924). Mainittakoon vielä, että niinhyvin B o r n e m a n n kuin 
R e i n a u mainitsevat, että myrskyiselläkin säällä saattaa tiheässä 
(esim. lupiini-)kasvustossa saada tulitikun rauhallisesti palamaan. 

Tuulen ja ilmavirtausten merkitystä kasvustossa vallitsevalle 
C02-arvolle vertaa L u n d e g å r d h pohjaveden merkitykseen kas
vien suolojen otolle. Vasta sopivat määrät vettä tekevät kasville 
mahdolliseksi ottaa suoloja, liian suuret määrät huuhtovat ne pois 
kasvin saatavilta. Samoin ilmavirtaukset vasta tuovat maasta dif
fundoivan hiilidioksidin sopivalle korkeudelle kasvien käytettäväksi 
ja edistävät myös diffusiota korkeammalta ilmasta käsin. Liian 
voimakkaat ilmavirtaukset sensijaan helposti tekevät maahengityk
sen merkityksen mitättömäksi, vieden hiilidioksidin niin nopeasti 
kasvien ohi, etteivät ne voi sitä hyväkseen käyttää. · Mitä tiheämpi 
kasvusto, sitä harvemmin pääsevät voimakkaat ilmavirtaukset siinä 
tuntumaan, mitä harvempi kasvusto sitä suurempi vaara on tuulien 
muodossa tarjolla. Yleensä pitääkin edelläsanottu paikkansa ennen
kaikkea tiheistä kasvustoista. Että enemmän tai vähemmän har
voissakin kasvustoissa esim. vertikaalisia konsentratioeroja on voitu 
havaita, johtunee hiilidioksidin suhteellisen suuresta ominais-
painosta. (Jatk.) 
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llmari Vainio. 

Kyykäärmeen elintapoja koskevia tietoja löytää useimmista 
koti- ja ulkomaisista faunistisista ja biologisista teoksista, mutta 
kun ne ovat usein ristiriitaisia ja vain harvoin perustuvat kirjoitta
jien omiin tutkimuksiin, olen katsonut olevan syytä seuraavassa 
lyhyesti kertoa muutamista seikoista, joista minulla on omakohtai
sia havaintoja kolmen viimeksikuluneen kesän ajalta. 

Kuten tunnettua, tavataan kyytä maassamme kaikkialla Lap
piin saakka, jossa 68°:n leveysviivaa voidaan suunnilleen pitää 
pohjoisrajana, vaikkakin sen pohjoispuolelta on tiedossa monia 
käärmelöytöjä, pohjoisin aina Laanilasta saakka. - - Kyyn parhaita 
asuinpaikkoja ovat puoliavoimet maastot ennen kaikkea viljelys
maitten laitcilla, joissa useimmiten on vanhoja lahokantoja tai mät
täitä suojapaikoiksi. Erikoisen runsaasti tavataan käärmeitä usein 
viljelysmaitten keskelle raivaamatta jääneissä pensaikkoa tai ma
talaa lehtimetsää kasvavissa saarekkeissa, tosin vain sellaisilla seu
duilla, missä asutus on vielä suhteellisen harvaa, tiheämmissä asutus
keskuksissa kun kyyt ennen pitkää hävitetään suorastaan suku
puuttoon. Synkkiä metsiä kyyt tunnetusti välttävät. 

Aikaisin keväällä lumen sulattua herättävät kyykäärmeet suu
rinta huomiota. Silloinhan ne tulevat esille talvisista makuupai
koistaan mäkirinteitten kiviröykkiöistä ja louhikoista, ja tavataan 
niitä joskus jopa satoihin nousevia yksilömääriä samoilla paikoilla 
päivää paistattamassa, eläimet kun säännöllisesti talvehtivat suu
remmissa joukoin toinen toisiinsa kietoutuneina samoissa , vuodesta 
vuoteen käytetyissä >>pesäpaikoissa>>. Talviasuntojensa lähettyvillä 
ne pysyttelevätkin niin kauan kun kylmiä kevätilmoja riittää, kos
kapa niitten pitkän aikaa on turvattava itsensä yökylmiltä .. Vasta 
sitten kun pysyvät kevätilmat alkavat, saattavat ne hajaantua 
ympäristöön ja ruveta saalista pyydystämään. 

Kyiden aikaisesta esilletulosta keväisin on lukuisia tietoja. Olen 
kuullut lähellä Riihimäkeä kerrottavan tapauksesta, jolloin kyy oli 
nähty kannon päähän kiivenneenä, vaikka ympärille maa vielä oli 
kokonaan lumen peittämä. Sanomalehtitiedon mukaan olisi kyy 
tavattu kerran lähellä Helsinkiä suorastaan lumihangelta (10. IV. 
1915). Saksasta taas kerrotaan tapauksia, jolloin kyitä on ollut 
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liikkeellä leutoina päivinä keskellä talvea. Kaikesta tästä selviää, 
miten kärkäs kyykäärme on käyttämään pienintäkin suotuista läm
pötilan muutosta hyväkseen, ja kuuluukin se niihin matelijoihin, 
joiden talvihorrosaika on mahdollisimman lyhyt. 

Edellä mainittiin, että kyyt talvehtivat mäkirinteillä. Kuiten
kin tavataan usein talvehtivia käärmejoukkoja soillakin, mutta 
ovat eläimet silloin miltei aina kerääntyneet maan pintaa korkeam
malla oleviin lahokantoihin tai onttoihin puihin. Edelleen näyttä
vät korkeat ratavallit kelpaavan samaan tarkoitukseen. Päävaati
mus näyttää olevan, että talvehtimispaikka on mahdollisimman 
kuiva ja tarjoaa siis suojaa, paitsi tietysti kylmää, myöskin routaa 
vastaan. 

Paljon tietämätöntä on vielä talvehtimisesta, eläinten silloi
sesta ruttmiinlämmöstä, ravinnonkulutuksesta ynnä muusta. Maa
pallon Eläimistössä kerrotaan, miten kyyt keväällä horrostilasta 
herätessään olisivat >>sangen laihoja; ne ovat talven kuluessa käyt
täneet kaiken ruumiiseensa kokoontuneen vararavinnon, vahvan 
rasvakerroksen>>. Että tämä ei suinkaan pidä paikkaansa, sen voi 
nähdä jokainen, joka tutkii aikaisin keväällä pyydystettyjä yksi
löitä. Päinvastoin huomaa niitä syksyisiin eläimiin verratessaan, 
että rasvakerros useimmissa tapauksissa näyttää vain vähän huven
neen, minkä mukaisesti talvinen ainevaihto olisi siis erittäin vä
häistä ja · ruumiinlämpö lähellä jäätymispistettä. jo saksalainen 
Lenz (1870) mainitsee, että hänen tutkimansa kevätyksilöt näyt
tivät tuskin ollenkaan laihtuneilta, ja että niitten vararavinnosta 
oli >>hyvin puolet» jäljellä. Mielenkiintoisia ovat hänen lämpötila
kokeensa. Hän antoi terrariossaan lämpömittarin laskea vähitellen, 
jolloin kyyt vielä + 11; 2 °-2°C lämpötilassa kykenivät liikkumaan. 
+ 1 o:ssä pysyttelivät eläimet liikkumattomina, mutta kun nolla·· 
piste lähestyi, tulivat ne levottomiksi. - 2- 3°:ssa jäätyivät eläi
met kuoliaiksi. 

Näiden kokeiden mukaan kestäisivät kyyt siis jotakuinkin 
vielä hiukan nollapistettä alempaakin lämpötilaa. Sensijaan voita
neen tuskin yhtyä mielipiteeseen, että eläimet talvehtiessaan voisi
vat pysytellä hengissä - l0°:tta lähentelevissä lämpötiloissa (Hecht, 
1928). 

Kun nyt siis ainevaihto talvilevon aikana on vähäistä ja vain 
osa vararavinnosta tulee käytetyksi, on jäljellejääneellä rasvaker
roksella epäilemättä suuri merkitys aikaisin keväällä, jolloin kyyt 
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eivät vielä kykene sanottavasti saalista pyydystämään. Ehkäpä 
vararavinnolla on osittain sama merkitys kuin sammakoitten cor
pora adiposa-muodostumilla, s.o. eläin käyttää siinä olevan ravin
non paritteluajan kuluessa ja vasta sen päätyttyä ryhtyy saalista 
pyydystämään. Missään tapauksessa emme voi pitää oikeana Maa
pallon Eläimistössä olevaa tietoa, jonka mukaan kyykäärmeet vasta 
>>vähän myöhemmin, saatuaan nälkänsä sammutetuksi ja voimansa 
entiselleen, ryhtyvät häämenojaan suorittamaan>>. 

Parittuminen tosin tapahtuu vasta myöhemmin, meillä Ete
lä-Suomessa olettamukseni mukaan toukokuussa, ehkäpä usein 
vasta kesäkuun alussa, mutta johtuu tämä aivan muusta syystä. 
Ballowitz mainitsee (1903) käärmeenpyydystäjien hänelle kerto
neen, että keväisin koiraat tulisivat ensiksi esille ja sitten vasta 
myöhemmin naaraat. Meillä on tehty vastaavanlaisia havaintoja, 
joista G. Ekman on aikaisemmin kertonut Luonnon Ystävässä. 
Näiden tietojen mukaan saatiin eläintieteelliselle laitokselle huh
tikuussa v. 1926 lähetyksissä kaikkiaan 94 kyytä , joista 87 
urosta ja siis vain 7 naarasta . Oitista 26. IV. 26 saapuneessa 
lähetyksessä oli 25:stä yksilöstä vain 1 naaras. Keväällä 1927 
toistui sama ilmiö erittäin selvästi. 24. 1 1 1 alkoi tulla lähetyksiä, 
mutta olivat yksilöt poikkeuksetta uroksia, kunnes vasta mil
tei kuukautta myöhemmin, 20. IV, saatiin ensimmäiset naaras
yksilöt. Kuten näistä esimerkeistä selviää, saattoi parittuminen 
sanottuina vuosina tapahtua vasta toukokuussa, ja samaan johto
päätökseen ovat myöhempienkin keväiden tilastot johtaneet kuluva 
vuosi mukaanluettuna. 

Myöhemmin kesällä, etenkin heinä - elokuussa, saattaa taas 
löytää enemmän naaras- kuin koirasyksilöitä. -. .:Yämänaikaisiin ha
vaintoihin perustuu luultavasti Leightonin tiedonanto, että naa:. 
raita olisi valtavasti enemmän kuin koiraita, suunnilleen 3 tai 4 
suhteessa 1 :een. On selitetty ilmiö siten, että naaraat pyrkisivät 
oleskelemaan mahdollisimman paljon auringonpaisteessa, jotta sikiöt 
paremmin kehittyisivät. Omissa havainnoissani olen tosiaan pan
nutkin merkille, että useimmat kuumina kesäpäivinä pyydystämäni 
yksilöt ovat olleet gravideja naaraita. Vaikea on sensijaan sanoa, 
onko tosiaan kysymys jonkinlaisesta poikasten >>hautomisesta >> . 
jonkinlaista selvyyttä voisi saada tutkimalla jollakin käärmeisellä 
seudu lla tarkoin kyiden liikkeelläoloa eri vuorokauden aikoina. On 
nim. huomattu, että klo 5- 8 aamulla ja 8- 10 illalla olisivat kesän 
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kuumimpana viikkoina ne ajat, jolloin eläimet ovat liikkeellä saalis
tamistarkoituksessa. Edelläsanotusta johdumme suoraan paljon kes
kustelua aiheuttaneeseen kysymykseen, onko kyykäärme päivä- vai 
yöeläin. Aikaisemmin olivat tutkijat sitä mieltä, että saaliinpyynti 
tapahtuisi yksinomaan päivällä siitä huolimatta, että kyyn vino 
silmäterä viittaa yöelämään. Myöhemmin onkin Keski-Euroopassa 
tehty useita havaintoja, jolloin on todettu saaliinpyyntitapauksia 
aivan keskiyöllä. Meiltä Suomesta ei ole ainoatakaan tämänlaatuista 
tapausta tiedossa, ja hyvin luultavaa onkin, että maassamme yöt 
yleensä ovat ·niin kylmiä, että kyyt keskikesällä saalistavat pää
asiallisesti edellämainittuina aamu- ja iltatunteina, sekä syksyin 
keväin mukautuvat täydelleen päiväeläimiksi. Kysymystä on meillä 
vielä tuskin ollenkaan tutkittu, ja senvuoksi olisi syytä tehdä havain
toja, ennen kaikkea Pohjois-Suomessa ja Lapissa. 

Mitä sitten tulee kyykäärmeen · lisääntymiseen, ovat sitäkin 
koskevat tiedot vielä ihmeteltävän puutteellisia. Esim. poikasten 
lukumäärästä on mitä vaihtelevampia tietoja, Suomen Luurankois
ten mukaan 12- 20, Maapallon Eläimistön 5- 15, Brehmin 5- 14 
j.n.e. Esiintyypä muutamissa vanhemmissa teoksissa niinkin epäi
lyttävät raja-arvot kuin 15- 40. Paikkansapitävimmät tiedot on 
antanut Leighton, joka määrittelee englantilaisissa oloissa poikasten 
keskimääräiseksi luvuksi 13. Vuosina 1927- 29 tarkastamani aineis
ten nojalla olen saanut keskiarvoksi 10 poikasta suurimman luvun 
ollessa 18 ja pienimrhän ·6. - Poikasten pituudesta ovat tiedot myös
kin jossakin määrin toisistaan poikkeavia. Brehm mainitsee vasta
syntyneitten poikasten pituudeksi 23 cm, mitä on pidettävä ehdot
tomasti liian suurena. Tanskalainen jungersen on mielestäni mai
ninnut parhaat mitat 14- 21 cm, joista siis käy selville huo
mattava vaihtelu. 

Poikasten kasvunopeudesta ei ole tarkkoja tietoja, mutta arvel
laan yleisesti niiden tulevan vasta neljän vuoden vanhoina suku
kypsiksi, jolloin naarasyksilöitten pituus on vähintään 50 cm. Ei 
milloinkaan tiettävästi ole löydetty alle 50 cm:n mittaista naaras
yksilöä, jolla olisi ollut munasarjoissaan kehittyneitä munasoluja. 
Päinvastoin olen löytänyt aineistostani 52 cm pitkiä naaraita, 
jotka ilmeisesti eivät vielä ole olleet sukukypsiä, ja alle 54 cm:n mit-
taista gravidia yksilöä en ole nähnyt. " 

Useat kohdat tekemissäni havainnoissa ovat antaneet aihetta 
johtopäätökseen, että kyykäärmeet synnyttäisivät poikasia vain 
joka toinen vuosi. Perusteluni ovat seuraavat: 
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Tunnetusti tarvitsevat munasolut lopullista kehitystä edeltä
vän, pitemmän, valmistavan kasvukauden, mikä linnuilla tehtyjen 
havaintojen mukaan alkaa jo syystalvesta ja jatkuu sitten hitaana 
kevääseen, jolloin seuraa vain muutamia päiviä kestävä, nopea kyp
syyskasvu, mikä päättyy munasolujen irtautumiseen munasarjasta. 
Olen todennut kyykäärmeellä vastaavat perioodit. Mutta kun nyt 
kyyt ovat vaihtolämpöisiä, talven horrostilassa viettäviä eläimiä, ei 
munasolujen valmistava kasvu pääse talven aikana tapahtumaan. 
Kun siis yksilö on synnyttänyt, on sillä havaintojeni mukaan vielä 
talvilevon alkaessa ai_van pienet, peruskokaa 2-21; 2 x 4- 5 mm ole
vat munasolut, jotka jäävät ennalleen seuraavaan kevääseen saakka; 
jolloin valmistava kasvu pääsee alkamaan, ja eläin siis jää marroksi 
sen kesän ajaksi. Syksyllä ovarioitten munasolut ovat saavuttaneet 
enintään noin 4- 41/ 2 x 12- 15 mm koon, jolloin ne ovat valmiit 
seuraavana keväänä läpikäymään kypsyyskasvun. Edelleen on 
huomattava, että niillä yksilöillä, joilla keväällä on pienet muna
solut, saattaa useimmissa tapauksissa vielä selvästi nähdä edellisen 
vuoden graviditeetin jäljet munajohtimissa, jotka sensijaan ovat 
aivan toisenlaiset, kapean nauhamaiset niillä yksilöillä, joilla on 
suuret munasolut Myöskin ansaitsee maininnan, että vararavinto
kasautumat ovat hyvin vähäiset synnyttäneillä yksilöillä, mikä 
seikka on tietysti vielä silmäänpistävämpi seuraavana keväänä. Sen
sijaan niillä yksilöillä, joilla keväällä on suuret, kehittyvät muna
solut, on myöskin runsaasti vararavintoa, joka ei tietenkään ole 
voinut talven aikana muodostua. 

Edellisen mukaisesti pitäisi siis joka kesä kerätyistä naaras
yksilöistä vain puolet olla gravideja. Seuraava tilasto kykeneekin 
sen tyydyttävästi todistamaan: 

V. 1910 pyydystettiin Tvärminnen eläintieL asemalla. 4 täysi-
kasvuista naarasyksilöä, jotka kaikki olivat gravideja. 

V. 1911 2 yks., joista kumpikaan ei gravidi. 
V. 1912 7 yks., joista 4 grav. 
V. 1913 2 yks., toinen grav. 
Zootomisella laitoksella vv. 1910- 11 tehtyjen merkintöjen mu-

kaan oli 9:stä täysikasv. naaraasta 4 gravidia. 
Omasta aineistostani olen merkinnyt 
V. 1927 21 yks., foista 11 grav. 
V. 1928 24 , , 13 , 
V. 1929 18 , , 9 , 
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Sitäpaitsi mainitsee Ballowitz teoksessaan tutkineensa 21. V. 
1898 13 suurta naarasta, joista vain 8:11a o Ii suuret munasolut, 
mui lla sen sijaan pienet ja kypsymättömät. Huomattava on edel
leen havainto, että vain edellisten ovidukteissa oli spermaa, jälkim
mäisten ei ollenkaan. Mitään johtopäätöksiä ei 8. asiasta kuiten
kaan esitä. 

Olisi erittäin mielenkiintoista todeta, esiintyykö jokatoisvuoti
nen graviditeetti muillakin mate lijoilla, ennen muita tarhakäär
meellä, joka on ovipaarinen. Ehkäpä ilmiö voitaisi jossakin muo
dossa ulottaa vielä laajemm.alle muitakin talven horrostilassa viet
täviä- eläimiä koskevaksi. 

Pieniä tietoja. 

Lumihanhi (Anser h. lzyperboreus Pall.) toista kertaa Suomessa. 12. IV. 
l 926 lensi 5 yks. ylitsemme Helsingin Länsisatamassa; st.iunta etelälounaasta 
pohjoiskoilliseen; korkeus n. 50 m. - Oli auringonlaskun aika, seisoimme Hieta
lahden jäällä. Sil loin näimme kirkkaalla etelän taivaalla pilvenhattaran näköi
sen möhkäleen, joka nopeasti läheni meitä kohti. Pian muuttui hattara sil
missämme viideksi suureksi linnuksi. Kun ne olivat ehtineet kohdallemme, 
näimme selvästi niiden värit: ne olivat valkeita, paitsi alta kokonaan ja päältä 
kärjestä mustia siipiä; nokka ja jalat hohtivat punakeltaisina. Ääntäkään 
päästämättä katosivat nuo komeat siivekkäät kauniissa rintamassa näkyvis
tämme kaupungin kivitalojen taakse pohjoisessa. - Aikaisemmin on lumihanki 
nähty maassamme vain kerran, nim. toukokuun lopussa 1910, jolloin tait. 
j. Snellman näki 2 yks. Korpoossa. 0. Hytönen ja 0. Lehtonen. 

Aikainen haarapääskynen näyttäytyi huhtikuun 25 p. 1930 Smedsin maa-
tilalla 4 km Tähtelän asemalta kk. L. Laakso. 

Aikaisia kevään merkkejä KurkijoeiJa. Oikullisen pitkän ja lämpimän syk
syn jälkeen, jolloin talvi alkoi vasta tammikuun 26 päivänä Laatokan ranta
milla, on kevätkin muodostunut vastaavasti tavallista aikaisemmaksi. Kurki
joella kukki eräs yksilö 1 e s k e n l e h t e ä 27 p:nä maalisk., tosin lyhytvarti
sena, mutta kirkkaan ke ltakukkaisena kuten ennenkin. Huhtik. ensimmäisinä 
päivinä on monesta paikasta noukittu kukkivia s i n i v u o k k o j a siitä huo
limatta, että öisin on laaksopaikoissa ollut 5- 8° pakkasta. Lehdet ovat vuo
koilla tyystin paleltuneet, mutta kukat ovat kaunisvärisiä, joskin vielä pieniä. 
Päivillä on jopa 25° lämmintä auringossa, ja se houkuttelee monen sinivuokon 
avaamaan nuppunsa ennen aikojaan lumesta paljastuneilla rinteillä. 

Me h i 1 ä i se t toimittivat puhdistuslentoosa jo maalisk. 2 p:nä, jolloin 
päivällä oli 8° C varjossa, auringossa 18°. Maalisk. 4 p:nä alkoivat mehiläiset 
siitepölyn kuljetuksen pesäänsä, vaikka lämpöti la päivisin oli varjossa vain 
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5- 6 astetta. H a r maa leppä kukki tällöin jo yleisesti ja sen houkutteli 
mehiläiset heille tarpeellisen ravinnon etsintään. 28 p:nä maalisk. saapuivat 
k o t ta r a i se t joukolla Kurkijoelle, 2 p:nä huhtik. kuului ilmasta yleisesti 
1 ei v o sen laulua ja Karjalanpeippo oli tuonut iloisen sointuisen 
>> hyit'tinsä~> talitiaisen mollisävelen tilalle puistikkoihin 3 p:nä huhtik. Tässä 
yhteydessä olkoon vielä mainittu, että et a n a t olivat liikkeellä vielä tammik. 
loppupäivillä. l(irttä on maassa vain 15 cm, jäätä lahdella 20- 30 cm. Salmet 
ovat sulia jo huhtikuun ensimmäisinä päivinä. 

}\urkijoella, huhtik. alussa 1930. Veli Räsänen. 

Potentilla bifurca Oulussa. Oppilaani E. j. Hirren tallettaman näytteen 
mukaan kasvaa mainittua kasvia Rantsilan pitäjän kirkonkylässä Haapalan 
talon kohdalla maantien talonpuoleisella laidalla. }\asvista löydettiin jo v. 1927 
muutamia yksilöitä. Lajimääräyksen on varmentanut toht. H. Lindberg. 

A. A. Parvela . 

Esikko kukalla tammikuussa. Tammik. 25 p:nä poimittiin lähellä Riihi
mäkeä Tervakosken kartanon puutarhasta, täysin puhjenneita, joskin pieni
kokoisia esikkoja. Kyseeilinen esikko lienee joku sekamuoto. 

Osmo !. Aulamo. 

Muutamia tietoja Achillea ptarmica f. tubuliflora'n esiintymisestä. Monen 
muun ohella on ojakärsämöstä, Achillea ptarmica L., olemassa muoto,. f. tubuli
flora, jossa mykerön laitakukat ovat selvästi torvimaisia. Torvimaisuus on niin 
selvää, että kasvi ehdottomasti pistää silmään, kun sen luonnossa tapaa, eten
kin kun laitakukat eivät suuntaudu suoraan ulospäin kuten päämuodolla, vaan 
asennollaan antavat kukinnalle suppilontapaisen ulkonäön. - Tapasin tämän 
muodon 29. 7. 29. Kangasalan pitäjän Lihasulan maalla, hiukan Suinulasta 
itään, jossa se jokseenkin runsaana kasvustona oli sijoittunut kaurapellon lai
taan, pellonojan reunaan. Kasvusto oli muutaman neliömetrin laajuinen, ja 
siitä ulospäin olivat kaikki tavatut yksilöt taas tavallista päämuotoa. Minusta 
tuntui, joskaan todeta sitä en vielä ole voinut, että tubulijlora-yksilöt järjestään 
olivat paljon haaraisempia ·kuin itse päämuoto. Ajan puutteessa - matkustin 
jo seuraavana aamuna paikkakunnalta - en myöskään voinut tiedustella, 
mistä kauransiemen oli hankittu, voidakseni ehkä sitä tietä saada valaistusta 
tubulijloran esiintymiseen täällä. Minun täytyi vain tyytyä ottamaan muuta
mia yksilöitä talteen. Yksi niistä on nyt liitetty Helsingin Yliopiston .kasvi
kokoelmiin. - Tarkastaessani kasvin levenemissuhteita }\asvitieteellisen lai
toksen kokoelmien sekä kirjallisuuden nojalla totesin, että tähän mennessä 
tunnetuksi tulleet löytöpaikat ovat Turku, Parainen, Pohja, Fiskars sekä 
Helsingissä Lauttasaari ja Suomenlinna; Lauttasaaressa ovat sen todenneet 
m.m. prof. Linkola ja prof. Liro. - Aivan äskettäin sain näytteen, joka oli 
otettu kesällä 1926 rakenteilla olevan eduskunnantalon tonti lla Helsingissä 
(myöskin · tämä yksilö on liitetty kokoelmiin), kuuleman mukaan verraten run
saasta kasvustosta, ja juuri aikoessani esittää tämän sekä oman löytöni >>Vana
mon>> kokouksessa 28. 3. 30., ilmoitti ylioppilas V. Vartiovaara minulle tavan
neensa kasvin viime kesänä Tuusulassa, mutta ainoastaan yhden yksilön. 
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Maitiitessani, että Kangasalan-löytöni ehkä on to istaiseksi pohjoisin löytö
paikka tälle muodolle, mainitsi prof. Liro todenneensa sen sie llä täällä Suo
messa, sekä tehneensä vil]elyskokeita päästäkseen perille, missä suhteessa muoto 
on päämuotoon. Samanlaisia kokeita tullaan ehkä ensi kesänä suorittamaan 
Helsingin Yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa. Mielenkiinnolla on jää
tävä odottamaan tu loksia. - On huomattava, että ulkomaalainen kirjallisuus 
ei sanallakaan mainitse sellaisen Ac/zillea ptarmica-muodon olemassaoloa, jolla 
oli si torvimaiset laitakukat Olisi sentähden suotavaa, että luonnon ystävät 
pitäisivät si lmällä tätä kasvia retkeilyillään, jotta saataisiin muodon levene
minen tarkemmin määrätyksi. Kiitollisuudella Helsingin Yliopiston kasvitie
teellinen laitos ottaa vastaan näytte itä tästä kasvista varustettuina tarpeel
li silla merkinnöillä. Hyvän näytekokoelman aikaansaaminen on si itäkin syystä 
tärkeä, että täten saadaan vertausmateriaalia ulkomaillekin lähetettäväksi. 

Herbert Edelmann. 

Muutamia Nummen pitäjän kasviharvinaisuuksia. Kasvistollisesti erittäin 
rikkaiden naapuripitäjien, Lohjan ja Vihdin, rinnalla on N u m m e n p i t ä j ä 
jäänyt kasvikeräilijöiltämme melkein huomiotta, koskapa kirjallisuudessa nä
kyy siitä vain ani harvoja muistiinpanoja. Kuitenkin tämä pitäjä, joka tosin 
osaltaan on karua kuten nimikin osoittaa, on monin p~ikoin viljavaa savikko
maata ja kasvillisuus näillä seuduin sangen rehevää ja monipuolistakin. 

joutuen sattumalta kahtena kesänä oleskelemaan tässä pitäjässä ja tark
kailemaan kasvistoa H a a r 1 a n talon seutuvilla kesällä 1928 ja M ä n t s ä-
1 ä n kartanon tienoilla kesällä 1929 voin löytöjeni perusteella todeta, että Num
men pitäjäkään ei ole ilman kasvistollista mielenkiintoa. 

Minulle ennen näkemätön kasvi oli puroluhtakaali (Cardamine amara), 
jota kasvoi ojassa Haarlan kärrytien vieressä; samoin joen rannalla risukon 
keskellä lietteessä Mäntsälän kartanon lähellä Heimolan alapuolella sekä parissa 
paikassa Musterpyy-järven rannalla yhdessä linnunsilmän (Cilrysosplenium alter
nifolium) kanssa. Täällä tulin kiinnittäneeksi huomioni myöskin monin paikoin 
esi intyvään .Cardamine dentata-muotoon (Lindmanin kasviossa oma laji), jolla 
on useimmiten puhtaanvalkoiset kukat ja lehdykät ruodillisia, osittain hammas
laitaisia. 

Valkerpyy-järvessä näin vuorokukkaisen ärviän (Myrioplzyllwn alterni
florum) samoin Equisetum fluviatile f. polystachya'n, missä sädehaarat ovat tähkä
päisiä. 

Mäntsälän kartanon puutarhassa oli rikkaruohona kasvava sepivä peippi 
(Lamium aniplexicaule) minulle uutuus, samoin pellon reunoilla kasvava poimu
hierakko (Rumex crispus). 

Arokellukka (Geum rivale) esi intyi tien vierellä Hyrsylän kylässä hyvin 
runsasmuotoisena. Löysin kaksikin eri hybrida-muotoa. Molemmissa on verhiö 
lehtimäinen, vihreä, teriö taas iso, hyvin monilehtinen; toisessa nousee tämän 
keskeltä vielä uusi tavallisen muotoinen kukka, toisessa ei. Molemmissa on 
kukka melkein kuin vanan latvassa. Paluumatkalla löysin kylätien ja Hyrsylän 
kansakoululle. vievän tien risteyksestä erikoisen harvinaisen muodon, lähinnä 
v. pa/lida. Kasvi on vaalean vih reä, verhiö keltaisista nystykarvoista kellertä
vän hohteinen, teriö melkein va lkoin en, kellertäväsuoninen; täyttä~ipä vielä 
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senkin ehdon, että lehdet ovat terävämpihampai sia kuin päämuodolla. Näitä 
oli useita yksiläjä (juuristoja) tavallisten, mustanpunaisten veljiensä joukossa. 

Nummen pitäjässä, erikoisesti Haarlassa esiintyvistä Galeopsis- lajeista 
voi si kirjoittaa aivan oman tutkielmansa. Paitsi tavallista . karheapillikettä 
(Galeopsis bifida) , joka parhaiten pysyi pellolla, kasvoi tienvarsilla ja piha
nurkissa runsaasti isompaa muotoa Galeopsis tetrallit 1 sitä rehevämpänä ja tum
malehtisempänä, mitä voimakkaammin typpiravinto inen maa oli, kuten nave
tan ja sika lan reunustoilla. Tämäkin muoto, jonka täällä helposti oppi t un te
maan suurempien kukkiensa ja pyöreäpäisen alahuulen nojalla, silloinkin kun 
se oli vaatimattomassa muodossaan pellolla, esiintyi Haarlassa ja Mäntsälässä 
sekä puna- että valkokukkaisena , vieläpä Haarlan sikalan luona vaaleanpunai
senakin . 

Tarkastellessa ni kirj avaa pillikettä (Galeopsis speciosa) löysin kanalan luota 
ja myöskin Kovelaan menevän tien vieressä olevasta kaurapellosta muotoja, 
joilla alahuuli oli aivan valkea, lähinnä siis muoto f. alba. Samassa kaura
pellossa kasvoi vielä harvinaisempi muoto, oikea tyypillinen f. purpurea, kuten 
vertailu Kasvitieteellisessä museossa osoitt i. Tätä muunn osta lienee tavattu 
kasvialueeltamme enn en vain kahdesta paikasta, nim. Sb, Kuopio, Vehmer
salmi : Budden (1 888) ja Kb, juuka, Loukkavaara: Srelan (1900). Kukka on 
kauniin hårmahtavan ja karmiinivivahteisen punainen, alahuuli vain keltainen, 
samalla lailla monikirjava kuin päämuodolla. T . Ailas . 

Rukiin ja vehnän luonnollisen risteytymän löys i maisteri S. S. Siiri kesä llä 
1927 Tikkurilas ta Maa talouskoelaitoksen kasvinj a l os tu ~ o sa s ton koeken tältä. 
Yksilö on kaksikortin en, täysin sterili , mutta on kuitenkin muodostanut vä hä~en 
siitepölyhiukkas ia. Morfologises ti yksilö tekee intermediärisen vaikutuksen, 
mutta eräissä yksityiskohdissa se on lähempänä vehnää kuin ruista. Tähkä on 
pitkä ja kapea ku ten rukiin tähkä, melko tiheä ja melkein li ereä, jossa suhteessa 
se eroaa sekä rukiista että vehn ästä, joitten kummankin tähkät ovat litistynee t 
vaikkakin vastakkaisil la tavoilla. Ulkohelpeessä on lyhyt vilme, kuten use il la 
vehnillä ja lähinnä vehn ää muistuttavat helpee t myös muissa morfo logisissa suh
teissa kuten kalee tkin. Korsi on lyhyenlain en kuten vehn än korsi, mutta tämä
hän voi olla kasvupa ikkamodifikatiokin. 

Rukiin ja vehn än lu onnolliset risteytymät ovat erittäin harvinaisia , ja vaikea 
niitä on keinotekoises tikin aikaansaada. Aikaisemmin on Suomesta tunnet tuna 
va in kaksi lu onnollista rukiin ja ve hn än risteytymää (ks. j. 0 . S a u 1 i n kirjoi
tusta sa rjassa Meddel. af So c. pro F. et Fl. Fenn. 45, 1918-19, S. 188). Muuta
mat tutkija t (m.m. T chermak Itäva llassa, Love Amerikas~a ja Meister Venä
jällä) ova t suorittanee t rukiin ja vehn än risteytys tä koskevia tutkimuksia , osaks i 
käyUi nn öllisessä vilj a nj a l ostu s tarko itu kses~a (varsinkin Meister). Tällöin on se l
vinnyt m.m. , että risteytyksen vaikeus ja ri steytymien yleinen sterilisyys johtuu 
rukiin ja tava llisen vehn än erilaisesta kr mow milu vusta, joka haploidisena 
rukiilla on 7 ja vehn äll ä 21. Ain akin Meisterin n kuitenkin onnistunu t luo da 
fertilejä ruis-vehn ä sekasiki öit ä, ja odotetaa n niillä oleva n huomattava käy tän-
nöll inen merki tys vi ljanvlljelyksessä. Vilho A. Peso la. 
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Kirjallisuutta. 

H e ik e r t i n g e r, F.: S c h u t z a n p a s s un g e n i m Ti e r r e i c h . 
Karlsruhe (Baden). G. Braunin kustannuksella 1929. Sa rja l>Wissen und Wir
kem n:o 57. 99 sivu a. Hinta Smk. 33: - . 

Vuodesta 1917 lähtien on F. Heikertinger lukuisissa kirjoiteh.nissa anka ran 
a rvostelevasti tarkastellL~t Ch. Darwin ' in, A. R. Walla ce'n, H. W. Bates 'in ja F. 
Miiller'in aikoinaan esittämiä n.s . suojamukal!tumien (suojelevan yhdenn äköi
syyden y.m.) eri muotoja valintaopin valossa selittäviä, t ä tä muka erikoisen sel-
västi tukevia hypoteeseja . Tämän perustelemattomien olettamu ksiensa paljou-:
den puolesta Au ge iaan ta llin nimen ansaitsevan hypoteesirakennelman kuk ista
min en ei suinkaan ole ollut helppo tehtävä, eivätkä entisen käsityskannan puo
lustaja t luonnollisestikaan suoraan ole myöntäneet erehtyneensä. He ovat vai ti. 
Mutta varmasti on nyt a inakin lopussa se suoranain en tieteellinen hassuttelu ,.. 
johon esim. suojelevan yhdennäköisyyden kaikkialla näkeminen jo oli eht in yt 
muutamilla tahoilla viedä. Kuvaavaa nykyiselle tilanteelle on, että esim. Schrö
der'in tunnetussa hyönteistieteen käsikirjassa suojamukautumia käsitellään sekä 
sangen kriitillisesti (A. Handlirsch), että (värimukautumia) liioitteluista vapaassa 
muodossa myönteisesti, vanhan käsityskannan mukaisesti (0. Prochnow). 

Otsakkeessa mainitussa teoksessa Heikertin ger nyt es ittää selväpiirteisen 
yhteenvedon suojamukautumien eri muodoista (jako H:n tekemä), niitä va linta
opillisesti selitt_ävien hypoteesien perusteista ja johtopäät ök.sistä sekä näitä hypo-
teeseja vastaan kohdistamastaan kritiikist ä ja sen tuloksista . Tämän teoksen 
välityksellä voi nyt sekin , joka - keskukses ta syrjässä - ei ole suoraan t ieteel
listen aikakauslehtien palstoilta voinut seura ta kiistaa va ihe va iheelta, omakoh
taisesti tutustu a Heikertin gerin mielipiteisiin ja katsella niiden va lossa a ikaisem
pia ·käsityksiä, joista luopuminen voi olla vaikea takin, l>S illä nämä selityksetovat 
niin houkuttelevia ja luulotellusti niin valaisevia, että niistä luopuu, opittuaan 
niistä pitämään, selvien tosiasioiden painostuksestaldn va in vastahakoisest i,. 
tuntien suuttumusta rauhanhäiritsij ää kohtaan )>, kuten H. itse sa ttuvasti sanoo .. 
Olisi suotavaa, että varsinkin luonnontieteitten opettajamme t utustuisivat 
tähän hinnaltaan halpaan kirjaan ja sen hengessä selvittelisivät oppila illeen bio-
logia n oppikirjojen monia kauniita mimikry- t.m.s. kuv ia . 

Omas ta puolestani katson F. Heikertinger'in lopullisesti v ieneen vo ittoon 
M. C. Piepers'in (1903) F. Wer.ner' in (1 907) y.m. suojamukautumien dogmaattis
selektionistista tulkintaa vast aan kohottaman so ta lipun, ja myönn än H:n syyllä 
olevan oikeutettu es ittämäänsä uuteen tulkint?an viitaten lausumaan : l>j os 
yksinkertaisuus on totuuden sinetti ja jos selityksistä on paras se, joka ka ipaa 
vähimmin hypotee ttisia apuotaksumia, silloin tyydyttänee tässä es itetty luon-
nonkäs itys täydelleen. )> P. Kontkanen. 

Y 1 ä n n e, Y r j ö: M e t s ä n vä k eä. T a rin o i ta rii sta p o 1-
k u j e n var s i 1 ta. Helsin gissä 1929. Otava . 157 siv., 28 li it ekuvaa. Hin ta 
nid. 30 mk., sid. 40 mk. 

Tämä kirja sisältää 15 vaatimatonta ta rin aa jänis-, kettu- ja lintumetsäs-
tysretkiltä , joihin tekij ä vuosien kuluessa on ottanu t osaa, pääasiallisesti eri 
osissa E telä-Suomea. Myöskin mäyrä ja orava ovat kumpikin saanee t pienen 
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luvun osaksensa. j a kun meikä läinen metsästyskirja välttämättä vaatii jotakin 
karhutarinaakin, on tekijä kahdessakin eri luvttssa >>Ko ntion kohdann assa>> ja 
>>Käymäseltä karhumailla>> ottanut puheeksi tämän mets iemme kuninkaan, 
vaikk'ei hän itse ole siitä onnistunut näkemään muuta kuin merkkej ä : >> milloin 
ulostuksia, milloin hajalle heitettyj ä muurahaispes iä ja karhunkynsien silpomia 
puunrunkoja~. Mutta hän oli matkoillaan tavannut oikeita karjalaisia karhun 
kaatajiakin ja kertoilee mitä heiltä on saanut kuulla. - Ylänteen kerronta on 
yksinkertaista ja korutonta. Kun hän joskus pääsee Savon parhaimmille lintu
maille, saattaa hän oikein haltioituakin, ja esitys kohoaa tällöin tavallista juh
lallisemmaksi lu onnon ylistykseksi. - Kuvitu s on tehty kotimaisten valokuvien 
mukaan. Vain pieni osa kuvista on kuitenkin tekij än itsensä ottamia. 

U. Saalas. 

Bergman, Sten: K: o i r a v a 1 jako 1 1 a h a 1 k i K a m t s a t
k a n. Suomentanut Eero Alpi. Porvoo 1929. Werner Söderström OY. 217 
sivua . Runsaasti kuvitettu. Hinta 45 mk., sid. 60 mk . 

Niihin lukuisiin tieteellisiin retkikuntiin, joita Ruotsista aikojen kuluessa on 
järjestetty kauka isiin seutuihin, kuuluu Bergmanin retkikunta, jonka tarkoituk
sena oli tehdä KamtSatkan niemimaalla kasvi-, eläin- ja kansatieteellisiä tutki
muksia. Retkeen otti osaa, paitsi Bergmania ja hänen puolisoansa ; kasv\t\eteili
jänä fil. maist. E. Hulten puolisoineen, eläintieteilijänä fil. kand. R. Malaise sekä 
preparaattorina E. Hedström. - Yllämainittu kirja ei kuvaa kuitenkaan retki
kuntaa ja sen töitä kokonaisuudessaan, vaan eräiden sen jäsenten suorittamia 
talviretkiä osaksi suksilla osaks i koirava\jakolla. Vaikka tekijä itse pääasiallisesti 
kiinnitti huomiota kansatieteellisiin se ikkoihin ja kuvaakin teoksessaan hauskasti 
ja seikkaperä isest i parhaasta pääst ä paikkakuntalaisten - poronhoidolla elävien 
lamuuttien ja korjaakkien y.m. - paimentolaise\ämää, on hän matkansa var
rella myöskin tehnyt havaintoja KamtSatkan e\äimistöstä, etupäässä imettäväi
sist ä ja linnuista. Luonnontieteilijöille ovat erikoisen mielenkiintoisia ne luvut, 
joissa hän kuvaa seudun runsasta riistaeläimistöä, esim. soopeleita, ja niiden 
pyyntiä. Samoin ovat rekikoiria koskevat huomiot, jotka peru stuvat omiin run
saisiin kokemuksiin, mestarillisesti esitetyt. Kuvat ovat hau skat ja hyvin 
onnistuneet. U. Saalas. 

Kokousselostuksia. 

Turun Eläfn- ja Kasvitieteellisen Seuran kokouksessa 12. X. 29 yliopp 
P. G r en q ui s t esitelmöi I<ökarin saaristossa suorittamistaan lintuekologis
topografisista tutkimuksista. Esitelmöitsijä jakoi saariston mannera\uceseen' 
lehtosaariin sekä kolmeen toinen toisensa ulkopuolella olevaan saaristovyöhyk
keeseen, joita karakterisoi meren eri suuri vaikutus maisemaan. Kullakin ero
tetulla alueella on tyypillinen linnustonsa. Esittäjä tuli siihen tulokseen, että 
lintulaji en esiintymisen laadun määräävät tutkitussa seudussa pesimis- ja 
ravintoekologiset tekijät. Lintujen esiintymissuhteita valaisivat kartakkee t. -
Toht. K. J. V a 1 l e näytti kesinä 1928 ja 1929 Petsamosta keräämiään harvi
naisia ja pohj oisia putkilokasveja vyöhykkeittäin ja kasvupaikoittain järjes-
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tettyinä, samalla luoden katsauksen Petsamon alueen yleisiin kasvillisuussuh
teisiin ja kasvillisuusvyöhykkeisiin. Uutena aluee lle mainittiin Arnica alpina 
Onbitunturilta. - Yiiopp. Ester Lumme näytti Catabrosa aquatican Maarian 
Hirvensalosta. K:asvia ei kirjallisuudessa mainita Varsinais-Suomen alueelta. 

Kokouksessa 4. XI. 29 toht. V i 1 j o K: u j a 1 a esitelmöi Petsamon ja 
siihen rajoittuvan Inarin alueen metsätyypeistä valaisten esitystään varjo- ja 
heijastuskuvin. - Apteekk. E. Nyman-Lähde kivi näytti viime kesänä 
Barcelonan ympäristöstä keräämiään putkilokasveja ja eräitä hyönteisiä. Esit
täjä näytti edelleen kuvan eräästä Loimaalla kasvavasta rauhoitetusta isosta 
katajasta sekä valkoisia mustikoita jämsästä. Valkoisia mustikoita ilmoittivat 
myös yliopp. 0. R e n k o n e n Ristiinasta, yliopp. H e 1 1 i n N u r m i Anian
pellosta ja maist. S u o m a V a 1 1 e Rauman Petäjäksestä. - Yliopp. 0. R e n
k on en näytti harvinaisen pitkäsarviskuoriaisen Gracilia minutan, jonka oli 
saanut kotiasunnostaan, mutta jonka arveli olevan peräisin Ruissalosta. Esit
täjä kertoi edelleen löytäneensä Donacia cinerea-kuoriaista parina kesänä peräk
käin Ristiinan pitäjästä Butomus umbellatukselta, jopa runsaastikin. Lajin 
isäntäkasveina mainitaan kirjallisuudessa Sparganium, Typlta latifolia ja 
Pl1ragmites. - Yliopp. T. Vaaramäki esitti nuoren Larus lzyperboreus 
~ -yksilön, jonka oli saanut syksyllä 1928 Ruissalon si llan luota. - Yliopp. 
Don W i k s t r ö m näytti Sodankylästä kesällä 1928 ampumansa Emberiza 
rustican sekä kertoili tämän itäisen lintulajin omituisista leviämissuhteista. 
Esitystä valaisi leviämiskartta. Esittäjä selosti edelleen keltasirkun itäistä 
rotua (Emberi za citrinella erythrogenus). Turun Yliopiston kokoelmista hän oli 
löytänyt näitä 4 kpl., joista 3 K. j. Ehnbergin huhtikuussa samana päivänä 
Kemistä saamaa ja neljäs yliopp. T. Vaaramäen ampuma Turusta helmikuussa. 
- Toht. K. j. V a 1 1 e teki selkoa erä istä Turun Yliopiston periloskokoelmia 
järjestettäessä suorittamansa revidoimistyön tu loksista. Näiden mukaan ei 
lajista Coenonymplza tipl1on tavata meillä kuin muoto isis; Clzrysophanus vir
gaureae-lajin meikäläiset yksi löt kuuluvat muotoon estonica; lajista C. hippothol 
ei meillä tavata lainkaan muotoa eurybia, joka esiintyy Alpei lla; C. amphidamas
lajin meikäläiset yksilöt kuuluvat muotoon Lapponica; Lasiocampa quercus
lajista on erotettava uusi ~ -aberratio angustilinea; meikäläiset Agrotis haja
yksilöt kuuluvat muotoon punctata; lajista Angerona prunaria on tavattu uusi 
6"-aberratio jeminaecoloris . - Yliopp. E. Le i n o kertoi satunnaiskuoriaisen 
Tribolium conjusumin tuhoista eräässä yksityisessä ruoka-ainevarastossa Tu
russa. Hyönteistä oli myös ollu t kidesokerissa, vaikka tuho olikin kohdannut 
pa~immin kauraryynejä ja leipää. - Yliopp. E. K: a n e r v o mainitsi tuholais
kuoriaisen Calandrina oryzaen aikaansaamista vahingoista Sortavalan Tapiolan 
kaatuvatautisten huoltolan talousvarastoissa, varsinkin riisissä ja jauhoissa. -
Yliopp. Tai m i Mä k e 1 :i näytti kuvan käärmekuusesta, joita kasvaa 3 l<pl. 
Suonioniemen pitäjän inskan talon metsässä. Yliopp. 1 r j a V i e r a s ilmoitti 
samoja puita kasvavan 2 kpl. Tyrvään Vieraan ta lon maalla ja apteekk. E. 
Nyman-Lähde kivi Karkun Koljaan tilan maalla sekä Rautalammilla 
juhannusmäen talon lähellä. Yliopp. Mä k c 1 ä mainitsi edelleen nähneensä 
valkoisen haarapääskyn Suoniemen Kuljun kartanossa. - Uusiksi jäseniksi 
valittiin toht. V i 1 j o K u j a 1 a sekä yliopp:t 0 m a A r v o, K a t i j ~i r v en
k y 1 ä ja E 1 1 a R i n n e. 
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Kokouksessa 7. XII. 29 maist. Lauri E. Kari piti puheen seuran ke
väällä manalle menn een kunniajäsenen toht. E. A. Vainion muistolle. - Yliopp. 
0. H u 1 k kone n es itelmöi tutkimuksistaan laiduntamisen vaikutuksesta 
rantakasvillisuuteen parissa maatuvassa Laatokan lahdessa selvitellen eri kas
villisuusvöiden alkuperäisen kasvillisuuden kokoonpanoa, karjan polkemille 
aloille muodostuvaa uutta kasvillisuutta sekä sitä järjestystä, missä vanha 
kasvillisuus jälleen valtaa polkeutuneen alan. Esitelmöitsijä tuli siihen tulok
seen, että ajoittainen vähäinen laiduntaminen ei ole näille maaduntaniityille 
vahingollista, mutta voimakas ja pitkäaikainen karjan laitumella käynti pilaa 
laitumen hävittämällä rehukelpoisemman alkuperäisen kasvillisuuden ehkä 
pitkiksikin ajoiksi rehukelvottoman uuden kasvilli suuden vallatessa alaa. -
Yliopp. D. W i k s t r ö m selvitteli pähkinähakin (Nucijraga caryocatactes) 
meillä tavattuja rotuja, niiden leviämissuhteita sekä lajin elintapoja. Nähtä
vänä oli m.m. hakin halkomia pähkinäitä ja esittäjän Houtskarista löytämä 
pesä. - Yliopp. Taimi Mä k e 1 ä esitti muutamia kasvistollisia tiedonantoja: 
Cinna pandula kasvaa Pohjois-Pirkkalassa, vastapäätä Siuroa, ei mainita kir
jallisuudessa Satakunnasta; Galium triflorum on hävinnyt Hjeltin ilmoittamatta 
kasvupaikalta Pohjois-'Pirkkalan Helvetinhaudasta; Cirsium heterophyllum f. 
albiflora ~asvaa Suoniemessä, er. järvenrantalehtoniityllä; Senecio viscosus 
leviää edelleen Siurosta ilmestyen lastauspaikoille, ratapihoille ja radanvarsille; 
Populus tremula f. viliosa kasvaa Suoniemen Kuljun kartanossa, P. tr. f. sericea 
on laajemmaltikin levinnyt paikkakunnalla. Yliopp. 0. H u 1 k k o n e n mai
nitsi Cirsium heterophyllum f. albifloran Ruskealasta ja toht. K. j. Vall e 
Cinna pendulan Sortavalan Ristijärven Kaitasalmelta. - Yliopp. E. l( a
n e r v o esitti toteamansa tieteelle uuden kukkaiskärpäsen Xanthogramma 
pleuralis Sortavalan l(irjavalahdesta. - Yliopp. A i l i A i l i o näytti harvi
naisen Iyhytsiipiskuoriaisen N eobisnius proceruluksen Naantalista. - Yliopp. 
He 11 i n Nurmi oli tuonut nähtäväksi yliopp. Esteri Laineen Turusta löy
tämän pääkalloperhosen (Acherontia atropos). Esittäjä, näytti lisäksi valko
vuokon Paraisilta, jonka kukan kehälehdet olivat vihreiden lehtiliuskojen kal
taisia. Yliopp. L e a j a h n s s o n mainitsi tavanneensa samanlaisen Ruis
salosta. - Prof. W. M. Linnaniemi teki selkoa Adalia decempuctata-leppä
tertun leviämisestä, esiintymisestä ja eri värimuunnoksista. Esittäjä kertoi 
edelleen Plegaderus caesus-kuoriaisen ekologiasta. - Toht. L. F a b r i t i u s 
ilmoitti, että Velkuan Palosaaressa oli tavattu jonkun saivartajan toukkia erään 
hevosen niskassa, nahan alla. 

Vuosikokouksessa 15. II. 30 toht. V. A. P eso 1 a piti hei jastuskuvin 
valaistun esitelmän kasvistollisista retkeilyistä Pohjois-Amerikan länsiosissa, 
kertoillen samalla retkeilyjä järjestävistä luonnontieteellisistä seuroista sekä 
niistä tieteellisistä laitoksista joiden piirissä nämä toimivat. - Yliopp. A i 1 i 
A i 1 i o . näytti harvinaisen lyhytsiipiskuoriaisen Trogoplzleaus uliginosuksen 
Naantalin maaseurakunnasta. - Yliopp. P. G r e n q ui s t esitti seuraavat 
löytämänsä kovakuoriaisharvinaisuudet: Lycoperdina succincta l(ökarin l(arl
bystä (maalle uusi), Corymbites globicollis Nauvosta, Typocerus attenuata Ruis
salosta, Liopus nebulosus Kökarin Brunskäriltä ja Karlbystä sekä Pogonochaerus 
lzispidus Kökarin Brunskäriltä. - Yliopp. T. V a a r a m ä k i näytti Circus 
macrourus- ~ -yks il ön, jonka oli ampunut Laitilan Valkojärveltä kev. 1928. -
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Toht. K. j. V a II e näytti harvinaisen pajusekasikiön Salix herbacea x pola
ril<sen Petsamontuntureilta. - Uudeksi jäseneksi valittiin yliopp. A a r n e 
Varjon en. 

Vuosikertomuksesta mainittakoon seuraavaa: Seuran virkailijoina ovat 
olleet: puheenjohtajana prof. W. M. Li. n n a niemi, varapuheenjohtajana 
leht. 0. A. W i k s t r ö m, sihteerinä prof. H. W a r en ja hänen ulkomailla
olonsa aikana v.t:nä toht. K. J. V a II e, rahastonhoitajana maist. L. E. Kari, 
johtokunnan lisäjäseninä leht. j. K. V. Tuominen ja toht. K. j. V a 11 e, 
tilintarkastajina kaupunginvouti N. A s c h å n ja maist. Suoma V a 11 e, 
varatilintarkastajana apteekk. S. S i into 1 a. - Kokouksia on pidetty vuoden 
kuluessa 7, joissa on ollut keskimäärin 31 henkeä saapuvilla. Ohjelmistoon on 
kuulunut luonnontieteellisiä esityksiä, kaikkiaan 57 1. enemmän kuin koskaan 
ennen. Näistä on ollut eläintieteellisiä 30 (17 esittäjän), kasvitieteellisiä 24 
( 17 esitt.) ja yleisaiheisia 3 (3 esitt.), esitelmänluontoisia on esityksistä ollut 12. 
- Seuran Lounais-Suomen eläimistöä ja kasvistoa koskeva kirjallisuusarkisto 
saataneen loppuunsuoritettua alkavalla lukukaudella. Seura on saanut ensim
mäisen tutkimusstipendinsä, nim. Turun Hippos-yhdistykseltä Smk. 1,000: 
Pähkinäisten saarten · kasvistollista tutkimista varten. Seura on myös osallis
tunut luonnonsuojelutyöhön huomauttamalla sanomalehdissä P<l.ikkakunnalla 
harjoitetusta laittomasta metsänriistan ansoilla pyynnistä sekä ottamalla osaa 
kansainvälisen lintusuojelutyön Suomen komitean toimintaan. - Seuraan on 
vuoden kulltessa liittynyt 7 uutta jäsentä. Korvaamaton tappio seuralle oli 
ensimmäisen ja ainoan kunniajäsenensä toht. E. A. V a i n i o n menettäminen. 

Vuosikokouksessa valittiin kaikki seuran entiset virkailijat uudelleen. 

Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon kokous 28. 111. 
1930. Maatalous- ja metsätiet kand. Martti H e r t z esitti huomioitaan Lophy
rus pini'stä (männynneulaspistiäisestä) ja sen vahingoista Käkis~lmen hoito
alueessa viime syksyrlä. Lievänä - neolashäviö 10- 20% - tuho oli levinnyt 
hyvin laajoille aloille Kannaksella. Keskivahva tuhoaste - neolashäviö n. 
50 % - tavattiin havaintopaikalla Kuoppalammin valtionpuistossa 63 ha 
alalla ja . vahva tuhoaste - neolashäviö melkein täydellinen - käsitti 42 ha 
suuruisen alan. Tuho keskittyi puolukka- ja kanervatyypille. Puuyksilöistä 
olivat pahimmin syötyjä kituvat alikasvosmännyt ja niiden jälkeen 75- 150 
vuotiset vallitsevat puut. Sitävastoin oli melkein tai täysin koskemattomiksi 
jätetty elinvoimaiset taimistot. Ellei tuho uudestaan kohtaa samoja puita, 
on odotettavissa, että enemmistö niistä vahvankin tuhoasteen alueella toipuu . 
- Esitelmänpitäjä selosti vielä tähänastisia tuloksia kerätyn kotelokoppa
aineiston kehittämiskokeista. N. 89 % on Lophyruksen, n. 9 % loishyönteisten 
hallussa; jälkimmäisistä ovat loispistiäiset runsaimpia. Tachinideja on esiin
tynyt suhteellisen vähän. Lopflyruksista taas näyttää vain vajaa puolet kehit
tyvän imagoiksi, toisen . puolen pysyessä edelleen toukka-asteella. jos metsässä 
tapahtuu samoin, se merkitsee tuhon jakaantumista useamman vuoden osalle. 
Päinvastaisessa tapauksessa tuho tulee ensi syksynä todennäkoisesti uudistu
maan hyvin ankarana. 

Prof. Gunnar E km a n pakinoi tapaamistaan kuuluisista saksalaisista 
biologeista. - Toht. Ilmari Väli kangas näytti pullokalan (Lipari s lineatus), 



150 Kokousselostuksia. 

jota harvinaista kalaa valokuvaaja L. Mattila Suursaaresta oli lähettänyt eläin
tieteelliselle museolle 4 yksilöä. - Yliopp. H. Ed e 1 m a n n näytti Acllillea 
ptarmica f. tubulosan ( = tubuliflora f.) eri osista maata. Tämän johdosta mai
nitsi maist. 1. H i d e n tavanneensa retkeillessään mainittua ilmeisesti harvi
naista muotoa vain 2:sti ja tällöinkin ainoastaan aniharvoja yksilöitä aivan 
rajoitetulla alalla (ks. Conspectus florae fennicae VII, s. 95); kaikesta päättäen 
on tätä muotoa pidettävä mutaattiona, joka on syntynyt eri tahoilla. - Yliopp. 
Olavi H y t ö n en näytti 3 viime kesänä Helsingistä yhdessä lyseol. Olavi 
Lehtosen kanssa Iöytämistään punavarpusen [Carpodacus e. erythrinus (Pall.)l 
pesistä muninecn. Pesät, joita kaikkiaan oli 6, löytyivät 1- 9. V 1 kaikki sa
masta lehdosta Herttoniemellä. Ne sijaitsivat kuusennäreryhmissä 1,10- 1,80 
m korkealla maasta ja 30-40 m:n päässä toisistaan. 4. V 1 oli kaikissa 2- 4 
munaa, mutta niihin tuli myöhemmin kaikkiin 5 munaa. Vain yhteen tuli 
yksiväriset. Löytöpaikka on lajin pesimäalueen länsirajalla, missä pesiä tätä 
ennen on löydetty vain jokunen vuosien väliajoilla. - Yliopp. P. K on t k a
n e n kertoi kovakuoriaiskoiraksien tuoksurauhasista, esittäen kuvat Pytho

suvussa toteamastaan hyvin kehittyneestä leukarauhasesta ja Blaps-suvun 
tunnetusta abdominaalisesta tuoksurauhasesta. 

Esitettiin . seuraavat stipendiaattikertomukset kesällä 1929 suoritetuista 
tutkimuksista: V. K 1 e m o 1 a : herasilmäisyyttä koskevista tutkimuksista 
Suomessa ja Saksassa; L. V. R en f o r s : järvibiologisista tutkimuksista Petsa
mossa; R. K a n e r v a: hailitutkimuksista Suomenlahden itäosissa; P. Suo
ma 1 aine n : tuhatjalkaistutkimuksista Uudenmaan rannikkoalueella; L. 
A a r i o : suotutkimuksista Pohjois-Satakunnassa; L. T i en suu lintutieteel
lisistä tutkimuksista Sortavalan pitäjässä. - Painettavaksi ilmoitettiin: H. 
j ä r n e f e 1 t : Zur Limnologie einiger Gewässer Finnlands 8, Iso- Kiskojärvi; 
P. S u oma 1 a i n en : Ober die Samenkeimlinge auf einer Meeresstrandwiese 
in Stid-Finnland. · 

Seuran jäseniksi valittiin fil. maist. Juuso Emil A a 1 t o-S e t ä 1 ä, agro
noomi Paavo El ias Ta k a 1 a sekä ylioppilaat Ulla Mari'ann Elisabeth H j e 1 t, 
}\erttu H o 1 m b e r g, Saara Ilona 1 t kone n, Mikko Toivo Ilmari Latva, 
Pasi Le h m u s 1 u o t o, Sylvi (Sylvia) llona 0 1 i n, Sykkö Kalervo Peso
n en, Saara Wilhelmina S i i v on en, Auvo Armo S ä n t t i, Katri (Kaija) 
Margareta T i r k kone n, Helmi Sofia T u 11 a, Laina V u o r e 1 a ja Paula 
Tuulikki V u o r i. 

Kokous 25. IV. 1930. Metsänhoitaja Esko Kangas piti esitelmän Siika
kankaan mäntytaimistojen tuhohyönteisistä ja niiden esiintymisestä. Yliopis
ton metsänharjoittelualueella olevan v. 1909 palaneen kangasalueen, Siikakan
kaan, metsittämistyön tulokset ovat tähän mennessä jo johtaneet si ihen, että 
suurimmalla osalla kangasta on nykyisin taimistoa. Mutta nämä taimistot näyt
tävät monin paikoin varsin kituvilta, jopa ovat osaksi täysin tuhoutuneetkin. 
Tähän näyttävät olevan syynä, paitsi taimistoa aivan nuorina uhkaavat routa
vahingot, etupäässä hyönteis- ja sieni tuhot. M.m. 1922- 24 täysin tuhoutunut, 
toistakymmentä hehtaaria käsittävä ala lienee pääasiassa laskettava edellämai
nittujen tuhojen ansioksi. - Nykyisin näyttävät ainakin vanhemmi lla taimis
toilla hyönteistuhot olevan pahimmat. Tuholaisina esiintyy sangen useita hyön
tei slajeja, toiset enemmän toiset vähemmän vaarallisina. Näistä mainittakoon 
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lähinnä seuraavat lajit: Cryptocepflalus pini, Luperus pinicola, Brac!Jyderes inca
nus Hylobius abietis, Pissodes notatus, Blastophagus piniperda ja minor, Ellopia 
prosapiaria, Evetria re sinella ja turionana, Lophyrus pallipes sekä kirvat ( Laclmus 
pineti). Muista kuin hyönteistuhoista on ennenkaikkea mainittava karistetauti 
(Lop!Jodermium pinastri), joka varsinkin nuori lle taimistoille on vaarallinen, 
sekä vähemmän merkitsevinä tekijöinä metso, tuuli, lumi y.m. - Edellä mai
nituista hyönteistuholaisista ovat pahimmat Pissodes notatus (pikikärsäkäs) ,. 
Luperus pinocola (eräs lehtiterttulaji) ja Evetria resinella (pihkakääriäinen). 
Muut ovat vähemmän huomattavia, paitsi Lopl1yrus pallipes (männynneulaspi s
tiäinen), kirvat ja Blastophagus-lajit (ytimennävertäjät), jotka varsinkin paikoin 
saattavat huomattavaakin vahinkoa aikaan. - Pissodes notatus on ilmeisest i 
vaarallisin taimistojen vihollinen (täysimuotoisena hyöntcisenä 1. imagona). Sen 
aiheuttamat puremat taimen rungossa merkitsevät tavallisesti taimene kuole
maa. Toukka-astee llaan se esiintyy ainoastaan kituvissa, kuolemistilaan joutu
neissa tai joutuvissa taimissa. Luperus pinicolan tuho kohdistuu männyn neula
siin - ja, mikä pahinta, vain ensivuotisiin neulasiin. Laji ei sentään yksinään 
käy kovin vaaralliseksi taimen elämälle, vaikka kohta se saattaa toisinaan ai
heuttaa taimen kuolemankin. Kuitenkin on sillä tavattoman runsautensa täh
den huomattava merkitys taimistojen tuholaisena. Evetria resinella aiheuttaa 
vain taimien epämuodostumista ja kasvun hidastumista synnyttämillään pihka
pahkuloilla, saattaen kuitenkin usein taimen aivan kelvottomaksi kunnolli sen 
metsän kannalta arvostellen. - Tuhojen runsautta osoittaa m.m. se, että keski
määrin 2/ 3 taimien määrästä (vanhemmalla taimistolla) on ainakin jossain mää
rin tuhoista kärsinyttä ja n. 1/ a pahoin vioitettuja tahi aivan tuhottu ja. Pahim
min turmeltuneilla paikoilla saattaa viimemainittujen taimien luku nousta aina 
yli 50 °f0:kin ja täysin terveitten taimien määrä jäädä vain vajaaseen 10 ° /o: iin. 

Maist. Paavo S u o m a 1 a i n e n selosti poikkeuksellisen ja harvinaisen 
sammakon verisuonistotapauksen, jossa vasemman aortakaaren aboraliosasta 
lähti voimakas haara samanpuoleisen keuhkon takakärkeen. Esittäjä selosti 
sammakontoukan verenkiertoa, jonka avu lla k.o. verisuonihaara voidaan selit
tää erääksi toukalla tavallisesti surkastuvaksi verisuoniosaksi. - Yliopp. Eino 
Tahvonen teki selkoa lumella esiintyvistä Cllionea-kärpäsistä, joita hän oli 
löytänyt m.m. 3 tieteelle uutta lajia. - Painettavaksi ilmoitettiin: Paavo 
Suoma 1 aine n: Ober eine seltene Gefässanomali e bei Rana temporaria L. , 
sekä Ilmari Vain i o : Zur Verbreitung und Biologie der Kreuzotter, Vipera 
berus (L.) in Finnland. 

Esitettiin seuraavat stipendiaattikertomukset: A. A u te r i ne n : hyön
teistieteellisistä tutkimuksista Enontekiön Lapissa; Olavi C a j a n d e r : eko
logis-maantieteellisistä lintututkimuksista Keski-Hämeessä ja Käkisalmen 
seudussa; Ilmari H i d en: kasvitieteell isistä tutkimuksista l{arjalan kannak
sella; Olavi H y t ö n en : kvantitativisista lintututkimuksista ja lintujen ren
gasmerkinnästä Helsingin seudulla; A. Päiviö K u u s i s t o: kvantitativisista 
ja faunistisista lintututkimuksista Savonlinnan tienoilla; K. H. 1. Me t s ä
v a i n i o : suokasvien juuristatutkimuksista Sotkamossa; U. Per t t u 1 a : 
siemenkasvien tutkimisesta Bromarvissa; Osmo H. Porkka: ekologis
fysio logisista totosynteesitutkimuksista Ruotsinkylässä; Alpi P y n n ö n en : 
lintututkimuksista Pohjoi s- Karjalassa; Esko S uoma 1 a i n en : perhostutki-
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muksista Petsamon alueella; Vilho V. V a a r n a: järvikasvillisuuden tutki
misesta Petsamossa. 

Myönnettiin seuraavat stipendit: yliopp. Olavi Caj a n d e r i II e ckologis
maantieteellisiä lintututkimuksia varten Etelä-Hämeessä ja Pohjois-Satakun
nassa 700: - , fil. kand. Antti H u t t u se 11 e Laimijokivarren niittyjen tutki
mista varten 500: - , yliopp. Olavi H y t ö se II e lintututkimuksia varten Hel
singin seudulla 1 ,000: - , yliopp. Reino K a n e r v a l 1 e hailitutkimuksia var
ten Suomenlahden itäosissa 1,500: - , leht. J. K i v e·n hei m o II e pinta
kasvien juuristatutkimuksia varten 700: - , maat.-mets. kand. Erkki Kivi
s e II e suokasvien kemiallisen kokoomuksen tutkimista varten 1,000: - , leht. 
A. J. K o p peri 11 e pikkujyrsijöiden suolistassa elävien Ciliatien tutkimista 
varten Lapissa 500: - , yliopp. A. Päiviö Kuusisto 11 e lintututkimuksia 
varten Etelä-Suomessa 1,000: - , yliopp. Ilmari P a a s i o II e soiden jäkälien 
tutkimista varten Etelä- ja Keski-Suomessa 500: - , yliopp. Laini Pan t s a
r i 1 1 e Äyräpäänjärven kasviston tutkimista varten 1,000: - , yliopp. U. 
Per t t uI a II e siemenkasvien tutkimista varten Laatokan Karjalassa 1,000:- , 
yliopp. Leo Pohja I a I1 e Äyräpäänjärven kasviassosiatioiden tutkimista 
varten 700: - , maist. Osmo H. P o r k alle ekologis-fysio1ogisia totosynteesi
tutkimuksia varten Ruotsinkylässä 1 ,600: - , yliopp. Eero R a n t a s e ll e 
Luvian hailikannan tutkimista varten 600: - , maist. Niilo SaI o II e kasvi
tieteellisiä tutkimuksia varten Kauhajoella 500: - , yliopp. Aarre S e i n ä j o k e-
1 a i s e II e vesibiologisia tutkimuksia varten Lapissa ja Petsamossa 1 ,000: - , 
Jeht. Pentti S uho se 11 e kasvinnimistätyötä varten 1,000: - , fil. kand. Paavo 
Suoma 1 a i se II e tuhatjalkaistutkimuksia varten 700: - , yliopp. Eino 
Ta h v o se 11 e kuusenkävyissä elävien sekä lumella esiintyvien hyönteisten 
tutkimista varten 1,000: - , yliopp. Lauri Tiensuu 11 e lintututkimuksia 
varten Laatokan Karjalassa 500: - . Yhteensä myönnettiin 20:nä stipendinä 
17,000 mk., niistä lO:nä stipendinä eläintieteellisiin tarkoituksiin 8,500: - mk. 
ja samoin 1 O:nä stipendinä kasvitieteellisiin tarkoituksiin 8,500: - mk. 

Päätettiin toimeenpanna toukokuun 10 ja 11 p. retkeily Turkuun. 
Seuran jäseniksi valittiin ylioppilaat Aini Tellervo A n d e r s s o n, Samp 

Kalervo K i 1 p i, Aune Kyllikki Le i v o, Helka P u 11 i ne n ja Laura Annikki 
Tuominen . 

Uutisia. 
Opintoretkeily Petsamoon. Noin 15 Turun Yliopiston luonnontieteen yli

oppilasta tekee ensi kesänä 3 viikkoa kestävän opintoretken Petsamoon. Ret
ken johtajana toimii toht. K. j. V a II e. Huomio kiinnitetään yleisiin luonnon
aloihin ja lintumaailmaan sekä kerätään hyönteisiä ja kasveja. Matkalle läh
-detään noin juhannuksen tienoissa. 

Fibl taskumikroskoopeista ja suurennu stase ista huomautamme. Lähemmin 
jJmoituksessa. · 

Helsinki 1930. Raittiuslumsan l(ir}apaino Oy. 
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J u 1 kaisija: Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
Toimitus: Uunio Saalas (vastaava) ja K. Linkola 

Hiilihappolannoituksesta. 
Aarno Cajander. 

(Jatk.) 

Kaasutuskokeita ulkona luonnossa on suoritettu huomatta
vasti vähemmän kuin kasvihuonekokeissa. Huomattavimmat niistä 
ovat Born e m a n n i n, R i e d e 1 i n ja Lund e gå r d _h i n suorit
tamat. Borneman suoritti kokeita v. 1913, 1917 ja 1919 hyvin 
pienessä mittakaavassa, kaasutetun alan suuruus oli vain 6- 15 
m2

• Kaasu johdettiin terässylintereistä suhteellisen harvaa, maan 
pinnassa kulkevaa ja molemmin puolin reijillä varustettua putkistoa 
pitkin koealoille kautta koko kasvukauden. Heikkoutena on hä
nenkin kokeissaan se, ettei mitään analyysejä suoritettu. Koe
kasveina oli erilaisia vilja- ja vihanneskasveja. Satolisäys saatiin 
kaikissa kokeissa, mutta oli yleensä alhainen, n. 12- 50 %· 

Paljon suurenmoisempia olivat ne kaasutuskokeet, joita R i e d e 1 
v. 1917- 18 erään teollisuusyhtymän avustamana suoritti ja joissa 
hän kokeili edellä mainitulla puhdistetulla tehtaan palamiskaasulla. 
Kokeilualue oli laaja, v. 1918 oli kaasutettu ala 30,000 m2 ja oli s·e 
jaettu paksuilla seme.nttiputkilla suuriin ruutuihin (lOx 15 tai 10x 250 
m). Sementtiputket olivat aina 1/ 2 m päässä varustetut reijillä ja 
johdettiin kaasua kasvien tarpeiksi läpi koko kasvuajan. Kokeilukas
veina oii lupiinia, pinaattia, perunaa, punajuurta, nauriita ja ohraa. 
Satolisäys oli kaikissa tapauksissa varsin huomattava, vaihdellen 
100- 400 %. Nämä Riedelin kokeet jättävät kyllä melkoisesti toi
vomisen varaa tieteellisen tarkkuuden suhteen, mutta kaikessa 
tapauksessa näyttävät juuri ne, kyllin suuressa mittakaavassa suori
tettuina, paljon edistäneen hiilihappolannoitusajatuksen leviämistä 
ja laajemmissakin piireissä kuruonneen vallitsevan käsityksen atmos
fäärin hiilidioksiidikonsentration riittäväisyydestä tyydyttämään 
kasvien tarpeet. 
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Erikoisen mielenkiintoisia ovat eräät L u· n d e g å r d h i n v. 1921 
- 23 suorittamat monipuoliset hiilihappolannoituskokeet, joissa 
kenttäkaasutuskin tuli kysymykseen. Hän jakoi suurenpuoleisen 
koekenttänsä (1600 m2-2500 m2) 25 ruutuun, joita hän Iannoitti 
viidellä tavalla; aina viidessä ruudussa oli sama lannoitus. 

1) ruuduissa a ei ollut mitään lannoitusta. 
2) , b oli mineraalilannoitus. 
3) , c , + kaasutus. 
4) , d , + lantaa pahviuurnissa. 
5) , e oli vain eläinlantaa. 

Koe kesti 2 kk, kaasutus ruuduissa c kuitenkin vain 1 kk, kaasu 
johdettiin koeruutuihin hyvin tiheän ja yksityiskohtaisen putkiston 
avulla, joka näyttää jakaneen kaasun erinomaisen tasaisesti. Kaa
sutus oli myös paljon lievempi kuin Bornemannin ja Riedelin ko.:. 
keissa ja C02-konsentratio kasvustossa todettiin jatkuvilla ana
lyyseillä. Ruuduissa d oleva eläinlanta oli sijoitettu mataliin ojiin 
pahviuurnissa, joten lannan ravintosuolavaikutus ei päässyt tuntu
maan vaan yksinomaan sen kehittämä hiilidioksiidi. 

Seuraavassa esitän vain tuloksen yhdestä ainoasta kokeesta 
punajuurikkaalla (v. 1921 ). Sitä tarkastellessa on syytä ottaa huo
mioon eri ruuduissa kehittyneen hiilidioksiidin määrä: 

a. b. c. d. e. 
juurisato (relat.) 100. 124.9. 133.2. 148.2. 105.9. 
Koko sato ( 

" 
) 100. 123.7. 130,1. 138.0. 108.3. 

Muodostuneiden C02-määrien 
suhde l. 2. 21/2· 3. 2. 

Mainittakoon, että R ei n a u n laskelmien mukaan ovat kasvit 
ruuduissa c tässä kokeessa kyenneet käyttämään 42 o/0 niille tarjo
tusta C02-määrästä, mitä lienee pidettävä erinomaisena saavutuk
sena. Myöskin seuraavina vuosina samalla paikalla ja myöhemmin 
muualla suorittamissaan kokeissa on Lundegårdh saanut saman
tapaisia tuloksia. 

On kenties paikallaan ohimennen mainita, että G e r 1 a c h ja 
Le mm e r m a n n ovat kenttäkaasutuskokeissaan tulleet negatii
viseen tulokseen; koevirheiden tähden ei niille kuitenkaan voi 
myöntää suurtakaan todistusvoimaa. 

Ylläesitetyt kokeet siis osoittavat, että kaasutus on luonnossakin, 
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päinvastoin kuin aikaisemmin oletettiin, mahdollinen suorittaa. 
Sillä ei kuitenkaan ole lainkaan sanottu, että se käytännössä olisi 

· kannattava, ja vaihtelee sen kannattavaisuus kaikessa tapauksessa 
paljon suuremmissa rajoissa kuin kasvihuonekaasutuksen. 

Ensinnäkin on hiilidioksiidilähteeseen nähden olemassa samat 
vaikeudet kuin kasvihuonekaasutuksiEsa; sopivaa ja samalla halpaa 
menetelmää ei ole olemassa. Suurissa tehdasseuduissa, joi~sa on 
riittävästi jo koneita varten puhdistettua C0 2-pitoista kaasua saa
tavissa, saattanee R i e d e 1 i n menetelmä kannattaa, edellyttäen kait 
kuitenkin, että kaasutuksia voidaan suorittaa niin suuressa mitta
kaavassa, että siitä saatavat tulot pystyvät ylittämään kulut kaa
sun puhdistamisesta. 

Toinen seikka, joka tekee kaasutuksen luonnossa huomatta
vasti epäedullisemmaksi kuin kasvihuoneissa, on se C0 2-hukka, 
joka, kuten kokeista näyttää selviävän, kaikessa tapauksessa on 
huomattavasti suurempi kuin suljetussa tilassa. Tämä tuntuisi mie
lestäni ennenkaikkea antavan aihetta vetää sen johtopäätöksen, että 
kaasutus olisi rajoitettava aikoihin ja olosuhteisiin, jolloin kasvit 
saattavat tarjotusta ravinnosta mahdollisimman paljon käyttää 
hyväkseen. Parhaiten kannattanee kaasutus suojaisilla, tuulettomilla 
paikoilla, kasvuston ollessa jo suhteellisen korkeaa ja tiheää (nuo
rissa kasvustoissa on mielestäni mahdoton kuvitella kaasunkäyttöä 
taloudelliseksi) ja silloinkin parhaiten kait tuulettomina, lämpiminä, 
pilvettöminä päivinä lähinnä aamuisin ja aamupäivisin, jolloin kas
vien valonsaanti on mahdollisimman edul1inen. (Huomattava on kui
.tenkin, että toiset kasvit keskipäivän aikaan sulkevat, toistaiseksi 
tuntemattomasta syystä, ilmarakonsa, ja silloin luonnollisesti C02-

, diffusio estyy ja kaasutus ei voi olla edullinen). Kautta koko kasvu
kauden yhtämittaisesti tapahtuva kaasutus ei käytänr:össä missään 
tapauksessa saata kannattaa. 

Kasvien valansaanti on luonnossa, kuten jo aikaisemmin on 
mainittu, huomattavasti edullisempi kuin kasvihuoneissa, mikä ken
ties osittain kompensoi sitä C0 2-hukkaa, mikä viljelysmailla, tuuli
suussuhteista johtuen, on mahdoton välttää. Valaistussuhteiden 
puheenollen huomautettakoon siitä edusta, jonka kaasutus tarjoaa 
alemmille, varjossa oleville lehdille, parantamalla (>>Kohlensäure
Lichtprodukt-Gesetz>>in mukaisesti) niiden kasvuolosuhteita. Huo
mioonottaen tämän ei kaasutus pilvisinäkään päivinä luultavasti 
ole niin epäedullinen kuin ensi silmäyksellä saattaisi näyttää. 
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Eräs seikka, joka huomattavasti vaik_euttaa kaasutuksen käyttöä 
kentällä, on se putkisysteemi, joka kaasun johtamiseksi on välttä
mätön, ja mikäli C02-lähteestä johtuvat vaikeudet ovat voitetut, nou
see heti kysymys, mitenkä kaasujohdot ovat niin asetettavat, että 
ne jakaisivat hiilidioksiidin mahdollisimman tasaisesti, silti estä
mättä niitä (muokkau~- y.m.) toimenpiteitä, joiden suorittaminen 
viljelysmailla on välttämätön. Aivan yleisesti voitaneen sanoa, että 
harva putkisto vaatii suhteellisen suurta ulosvirtausnopeutta, jotta 
kaasu jakautuisi tasaisesti ja siis suurta C02-määrää ja halpaa 
C02-lähdettä. Mitä tiheämpi putkisto on, sttä vähemmillä C02-

määrillä tullaan toimeen, ja sitä pienempi on tuulen merkitys, mutta 
sitä hankalamt)i sitä on viljelysmailla käyttää. 

Kaiken kaikkiaan täytynee sanoa, että niinkauan kuin halp:Ia 
hiilidioksiidilähdettä ei ole käytettävissä, on kenttäkaasutuksen kan
nattavaisuus varsin kyseenalainen. 

Edellä on jo parikin kertaa viitattu siihen ilmiöön, joka tunne
taan nimellämaa hengitys, ja joka hiilihappolannoituskysymyksen 
yhteydessä on saanut huomattavan kantavuuden. Vaikka tutki
mukset tässä suhteessa vasta ovat alullaan, ovat ne kuitenkin tuo
neet runsaan määrän mielenkiintoisia tuloksia esille. 

Maahengitys sellaisenaan, t.s. humuspitoisen maan kyky kehit
tää hiilidioksiidia on jo kauan ollut tunnettu; sensijaan sen merki
tys kasvillisuudelle on jäänyt nykypäivän tutkijain selvitettäväksi. 
Pääasiassa johtuu maahengitys maassa elävien lukemattomien 
mikro-organismien, ennenkaikkea bakteerien, mutta myös sienien 
hengityksestä. Nämä eliöt hajoittavat maahan keräytyneet orga
niset aineet ja on niidetJ elintoiminta erinomaisen vilkasta, hengitys 
siis myöskin kiihkeää ja kehittynyt C02-määrä huomattavan suuri. 
Myöskin korkeampien kasvien maassa olevat juuret ottavat huo
mattavalla tavalla osaa maahengitykseen; Lund e g å r d h on ar
vioinut juurien osuuden keskimäärin n. 1/ 3:ksi maahengityksen 
koko määrästä. Myös juurien yhteydessä olevat mykorrhiza
muodostumat ja hernekasvien juurinystyräbakteerit osallistuvat 
tähän toimintaan; R ei n a u n mukaan voi viimemainittujen osuus 
kohota 2

/ 5 - 1/a:ksi. 
Seurauksena maahengityksestä on yhtäpitävästi kaikissa ana

lyyseissa todettu korkea C02-konsentratio maan pinnalla. Kun 
lisäksi, kuten jo aik:}isemmin on mainittu, on voitu todeta selvä 
yhdenmukaisuus maahengityksen suuruuden ja kasvuston C02-
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arvon välillä, joten maahengitystä on pidettävä tärkeimpänä C02-

lähteenä kasveille, voidaan siis kaikkia toimenpiteitä, jotka ovat 
omiaan vilkastuttamaan maahengitystä, pitää tärkeänä välillisenä 
hiilihappolannoituksena. 

Maahengityksen suuruus vaihtelee eri maaperissä, eri aikoina 
ja erilaisissa ulkoisissa olosuhteissa varsin huomattavissa rajoissa. 
Vaihtelu on Lund e g å r d h i n mukaan tavallisissa peltomaissa kui
tenkin huomattavasti vähäisempää kuin luontaisilla mailla (met
sissä, soilla j.n.e.). Korkeampien kasvien hiilidioksiiditarpeen kan
nalta on mielenkiintoista todeta, että maahengitys on vilkkaim
milläan varsinaisena kasvukautena, jotavastoin sen intensiteetti 
niinhyvin keväällä kuin syksyllä on pienempi ja saavuttaa talvella 
miniminsä. Seuraavassa käsitellään lyhyesti niitä toimenpiteitä, 
joiden avulla maataloudessa on mahdollista vilkastuttaa maa
hengitystä. 

Ensinnäkin mainittakoon, että lisääntynyt kosteusmäärä mää
rättyyn rajaan asti edistää maan bakteeritoimintaa ja siis myös 
maahengitystä. Liian suuri kosteusmäärä vaikuttaa haitallisesti 
maan C02-tuotantoon, tukkimaila rakoset ja estämällä diffusion. 
Myös on otettava huomioon, että vesi, etenkin kalkinpitoisissa 
maissa, liuottaa melkoiset määrät hiilidioksiidia. Pääasiassa jää 
maan kosteuspitoisuuden lisääntyminen luonnossa sateiden varaan; 
kuitenkin saattaa ajatella keinotekoista kenttäkastelua kuivdjak
soina yksistään sen bakteerien elontoimintaa edistävän vaikutuksen 
takia. 

jos maa on liian tiivis on se kahdessa suhteessa haitallista maa
hengitykselle; se estää ensinnäkin C02-diffusion ja toiselta puolen 
hapen pääsyn maahan, mikä on lukuisille maassa eläville aerobisille 
bakteereille välttämätön. Toimenpiteet, jotka tarkoittavat maan 
tuuletuksen parantamista, lisäävät sen vuoksi myös maahengityk
sen intensiteettiä, kuten Lund e g å r d h ja R ei n a u ovat osoitta
neet. Toiselta puolelta heidän kokeistaan ilmenee, että näiden toimen
piteiden merkitys riippuu huomattavasti maanlaadusta, sateen mää
rästä, muokkauksen voimakkuudesta y.m. seikoista. Näiden seik
kojen kaikenpuoleinen selvittely olisi hiilihappolannoituksen kan
nalta erinomaisen suotavaa (vrt. Lundegårdh 1928). 

Maan humuspitoisuus vaikuttaa huomattavalla tavalla maa
hengityksen suuruuteen. Ennenkaikkea juuri maassa olevat, ha
joavat kasvi- (ja eläin-)jätteet tarjoavat useimmille maabakteereille 
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}\uva 6. }\aavakuva hiilioksiidin kiertokulusta atmosfäärin 
• pohjakerroksessa (Lundegårdhin teoksesta 1 924.) 

elinmahdollisuudet; yleensä voitaneenkin sanoa, ~ttä kuta suurempi 
. on maan humuspitoisuus, sitä suurempi on myös sen kehittämä 
C02-määrä, edellytettynä, että muut tekijät eivät ole kovin epä
edullisia (soilla esim. pienentää maahengitystä tai kokonaan estää 
sen maan vetisyys, tiiviys ja usein myös ioniköyhyys). Luonnolli
silla kasvupaikoilla on · maan C02-kulutuksen ja sen muodostumisen 
välillä olemassa tasapaino sikäli, että kuolevat kasvinjätteet kor
vaavat sen hiilimäärän hukan, jonka maahengitys aiheuttaa. Vil
jelysmailla sensijaan sadonkorjuun Jälkeen paikalle jäävät kasvin
osat (varrentyvet, juuret, juurakot) eivät pysty vaillinkia korvaa
maan, vaan tapahtuu niillä alituista maan humusvaraston piene
nemistä. Erään Lund e. g å r d h i n laskelman mukaan (jossa kui
tenkin lienee melkoiset virhemandollisuudet) kestäisi ruotsalaisilla 
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peltomailla 45 - 125 vuotta ennenkuin maan humusvarasto olisi 
loppuun käytelty. 

Kuitenkin epäilemättä jo paljon ennen tapahtuu heikkenemistä 
maahengityksessä. Mitään suoranaisia kokeita ei tietääkseni asian 
valaisemiseksi ole suoritettu ja myös täsmällisiä tietoja erilaisten 
kasvijätteiden vaikutuksesta puuttuu. Kaikki tutkijat, ennenmuita 
saksalaiset, vain korostavat maan C02-hukan korvaamista sopi
vasti jalostetuilla organismijätteillä. 

Tärkein toimenpide, jonka avulla maataloudessa voidaan maa
hengityksen vilkkautta edistää, on maan mineraalisuolapitoisuuden 
kohottaminen. Kuten monet laboratoriokokeet osoittavat, edistä
vät mineraalisuolat maan bakteeritoimintaa, toimien tällöin osittain 
suoranaisina ravintoaineina, osittain ärsykkeinä. Yksityisten suo
lojen vaikutuksesta on kokeilujen nykyisellä asteella mahdoto~ 
mitään varmaa sanoa. · 

Että tällä seikalla voi olla ja on suuri käytännöllinen merkitys, 
on Lund e g å r d h lukuisilla ja monivuotisilla kokeillaan voinut 
osoittaa. Hän on poikkeuksetta voinut todeta, että C02-arvo on 
lannoitetuissa kasvustoissa kohonnut ja senmukaisesti myös kasvu 
ja satolisäys noussut. Seuraavassa vain yhden koesarjan tulokset 
sen lisäksi, mitä sivulla 154 olevassa taulukossa on mainittu. 

Sokerijuuri kaskoe v. 1925. 

1 Lannoit-. 400 kg. 4 kg. superf. Kuten Kuten 

Lannoitus eläinlan-
4 kg. Kali- ed.+200 ed.+400 

1 tamaton suolaa 4 kg. kg. eläin- kg. eläin-
taa Chilesalp. låntaa lantaa 

C02-faktori1 •••••• 0,6130 0,6081 
1 

0,6204 0,6414 0,6539 

juurisato (kg.) .. 186 178 19 203 200 
------

Lehtisato (kv.) .. 88 88 141 139 155 

Koko sato (kg.) .. 275 266 336 342 355 

Koko sato (relat.) l 100,0 96,7 122,4 124,3 129,0 

Oma erikoinen asemansa mineraalisuolojen joukossa on kal
siumkarbonaatilla. Sen vaikutus maan mikro-organismeihin näyttää 

1 Keskiarvo päivittäisistä analyyseistä ilmoittaen C02-määrän mg:na 

1 ltr. kohti. 
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toistaiseksi vielä olevan suurelta osalta epäselvä. Hiilihappolan
noituksen kannalta on kuitenkin tärkeintä, että se edistää lahoa
mista ja että sitä lisäämällä voidaan etenkin happamissa maissa 
huomattavasti edistää maan hiilihappotuotantoa (vrt. Lundegårdh 
1924). Tämä kalkituksen vaikutus riippuu pääasiassa maan pH .. 
arvon kohoamisesta, sen ohella kuitenkin muistakin tekijöistä ja 
johtanee osittain maassa jo olevien bakteerien elintoiminnan elpy
miseen, osittain maan bakteerifloran muuttumiseen. 

Mineraalilannoituksen yhteydessä on vielä käsiteltävä eläin
lannan vaikutusta. Että eläinlanta se11aisenaan pystyy l<ehittä
mään huomattavia C02-määriä, osoitti kokei11aan jo Dem o u s s y; 
erittäin kauniisti osoittaa sen myös Lund e g å r d h i n )>lanta
uurnakoe)> (siv. 154). Mitä lannan vaikutukseen maahengitykseen 
tulee, näyttää siitä olevan melkoisesti eroavia käsityksiä vallalla. 
Saksalaiset ·tutkijat, varsinkin Born e m a n n, näyttävät pitävän 
sitä ennenmuita tekijänä, joka edistää maahengitystä. Suoranaisia 
kokeita ei heillä kuitenkaan ole esitettävinä. 

Lundegårdhin lukuisat kenttäkokeet lannan vaikutuksen sel
vittämiseksi ovat yleensä johtaneet positiiviseen tulokseen; kuiten
kin on hän muutaman kerran voinut todeta myös negatiivisen vai
kutuksen (vrt. taulukko N:o ). Eläinlannan vaikutus on kuitenkin 
kaiKissa tapauksissa ollut heikompi kuin samanaikaisen ja samoissa 
olosuhteissa suoritetun mineraalilannoituksen. Käyttämä11ä samalla 
kertaa kumpaakin lannoitusta on useimmissa tapauksissa saatu pa
rempi tulos kuin kummallakin erikseen (vrt. taulukko ja siv. 154 ja 
159). Samaan suuntaan käyvät myös eräät Bornemannin kokeet. 

Eläinlannan edullinen vaikutus perustuu 1) si inä olevien bak
teerien toimintaan, 2) lannan mineraalisten aineiden vaikutukseen. 
Sen heikomman vaikutuksen mineraalilannoittimiin verrattuna 
arvelee Lundegårdh johtuvan ennenkaikkea sen suhteellisen pie
nestä suolamäärästä. Merkityksensä, jos kohta ei varsin huomat
tava, on myös lannassa olevilla orgaanisilla aineilla. Sensijaan ei 
Lundegårdh katso tähänastisten kokeiden antavan pohjaa oletta
mukselle, että lannassa olevat bakteerit voisivat toimia ymppäyk
senä maan omalle bakteerikannalle, kuten esim. Reinau olettaa. 

Vaikka niinhyvin mineraali- kuin eläinlannan edullinen vaiku
tus maahengitykseen kaipaa yksityiskohdissaan vielä paljon selvit
tämistä, asettaa se kuitenkin jo nyt koko lannoituskysymyksen 
uuteen valoon. Aikaisemmin ajateltiin lannoituksen merkityksen 
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olevan ennen kaikkea siinä, että se tarjoaa kasvin käytettäväksi 
sen tarvitsemat mineraaliset ravintoaineet Tässä esitettyjen tutki
musten kautta on tullut epäämättömästi todistetuksi, että myös 
lannoituksen vaikutus maahengityksee.n on otettava huomioon, 
että t.s. tavallinen lannoitus samalla on tehokasta hiilihappolannoi
tusta. Asianlaidan näin ollen herää luonnollisesti kysymys, miten 
suuri osuus satolisäykseen on kohonneella C02-konsentratiolla, 
kuinka suuri taasen ravintosuoloillå. 

Vastausta tähän kysymykseen ei kuitenkaan ole helppo antaa. 
Sillä toiselta puolelta kohonneen maahengityksen vilkastutJama 
assimilatio suurentaa juuripintaa (vrt. esim. Riedel) ja tekee siten 
suuremman ravintosuolojen oton mahdolliseksi, toiselta puolelta 
taasen lannoituksen kautta helpoittunut ravintosuolojen otto suu
rentaa lentipintaa, tehden vilkkaamman assim ilation mahdolliseksi. 
Se seikka, että yleensä on voitu todeta aika huomattava yhdenmu
kaisuus kasvuston C02-arvon ja satolisäyksen välillä, (vrt. kuvaa 7) 
osoittaa, että kohonneen C0 2-pitoisuuden vaikutus on melko huomat
tava. Tarkempia, joskohta toistaiseksi epävarmoja laskelmia esittää 
Lundegårdh kauraa.n nähden, jolla hän on kokeillut niinhyvin kasvi
huoneissa kuin ulkona (Lundegårdh 1924). Mahdollista on, että 
eläinlannan yhteydessä tulee ennenkaikkea kysymykseen sen C02-

vaikutus, jotavastoin mineraalilannan yhteydessä molempien osuus 
on enemmän tai vähemmän tasapuolinen. 

Se mitä edellä on esitetty maahengityksestä, osoittaneee, että 
sen merkitys kasvien kasvulle on erinomaisen tärkeä, ja varmasti 
on täten suoritetulla hiilihappolannoituksella (ainakin toistaiseksi) 
paljon suurempi käytännöllinen merkitys kuin kenttäkaasutuksella. 
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}\uva 7. Patsasdiagramma COz-tekijän (valkoin en patsas) ja sadon (viivoi
tettu osa= korsisato; musta osa = jyväsato) suhteesta Lundegdrdllin kenttä

kokeissa kauralla v. 1921- 1923. a, b, c ja d eri tavoin lannoitettuja 
koeruutuja. (Lundeg rdhin teoksesta, 1924.) 
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Maahengitykseen vaikuttavien tekijöiden kaikenpuoleinen selvitys 
on varmasti maatalouden kannalta tärkeä tehtävä. 

Hiilihappolannoituksen tehtävänä kentällä on, olipa se sitten 
kaasutusta tai maahengityksen vilkastuttamista, ennenkaikkea sen 
C0 2-minimin eliminoiminen, joka kasvustossa kasvien vilkkaasti 
assimiloidessa välttämättömästi syntyy. Sillä jos C02-arvoa pyri
tään koroittamaan korkeammalle, tapahtuu kaasudiffusio suunpassa: 
assimiloivat lehdet -+ korkeammat ilmakerrokset, ja osa käy
tetystä hiilidioksiidista menee välttämättömästi hukkaan. 

Edellä on käsitelty luonnossa tapahtuvan hiilihappolannoituk
sen yhteydessä vain viljelysmaita. Seuraavassa lopuksi pari sanaa 
sen mahdollisuuksista metsissä. 

Ne harvat analyysit, joita toistaiseksi on tehty, näyttävät 
osoittavan, että suhteet siellä ovat suurin piirtein samanlaisia kuin 
viljelysmailla. Sielläkin syntyy tiheissä kasvustoissa minimi yhteyt
tävien lehtien ympärillä; harvoissa metsissä konsentratioero't sen
sijaan näyttävät tuulen vaikutuksesta tasoittuvan (vrt. Me i ne c k e 
ja Romell). 

Kaasutuksia täytynee metsissä pitää täysin kannattamatto
mina, kun ottaa huomioon, että kaasutettava ala useimmiten on 
varsin suuri -ja tulokset kaasutuksista tulevat näkyviin vasta vuosi
kymmenien kuluttua. 

Mitä taasen maahengityksen vilkastuttamiseen tulee näyttävät 
eräät metsänhoidolliset toimenpiteet samalla edistävän maan C02-

tuotantoa (esim. maan lannoittaminen lehdillä ja havuilla, raaka
humuksen muodostumisen estäminen), kun taas toisien toimen
piteiden suhteen (kulottaminen, eräät hakkaustavat y.m.) edut 
näyttävät käyvän ristiin. 

Vielä muuan seikka. Kohotetusta maahengityksestä luulisi 
ennenkaikkea aluskasvillisuuden hyötyvän, mikä tietysti metsän
hoidollisesti on vähemmän tärkeätä. Kuitenkin saanee myös varsi
nainen puukasvillisuuskin osansa, ja ennenkaikkea lienee tärkeätä, 
että maahengitys edistää puuntaimien ja nuorten puiden kehitystä. 

Ne tutkijat, jotka kolme vuosikymmentä sitten kokeillaan he
rättivät hiilihappolannoituskysymyksen, tuskin saattoivat aavistaa 
minkälaisen merkityksen se ennen pitkää saisi. Se on laajentunut 
uusille aloille, syventänyt tietämystä kasvien koko hiilidioksiidi-
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taloudesta monessa suhteessa, ja sitä koskeva kirjallisuus kasvaa 
vuosi vuodelta. Kuitenkin lienee tähänastisia kokeita pidettävä 
vasta vähäisenä alkuna; ratkaisuaan odottavia kysymyksiä näyttää 
olevan lukemattomia. 

Tässä kysymyksessä voi tavallaan erottaa kaksi puolta: 1) puh
taasti botaanisen ja 2) puhtaasti teknillisen ja käytännöllisen. Edel
listä voitaneen pitää, jos niin saa sanoa, kvalitatiivisesti ratkais
tuna; on t.s. osoitettu, että kohotettu C02-konsentratio todella ai
heuttaa vilkastuneen kasvun. jotta tuloksia voitaisiin täysin edul
lisesti soveltaa käytännön palvelukseen, on kysymys myös kvanti
tativisesti ratkaistava, t.s. osoitettava mi~sä määrin eri kasvilajit 
reagoivat kohotettuun kaasukonsentratioon; tästä puolesta on tois
taiseksi hyvin puutteellisia tietoja olemassa. 

Samoin odottaa kysymyksen käytännöllinen puoli vielä miltei 
kokonaisuudessaan ratkaisuaan, huolimatta kaikesta siitä, mitä jo 
on tehty. Ennenkaikkea puuttuu sopiva ja samalla halpa menetelmä 
hiilidioksiidin valmistamiseksi kaasutuksen tarpeita varten. jos 
sellainen saadaan kehitetyksi, silloin on hiilihappolannoituksella 
oleva erinomaisen suuri käyHinnöllinen merkitys, silloin voitaneen 
sanoa, kuten R ei n a u innostuksissaan on lausunut, että hiilihappo
lannoituskysymyksen herättäjät ovat keksineet enemmän maata 
kuin Kolumbus! 
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Onko jälleen tulossa sop~livuosi? 
A . }. Kopperi. 

Ku luneena kesänä (1 930) oleskel in kuukauden päivät Enonte
kiön Lapissa ja tästä ajasta 15 päivää (II. V 11 - 25. V 1 1) Ki ipisjär
vellä ja sen lähistössä. Matkallani kiinnitin aivan erikoista huomiota 
sopul ien ja muidenkin jyrsijöiden esiintymiseen, olipa minulla mu
kanani pyydyksiä nelj ää eri mallia tarkoitusta varten . Pyydykset 
olin saanut lainaksi Helsingin Yliopiston eläintieteellisestä museosta. 
Saan tässä ti laisuuden tarjoutuessa niistä kiittää tohtori 1. Välikan
gasta . Pyydykset olivat vain kerran käytännössä ja si lloinkin tulok
setta. Pienemmänmallisissa pyydyksissä, jotka kaikki toimivat san
gen herkäst i, oli minulla syött inä vanhaa juustoa, ja suuremmi ssa, 
kärpänrautojen tapaisissa porkkanan palanen . Pienempiin pyydyk
siin ei mikään ol lut käynyt koskemassakaan, jotavastoin suurem
mista oli porkkana tarkkaan syöty, mutta pyydys ei ollut !auennut. 
Vika olisi ehkä korjautunut viilaamalla pyydystä pidättävää hakaa 
herkemmäksi, mutta, kuten alempana ilmenee, en kaivannut lais in
kaan pyydyksiä jyrsi jöiden kiinniottamiseksi, näitä kun mainittuna 
aikana oli helppo saada muutenkin. 

jo het i ensimmäisenä päivänä Kilpisjärven Siilastuvalle tu ltuani 
kysyin sekä tuvan isännäitä että tuvalla oleskelevilta lappalaisilta, 
ovatko he nähneet sopuleita liikkeellä. Varsinkin lappalaisilla on 
tietysti sellaiset asiat hyvin selvillä. Enontekiön lappalaisethan 
Ruotsin lappalaisten tavoin pitävät poronsa koossa kesälläkin ja pai
mentavat tarkoin näitä Suomen kapean >>käsivarren>> tuntureissa. 
Siilastuvan lähettyvillä oli useita porolaumoja vartijoineen, ja varti
joista oli aina vuorollaan muutamat tuvalla Iepäämässä. Tieduste-
uuni vastasivat Sii lastuvan isäntä ja lappalaiset yhtäpitävästi, että 

sopuleita on tavallista enemmän liikkeell ä. He kertoivat, että muina 
kesinä niitä ei ole näk.ynyt ollenkaan, tahi sitten on näyttäytynyt 
pari-kolme kappaletta koko kesän aikana . Nyt sopuleita sensijaan 
tapaa joka päivä useita. 

Tämän olin minäkin pian tilaisuudessa toteamaan. Heti kun 
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pistäytyi vähänkin ulkopuolelle Si il astuvan aidattuja vainioita, 
Saanatunturin juurella kasvavaan pensaikkoon, näki aina vähän 
väli ä sopulin kiiruusti häviävän jonkun kiven alle tahi muuhun piilo
paikkaan. Samaten sopuleita vi li si kaikkialla muuallakin Kilpisjär
ven ympäristössä, ja saattoi niitä tavata aivan järven rannalla tahi 
myöskin tunturissa korkealla puurajan yläpuolella. Eniten niitä 
kuitenkin oli tunturin alemmilla rinteillä, pensaikoissa, joissa maan
pinta oli epätasaista, täynnä mättäitä ja kiviä. 

Ihmistä useimmat sopulit pelkäsivät ja pakenivat aika kyytiä 
ko loihinsa, kun niitä lähestyi. Kuitenkin sattui aina välistä, että 
joku tavallista suurempi uros kololl r.an teki täyskäännöksen ja uh
kaavan näköisenä sekä vihasta tirskuen kääntyi ahdistajaansa päin. 
Peloittavan näköinen sopuli onkin irvistäessään ja näyttäessään pit
kiä etuhampaitaan; lappalaiset arvelivat, että jos sopuli olis i kissan
kaan kokoinen, olisi se ihmiselle >>aivan pärjäämätön paikka>>. Kai
raan sopulit omaksi turmiokseen suhtautuvat aivan tyhmänrohkealla 
tavalla. Kun koira lähestyy niiden koloa, tulevat ne kokonaan esille 
osoittamaan suuttumustaan rauhanhäiritsijälle ja useimmissa ta
pauksissa näin menettävät henkensä. Senjälkeen kun oli n voittanut 
Siilastuvan isännän koiran >>Miksin>> ystäväkseni, sain sopu leita loppu
mattomiin. Joka kerta, kun koiran sain mukaani metsään, oli so
pulimetsästys täydessä käynnissä. Lyhyellä, vajaan tunnin kierto
matkalla sain tavallisesti sopuleita tapettua 8- 10 kappaletta. Ker
ran koiran ahdistaessa tavallista suurempaa urasta (175 x20 mm), 
pääsi tämä kääntymään selälleen ja puri aika pahan haavan koiran 
leukaan. Tämänjälkeen koira ei enää uskaltanut käydä sopuleihin 
käsiksi, se kyll äkin ärsytti ne koloistaan esille ja haukkui niitä, 
mutta ei enää ryhtynyt niitä puremaan kuoliaaksi. 

Heinäkuun 11 p:stä alkaen, jolloin aloitin tutkimukseni, tapasin 
usein poikasia, jotka jo täydellisesti tulivat toimeen yksinään, pituus 
vaihteli 80 - 100 mm. Kirjallisuudessa sanotaankin sopulin synnyt
tävän jo kevääll ä enr.en lumen su lamista. Sopulithan eivät talvella 
ole horroksissa, vc.an juoksentelevat lumen alla. Niiden talvella käyt
tämät käytävät ovat puoleksi lumessa, puoleksi sen all a olevassa 
sammalikassa ja yhtyvät suureen, poikkipurruista heinistä tehtyyn 
pesään 20- 30 cm maanpinnan yläpuolella. Tähän talvipesään syn
nyttävät ne keväällä 5 tahi 6 poikasta. 

Kuitenkin huomasin, että kyseessäolevana aikana (1 1. V 11 -
25. VI 1) naaraat olivat jälleen gravideja. Sikiöitä ei nyt ollut kuin 
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tavallisesti 4, harvoin 5. Sikiöt olivat siksi pieniä, pallomaisen sikiön 
kalvoineen halkaisija noin 10- 15 mm, että synnytykseen varmasti 
vielä oli aikaa muutamia viikkoja. Minä luulenkin,· että sopuleille oli 
tulossa jo kolmannet poikaset sinä vuonna. 

Voinee siis päätellä, että viime talvi ja kulunut kesä ovat olleet 
erittäin edulliset sopulien lisääntymiselle. On huomattu, että sopu
leille edulliset vuodet myös edistävät muiden jyrsijöiden lisäänty
mistä. Näin oli Kilpisjärvelläkin. Paitsi tunturisopulia (Myodes 
lemmus (L.)) olivat ruskea metsämyyrä (Hypudaeus rutilus (Pall.)) 
ja peltomyyrä (Agricola agrestis (L.)) Kilpisjärvellä sangen yleisiä. 
Ruskeita metsämyyriä näin useasti, ja koira tappoi niitä muutamia, 
joten saatoin varmasti todeta ne täksi lajiksi. 24. V 11 löysin piekana
haukan (Buteo l. lagopus (Briinnich)) pesän jehkatsh- ja Saanatuntu
rien välisessä jokilaaksossa (Skirhashjohka) jyrkän kallion kyljessä. 
Kun pesä oli noin 1/ 2 m kallion yläreunan alapuolella, oli sitä helppo 
tarkastaa ylhäältäpäin. Pesässä makasi kolme suurta poikasta liik
kumattomina ja kylläisen näköisinä. Poikasten ympärillä oli 6 äsken 
tapettua ruskeata metsämyyrää, joista poikaset eivät sillä hetkellä 
näyttäneet välittävän. - Myös peltomyyriä näki tavattoman paljon, 
vaikka tämä laji kai tavallisesti ei esiinny niin kaukana pohjoisessa. 
Siilastuvan ympärillä näyttäytyi usein jokunen peltomyyrä ja 20. 
V J 1 tappoi koira yhden talon lähettyviltä. Tunkeutuivatpa pelto
myyrät Siilåstuvan aittaankin, josta 13. VI J pyydyksellä saatiin 4 
kpl. ja seuraavana päivänä jälleen yksi. Siilastuv:an isännän ilmoi
tuksen mukaan on ennenkin aitasta saatu juuri sama1laisia >>hiiriä>>, 
jotavastoin kun hänelle näytin tappamani ruskean metsämyyrän 
(Hypudaeus rutilus), sanoi hän, ettei sellaista ole koskaan >>killeriim> 
tarttunut, eikä hän sitä muutenkaan tuntenut. Muita Arvicolidae-, 
yhtä vähän kuin Muridae-heimon lajeja en Kilpisjärvellä tavannut. 

Sopulien on huomattu tekevän suurempia vaelluksia silloin, kun 
jokin edellisistä vuosista on ollut erikoisen edulline!l niiden lisäänty
miselle. Syksyn laatuhan voi vielä paljon merkitä; väitetäänhän, 
että sopulit kylminä, ltimettomina syksyinä kuolevat melkein suku
puuttoon. Mutta ellei syksy tänä vuonna ole soputeille vaikea, voi
nee olettaa, että sopuleita ensi kesänä on niin tavattoman paljon, 
että vaelluksia on odotettavissa. Olihan sopuleita jo tänä kesänä pal
jonkLn runsaammin kuin tavallisesti, ja kun ne vielä ensi keväänä 
ennen lumen sulamista lisääntyvät, alkaa varmasti tunturimaailma 
niille jo käydä ahtaaksi. Olen kuullut, että norjalaisissa sanomaleh-
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dissä olisi heinäkuussa 1930 kiertänyt uutinen, jonka mukaan sopu li 
parven oli nähty uivan Mjösenjärven yli. En ole itse tuota uutista 
nähnyt, mutta sehän vain viittaisi si ihen, että sopulit muuallakin 
Pohjois-Euroopassa ovat olleet tavallista lukuisampia. 

Nu~men Savijärven kasvillisuus. 
Hertta Ingman. 

Vähäisenä lisänä niihin harvoihin yksityisten järvien ja lampien 
kasvillisuuskuvauksiin, joita maassamme on tehty, annetaan seu
raavassa kuvaus Nummen pitäjässä, aivan Lohjan pitäjän rajalla, 
sija itsevan pienen Savijärven kasvillisuudesta. Kuvaus ja siihen 
liittyvä kartta peru.stuvat havainnoihin, jotka tein 29. V l. - 20. V 1 I. 
1929. 

Savijärvi on n. 1200 m pitkä ja 500 111 leveä. Pääosa siitä on 
ruoko-, korte- ja sarakasvustojen vallassa, niin että avoveden alue 
kesäisin supistuu vain n. 250 x350 111 2 suuruiseksi keskiaukeamaksi. 
Veden laskiessa kesällä pakenee se 50 - 350 111 levyiseltä rantavyö
hykkeeltä. järvi on hyvin matala, syvimmältä kohdalta matalan 
veden aikana vain n. 100 cm syvä. Pohja on upottavaa liejupohjaa. 
Veden väri on ruskea. Veden kukkimista en ole huomannut. 

Havaintoja tehdessäni oli järven vesi heinäk. puolivälissä mata
lammalla kuin mitä se on miesmuistiin ollut. Heir äk . l 6- 18 p:nä 

Savij ä rv e~i lounaisranna l ta koillista kohti nähtynii, hcinäk. 1930. Fot H. I. 
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kestänyt rankkasade nosti vedenpintaa n. 35 cm:llä. Sen jälkeen vesi 
taas aleni, niin että se heinäk. lopussa oli n. 15 cm korkeammalla 
kuin 15 p:nä j a aleni elok. alkupäivinä vielä pari cm. Senjälkeen 
ves i taas alkoi nousta. Ero korkeimman ja matalimman veden vä
lillä li enee järvessä yleensä noin 60 - 70 cm. - Järven vesi on ennen 
ollut huomattavasti korkeammalla. Kansan muistitiedon mukaan 
se on ollut luoteiskulmalta yhteydessä Valkerpyyjärven kanssa. 

J ärvi on kaakkoispäässään yhteydessä Nummenjoen kanssa, 
joka tulee Nummen kirkon luona olevasta Pitkäjärvestä ja laskee, 
yhtyen Hiidenv~destä tulevaan Väänteenjokeen, Lohjan järvee n. 
Kesäaikaan katkeaa vesiyhteys järven ja joen välillä muuten paitsi 
kaivetun, 1 1/ 2 m leveän ja 1/ 2 m syvän ojan kautta. Järveen virtaa 
useita puroja, osa sellaisia, JOtka eivät keskikesälläkään ehdy. Näit
ten suihin on kaivettu jatkoksi ojia, jotka matalanvedenkin aikana 
ulottuvat veteen saakka. Paitsi näitä ojia on kaakkoispäässä vielä 
kaksi ristikkäin kulkevaa leveämpää ojaa , joista on nostettu savea 
pelloille. 

Järvessä on kolme saarta, yksi suurempi, havu- ja lehtipuita 
kasvava kalliosaari, kaksi pienempää ainoastaan pajua (Salix phyli
cifolia , S. cinerea) kasvavaa. 

Savijärvi, jonka korkeus merenpinnasta on n. 32m, on laaksossa 
korkeitten, Lohjan selkään kuuluvien mäkien välissä. Itäinen ranta 
on korkeampi kuin muut, yhdessä kohdassa itärannalla kohoaa ranta 
hyvinkin jyrkkänä kalliona ylös järvestä. Muuten ovat rannat jäyk
kää savimaata . Ympäristö on viljelysmaisemaa. Useita taloja on 
lähellä järveä. 

Itäinen ranta on osittain pensaikkoa kasvavaa. Pensaikon 
muodostavat Alnus incana, A. glutinosa ja Salix phylicifolia. Aluskas
villisuutena on Uimaria pentapetala, Valeriana officinalis, Aira 
caespitosa, Baldingera arundinacea y.m. Suurelta osalta on kuitenkin 
pensaikko hakattu pois, ja siellä muodostaa kasvillisuuden etu
päässä Uimaria pentapetala- ja Epilobium angustifolium-tiheiköt. 
Vesirajassa on täällä selvä, kapea, parin dm levyinen vyöhyke, jonka 
muodostavat Comarum palustre, Lysimaclzia vulgaris, Solanum dulca
mara, Stellaria palustris, Iris pseudacorus y.m. 

Pohjoispään ranta on matalinta. Rannalla kasvaa Aira caespi
tosa-niittyä tai paikoitellen vetistä, Calla palustrista ja joitakin saroja 
sisältävää lepikkoa . Luoteessa rannasta jatkuu alavaa heinä- ja 
vihvilä-niittyä. 
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Läntinen ja lounainen ranta on osaksi kuivempaa !oivaa Aira
Ranunculus-niittyä. Osaksi on ranta kuitenkin viljeltyä, niin että 
pelto ulottuu aivan rantaan saakka. - Eteläpäässä, joen toisella 
puolella, ranta kohoaa leppää kasvavana töyrynä melko jyrkästi 
vedestä. 

Kasvillisuusmuistiinpanoni tein osaksi tunnettua N o r r 1 i nin 
tiheysasteikkoa käyttäen, osaksi määräten kunkin lajin peittäväi
syysprosentin 1 m2 suuruisen puukehyksen sisältä . Kustakin kas
vustatyypistä tutkin näitä pikkuruutuja eri puolilta järveä yhteensä 
3- 7. Luonnon Ystävän palstoilla voi täten saatujen numerotietojen 
esittäminen vain hyvin rajoitetussa määri'n tulla kysymykseen. Seu
raavassa mainitut peittäväisyysnumerot tarkoittavat aina prosent
teja. 

Karttaan on järven ääriviivat piirretty suurentamalla sotilas
topogratikartasta (1: 42,000). Eri kasvillisuusvyöhykkeitten levey
det on saatu nuoralla mittaamalla. Ainoastaan avoveden kaakkois
reunalla on vajaa 75 m:n matka (merkitty kartalla - .- .- )silmä
määrällä arvioitu, koska suoranaiset mittaukset olivat pohjan upot
tavaisuuden tähden sillä kohdalla lii an vaikeat suorittaa. Avovedess~ 
kasvavista kellujalehtikasvien kasvustoista ovat Potamogeton natans
kasvustot samoin nuoralla mitattuja, Nuplwr-ko.svustot sensi jaan 
enimmäkseen silmämäärin arvioituja. järvessä tavattavien Scirpus
ja Equisetum-saarekkeitten suuruus ja asema on myöskin arvioitu 
(merkitty karttaan kuten ed.), ainoastaan muutamien asema perus
tuu mittaukseen (merkitty yhtenäisellä viiva ll a). 

järven rantaviivan olen ulottanut aina kuivanmaan rajaan asti. 
Täten tulee järven kasvillisuus käsittämään muutakin kuin varsi
naista vesikasvillisuutta. Ymmärrettävästi on lähinnä heinä- ja 
vihviläkasvillisuuden alue järveen todellisessa mielessä kuuluma
tonta. Tämä kasvillisuus kuvataankin seuraavassa vain yleispiir
teisesti. 

järven kasvillisuuden muodostavat seuraavat kasviyhdyskun
nat: 

7. Vedenalaiskasvien ylzdyskunnat. 

Amblystegium-ylzdyskunta. Tämä yhdyskunta on ainoa veden
alaiskasvien yhdyskunta järvessä. Pääosan muodostaa A. gigan
teum, joukossa tavataan vähän muita Amblystegium-lajeja (näyt

- teessä A. fluitansi a). Yhdyskunta peittää suurimman osan avovesi-
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aluetta, noin 25 - 35 cm (12. 7.) syvyydestä lähtien syvempään. Ai
noastaan keskiaukeaman luoteispäässä ei ole mitään vedenalaiskas
villisuutta (karttaan merkityn ........ rajan luoteispuolella). Sammal
yhdyskunta tunkeutuu myös paikoitellen kellujalehtikasvustoihin. 
Näitä voidaan pitää silloin joko sekayhdyskuntina tai paremminkin 
katsoa, että yhdyskunta on kaksikerroksinen jäykästi eroavin ker
roksin . Amblystegium on kasvustossaan aivan peittävä (100). 

2. Kellujalehtikasvien yhdyskunnat. 

Potamogeton natans-yhdyskunta. Se alkaa kortteikon tai kaisli
kon reunasta, tunkeutuen· paikoitellen pari m kortteikon sisään, ja 
ulottuu 2- 40 m levyisenä vyöhykkeenä 65 cm (31 .7.) syvyyteen, 
järven itä- ja eteläpuolella. Paikoitellen yhdyskunta on aivan puh
dasta Potamogeton natans-kasvustoa (peitt. 20 - 50), parissa koh
dassa on joukossa hiukan P. perjoliatusta, samoin Sagittaria sagitti
foliaa ja siellä täällä. Nuphar luteumia. 

Nuphar luteum-kasvustoja (peitt. 50 - 90) on siellä täällä n. 2-20 
m2 suuruisia aloja samoilla syvyyksillä ja samassa osassa järveä kuin 
potamogeton natansia.· Samoin kuin edelliseen yhdyskuntaan tun
keutuu tännekin Amblystegium, ei kuitenkaan yleisesti. Parissa avo
veden itärannan lahdessa on n. 10 m2 suuruisia Nuphar-kasvustoja, 
joissa on runsaasti Utricularia intermediaa (peitt. 25 - 50) sekä vähän 
Hydrocharis morsus ranaeta ja Lemna minoria. 

Nymphaea candida-yhdyskunta. Sitä on järvessä hyvin vähän, 
vain muutamia korkeintaan 2 m2 suuruisia (peitt. 25- 50) aloja. 2- 3 
pientä ryhmää on länsipuolella kortteen joukossa aivan vesirajassa, 
2 on syvemmällä kortteikon ulkopuolella. 

Sagittaria sagittijolia-yhdyskuntaa, joka voitaisiin ehkä yhtähy
vin laskea ryhmään 5, on pieniä, korkeintaan 3 m2 suuruisia avovesi
saa rekkeita (peitt. 25 - 75). 

3. Ruokokasvien yhdyskunnat. 

Scirpus lacustris-yhdyskuntaa on n. 5- 20 m levyisenä, paikoi
tellen katkeilevana vyöhykkeenä avovesialueen ympärillä ja useita 
saarekkeita avovedessä. Kaisla on hyvin tiheää (peitt. 10 - 20); 
yleensä ei ole joukossa lainkaan muita kasveja. Harvemmissa koh
dissa voi joukossa olla jokunen Alisma plantago tai Cicuta virosa
yksilö. Ainoastaan Phragmites communiksen kanssa kaisla muodos
taa sekayhdyskuntia, jo(ssa on suunnilleen yhtä paljon kumpaakin 
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kasvilajia. Näitä yhdyskuntia on muutamia, noin 50 m2 suuruisia. 
Raja rannassa päin kasvavaa korteikkoa vastaan on yleensä hyvin 
jyrkkä. Rajalla ei tavata välittävää vyöhykettä. Sitävastoin on 
Scirpus lacustrista paikoitellen harvakseen aivan kortteikon keskellä. 
joukossa kasvaa tällöin myös Lysimachia thyrsifloraa hyvinkin run
saasti (peitt. 20 - 25). 

Phragmites communis-yhdyskunta. Tätä yhdyskuntaa on jär
vellä melko vähän. Puhdasta ruokokasvustoa (peitt. 20- 30), sekin 
harvaa, on ainoastaan koillispuolella järveä. Muualla on joukossa 
Scirpus lacustrista ja Equisetum limosumia. Ruovokkoa on noin 50 
- 300 m2 suuruisia aloja. 

Typha latifolia-yhdyskunta. Avoveden pohjoispäässä on noin 
75 m2 suuruinen ala puhdasta Typhaa (peitt. 1 0- 50), koillispuolella 
suurempi noin 200 m2, jossa joukossa kasvaa harvakseen Phragmites 
communista, lisäksi pari aivan pientä alaa itärannan kortteikon kes
kellä, joukossa täällä runsaasti kortetta. 

Butomus umbellatus-yhdyskuntaa on siellä täällä, kaikkiaan noin 
kymmenkunta 1- 4 m2 suuruista saareketta avovedessä, ollen puh
taita ja hyvin tiheitä (peitt. 80- 90). 

4. Kortteikkoyhdyskunnat. 

Equisetum limosum-yhdyskunta muodostaa yhtenäisen vyöhyk
keen, jonka leveys on n. 40 - 170 m, ympäri koko järven. Yhdys
kunnasta voidaan eroittaa kolme muotoa: a) puhdas Equisetum
yhdyskunta, b) Equisetum-Amblystegium-yhdyskunta ja c) Equise
tum-Lysimachia thyrsiflora-yhdyskunta. 

a) P u h d a s Equisetum-yhdyskunta kiertää järveä yhtenäisenä 
vyöhykkeenä, ulottuen n. 35 cm syvyydeltä (13. 7.) rannalle päin 
n. 15 cm syvyyteen Yhdyskunta on kauttaaltaan hyvin saman
laista. Paitsi kortetta (peitt. n. 2) on yhdyskunnassa tasaisesti har
vakseen Alisma plantagoa ja Cicuta virosaa ja paikoitellen vähän 
Typhaa, Scirpus lacustrista ja Phragmitesta. 

b) Equisetum-Amblystegium-yhdyskunta m.uodostaa vyöhyk
keen edellisestä rantaan päin, siis n. 15 cm syvyydeltä aina vesi
rajaan (13. 7.) saakka. Vyöhyke on melkein yhtenäinen lounais
Iänsi-pohjoisran.noilla. Itäpuolella, paikoitellen myös muuallakin on 
sen tilalla Equisetum-Lysimachia-yhdyskunta ( c). Amblystegium
lajeista (peitt. 95) oli Helsinkiin tuodussa näytteessä A. cordifo-
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liumia (runsaasti) ja A. fluitansia (vähemmän); joukossa voinee sen
tään olla muitakin lajeja . 

c) Equisetum-Lysimachia tlzyrsiflora-yhdyskunta muodostaa , ku
ten jo edellä mainittiin, vyöhykkeen puhtaan kortteikon ran
nanpuolella järven itäpuolella, ja paikoitellen sitä on muuallakin 
edellisen yhdyskunnan joukossa , jolloin seassa on tavallisesti A m
blystegium-Iajeja (peitt. n. 40 - 50). Muuten on yhdyskunnassa sa
moja kasveja kuin edellisissä. Lysimachia peittää 50 - 70, Equise
tum 2 o/0 • 



Nummen Savijärven kasvillisuus. 173 

5. llmaversoisten vesiruohojen yhdyskunnat. 

Menyanthes trifoliata-yhdyskuntqa on pieniä erillisiä kasvustoja 
Equisetum-Carex ja . Carex vesicaria-kasvustojen joukossa, sekä jär
veen kaivetuissa ojissa. Luoteispäässä on joitakin 4- 6 m2 suuruisia, 
kaakkoispäässä vähän suurempia (15 m2) aloj a. Menyanthes kasvaa 
tavallisest i aivan puhtaana (peitt. 90), toisin paikoin hiukan Carex 
vesicariaa joukossa. 

Paitsi näitä jotenkin puhtaita Menyanthes-yhdyskuntia on 
kaakkoispäässä sellaisia, Joissa on raatteen (peitt. 50 - 70) joukossa 
runsaasti Lysimachia thyrsifloraa (peitt. 5- 25) ja eräitä muita kasvi
lajeja (Lythrum , Alisma, Ranunculus lingua), joita ed. mainituissa 
puhtaissa Menyanthes-yhdyskunnissa ei lainkaan tavattu. Nämä 
yhdyskunnat ovat alaltaan suurempia (n. 15 - 25 m2) kuin edelliset, 
niitä on kaikkiaan noin kymmenkunta kaakkoispään korte-saravyö
hykkeessä. 

6. Vesisarayhdyskunnat. 

Carex vesicaria-Equisetum limosum-yhdyskunta. Se muodostaa 
melkein katkeamattoman vyöhykkeen (leveys 10- 70 m) kortteikko
vyöhykkeestä rantaan päin. Seurakasveina on etenkin Calthaa ja 
Oalium palustrea. järvenpuoleisissa osissa tavataan joukossa vielä 
Amblystegium cordifoliumia. Carex vesicm·ia peittää 15-50, Equise
tum 2- 3 o/0 • 

Carex acuta-Equisetum limosum-yhdyskunta. Tätä yhdyskuntaa 
on aina siellä täällä edellisen yhdyskunnan muodostamassa vyöhyk
keessä. Kaakkoispäässä on sitä runsaammin, muodostaen siellä koko
naan korte-saravyöhykkeen. Samoin kuin edellisessä on useissa koh
din joukossa sammalta (Amblystegium). Carex acuta peittää 45 - 50, 
Equisetum 2- 3 %. 

Carex vesicaria-yhdyskunnat. Carex vesicaria-yhdyskunta muo
dostaa yksinänsä yli puolet koko saravyöhykkeestä, ollen pääosana 
siitä muualla paitsi kaakkoispäässä. Sielläkin sitä tavataan, mutta 
Carex acuta- ja Carex Ooodenowii-yhdyskunnat ovat sentään vallitse
via. Luoteiskulman, jossa saravyöhyke on leveimmillään, se peittää 
kokonaan. Siell ä on yhdyskunta melko puhdasta C. vesicariaa, ai
noastaan järvenpuoleisissa osissa on Hippuris vulgarista runsaasti 
sisältävä yhdyskuntamuoto. Heiniä ja vihvilöitä kasvavissa osissa 
C. vesicaria-yhdyskunta pistäytyy kielekkeinä näitten yhdyskuntien 
väliin ja muodostaa yhtenäisen vyöhykkeen näitten maarantaniitty-
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jen ja korteyhdyskuntien väliin. Näillä alueilla ei yhdyskunta ole 
niin vapaata muista kasvilajeista kuin luoteiskulmassa. Carex vesi
caria peittää n. 50 - 80 %. Muista lajeista on peittävyyteen nähden 
mainittava varsinkin Caltha palustris (2 - 10) ja Galium palustre 
(1 - 2). Muita seuralaiskasveja ovat Carex canescens, C. Goodenowii, 
(Scirpus paluster), Eriophorum polystachyum, Lysimachia thyrsiflora, 
Stellaria palustris, Ranunculus flammula ja Comarum. Kaakkois
päässä on parissa kohdassa runsaasti Menta arvensista (peitt. 15). 
Paikoitellen, vaikka harvoissa kohdissa ja pienillä aloilla on saran 
joukossa vähän sammalta (näytteissä Amblystegium fluitans, A. 
cordifolium, Acrocladium cuspidatum). 

Paitsi näitä varsinaisia Carex vesicaria-yhdyskuntia tavataan 
sellaisia, joissa C. vesicarian ohella joku toinen kasvi on yhtä runsaasti 
edustettuna. Näitä kasveja on Hippuris vulgaris, Lysimachia thyr
siflora ja Calamagrostis stricta. Hippurista (peitt. 20 - 50) sisältävää 
yhdyskuntamuotoa on luoteispään Carex vesicaria-vyöhykkeen 
vedenpuoleisessa osassa n. 10 m leveä, selvä vyöhyke. Lysimachia 
thyrsifloraa (peitt. 15 - 40) kasvavaa taas on muutamia n. 50 m2 

suuruisia aloja lähellä kortteikon rajaa järven itäpuolella. 
Calamagrostis strictaa (peitt. 20 - 25) kasvavaa muotoa, jossa 

joukossa on aina melko runsaasti (peitt. 2- 10) Calthaa, on saravyö
hykkeen heiniä ja vihvilöitä kasvaviksi merkityissä osissa. Yhdys
kunnat ovat roin 15- 25 m2 suuruisia, muuttuvat usein rantaan päin 
vähitellen Calamagrostis stricta- juncus filiformis-yhdyskunnaksi. 

Carex acuta-yhdyskunnat. Carex acuta muodostaa pääosan kaak
koisesta saravyöhykkeestä. Sitäpaitsi on sen kasvustoja muutamia 
n. 25 m2 suuruisia aloja pohjoispäässä ja itäpuolella Carex vesicaria
yhdyskuntien joukossa lähellä kortteikon rajaa. Yhdyskunta on 
yleensä hyvin puhdasta (peitt. 70 - 90) ja rajoittuu jyrkästi muihin 
yhdyskuntiin. Kaakkoisilla suurilla C. acuta-alueilla kasvaa seurassa 
vain C. vesicaria (peiti. 1- 2) ja Equisetum limosum. Muualla on 
seuralaisina paitsi näitä esim. Caltha palustris, Lysimachia thyrsiflora, 
Galium palustre, Ranunculus flammula, (Scirpus paluster). 

Samoinkuin Carex vesicaria muodostaa C. acutakin Calamagro
stis strictan kanssa yhdyskuntia. Näitä on sc.moilla seuduilla kuin 
vastaavia C. vesicaria-yhdyskuntia, yleensä kuitenkin lähempänä 
kortevyöhykettä. Kasvustot ovat hyvin tiheitä ja korkeakasvuisia. 

Carex Goodenowii-yhdyskuntaa on n. 5- 25 m2 suuruisina aloina 
siellä täällä saravyöhykkeessä, kaakkoispäässä runsaimmin, ollen-



Nummen Savijärven kasvillisuus. 175 

siellä Carex acutan ohella saravyöhykkeen päämuodostajina. Tämä 
yhdyskunta esiintyy yleensä lähempänä rantaa kuin Carex acuta
yhdyskunta, eikä ulotu juuri Equisetumia kasvaviin yhdyskuntiin 
saakka. Carex Goodenowiin (peitt. 60- 80) joukossa tavataan esim. 
C. vesicaria, Galium palustre, Lysimachia thyrsiflora ja Cardamine 
pratensis. Parissa kohdassa koi llispäässä on tässä yhdyskunnassa 
Sphagnumia (näyte oli Sp. platyphyllum), tosin vain parin kolmen m2 

alalla. Nämä ovat ainoat kohdat järvessä, joissa tapasin rahkasam
malta. 

7. Kellujariutat. 

Avoveden koilliseen suuntautuvissa lahdissa on viimevuotisten 
kaisla- ja ruokojuurakkojen ja -varsien muodostamia lauttoja. Näillä 
lautoilla on itänyt hyvin paljon eri kasvien siemeniä. Hyvin run
saasti oli Cicuta Virosan taimia, melko paljon myös Bidens triparti
tuksen ja Menyanthes trifoliatan. Lemna minor kasvaa myöskin 
niillä ja varsien ja juurakkojen välissä Utricularia intermediaa. Mi
kään varsinainen kasviyhdyskunta ei tällaisen kellujariutan kasvilli
suus tietenkään ole. 

Kartalle merkityllä alueella kasvaa edellisten lisäksi ajoittain 
veden alla seisovalla ranta-alueella niitty-yhdyskuntia, jotka tässä 
mainittakoon vain aivan lyhyesti: Calamagrostis stricta-kasvustoja, 
joissa kastikka on aivan peittävä, 3---:- 20 m2 suuruisia aloja saravyö
hykkeessä järven länsiosassa ja yksi n. 400 m2 alue saaresta kaak
koon; Calamagrostis stricta-juncus filiformis-kasvustoja lukuisina, 
vain 3- 4 m2 Iaajuisina aloina saravyöhykkeen keskiosissa länsi-, 
pohjois- ja itäpuolella järveä; juncus filiformis-yhdyskunta, jota 
tavataan kauempana rannasta (paikoitellen melkein kortteikon reu
naan saakka) kuin seuraavaa, joksi se tavallisesti rantapuolella 
muuttuu ja jonka kanssa yhdessä se muodostaa kasteiden maaranta
niittyjen pääosan; juncus filiformis-Agrostis canina-yhdyskunta, 
joka pitkin lounais- ja länsirantaa muodostaa yhtenäisen, leveim
miltä kohdiltaan 15- 20 m levyisen vyön, ja tavataan huomattavan 
laaja-alaisena, vaikka katkonaisena, myös koillis- ja itärannalla. 
Kaikissa näissä yhdyskunnissa kasvaa valtalajien seurana varsinkin 
Caltlzaa ja Galium palustrea, usein myös Erioplzorum polystaclzyum, 
Stellaria palustrista y.m. 

Esitetystä kasvillisuuskuvauksesta ja ennenkaikkea kartasta 
näkyy, että järven kasvillislludessa voidaan eroittaa vyö h y k-
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k e i t ä, j o t k a m u o d o s t a v a t s a m a n k e s k i s i ä k e
h i ä, os ittain yhtenäisiä, osittain katkeilevia. järven keskeltä läh
tien vyöhykkeet ovat seuraavat: 

1) Sammalvyöhyke, joka peittää melkein koko järven keskiosan. 
2) Potamogeton natans-vyöhyke, jota kuitenkin on ainoastaan 

etelä- ja itäpuo lella. Leveys 2- 40 m. 
3) Scirpus lacustris-vyöhyke, jota, vaikkakin katkeilevana, on 

ympäri koko järven. Leveys 10 - 20 m. 
4) Equisetum limosum-vyöhyke, joka ulottuu yhtenäisenä jär

ven ympäri. Leveys 40- 170 m. 
5) Saravyöhyke. Samoin yhtenäinen. Leveys 25 - 140 m. 
j ä r v i t y y p ei s t ä, joita viime aiko ina on Ruotsissa eroi

tettu (S a m u e 1 s s o n, A 1 m q u i s tl) korkeamman kasvillisuuden 
perusteella, Savijärvi kuulunee lähinnä n.s. Potamogeton-tyyppiin.. 
Tyypillisenä Potamogeton-järvenä ei sitä kuitenkaan voida pitää. 
Potamogeton- järvet ovat eutrofisia, yleensä saviperäisten kulttuuri
maitten järviä. Tyypillistä on niille yleensä Plzragmites-kasvustojen 
ja pitkäversoisten vedenalaiskasvien runsaus . Veden väri on tavalli
sest i kirkas tai sameanharmaa . >>Veden kukkiminen >> on runsas. 
Mikään näistä yleisistä, tyyppiä luonnehtivista seikoista, paitsi jär
ven asemaa ja eutrofisuutta, ei esiinny Savijärvessä. Kuitenkin 
täytyy järvi katsoa tähän saakka ero itetuista tyypeistä lähinnä tä
hän tyyppiin kuuluvaksi. järven huomattavaa eutrofisuutta todis
tavat monet yksityiset kasvilajit, kuten Lemna, Hydroclzaris, Buto
mus, Iris, Typlza ja Ranunculus lingua, ja taas toi selta puolen oli
gotrofisissa järvissä yleensä esiintyvien isoetidien (lyhytversoisten 
vedenalaiskasvien) puute. järvi muistuttaa ehkä en immin A 1 m
q u i s tin humuspitoisia >>laihoja>> Potamogeton-järviä, ainakin kas
vistoltaan. 

luettelo Savijärvessä ja sen vesirannoilla tavatuista putkilokasvilajeista. 

(Syvyysmittaukset tehty 31. 7., jolloin vesi oli noin 15 cm korkeammalla 
kuin 15. 7.) 

Equisetum limosum. Hyvin runsaasti. Muodostaa paikoitellen lähes 200 m 
levyisen vyöhykkeen. l(asvaa kuivalta alueelta a ina n. 60 cm syvyyteen. 

Typha latifolia. Pieniä kasvustoja vedessä 36-42 cm syv. 

1 Sam u e 1 s s on: Untersuchungen uber die höhere Wasserflora von 
Dalarne. Sv. växtsociol. sällskapets handlingar IX. 1925. - A 1m q v i s t, E. : 
Upplands vegetation och flora. Akad. avh. Uppsala 1929. 



Nummen Savijärven kasvillisuus. 177 

Sparganium simplex. Muutamia yksi!. Carex vesicarian joukossa koillis- ja 
itärannalla, lisäksi muutamia ster. yksi!. f. longissimaa n. 50 cm syv. eteläpäässä. 

Sp. natans tai affine. Muutamia martoja yksi!. suunnilleen keskellä 
avovesialuetta. 

Sp. minimum. Jokunen yksilö Carex vesicarian joukossa koillis- ja itäran
nalla. 

Potamogeton natans. l(asvustoja 2-40 m leveänä vyöhykkeenä avoveden 
etelä- ja itäreunalla 35- 65 cm syv. 

P. perfoliatus. Yksi n. 12 m2 suuruinen ala keskellä avovettä, parissa koh
dassa pieni joukko P. natansin seassa kaakkoispäässä. Syvyys 55- 58 cm. 

P. obtusifolius. Amblystegium-lajien joukossa avoveden itäisissä lahdissa. 
Triglocllin palustre. Länsirannalla muutamissa kohdissa }uncus filiformisen 

joukossa. 
Alisma plantago. Siellä täällä koko kortetta kasvavassa osassa. Muutamia 

pehkoja myös avovedessä n. 40 cm syv. 
Sagittaria sagittifolia. Pieniä kasvustoja avovedessä n. 55- 65 cm syv. 
Butomus w _nbellatus. Pieniä kasvustoja avovedessä 55- 65 cm syv. ja kaak

koisissa ojissa muutamia pehkoja. 
Hydroc/zaris morsus ranae. Järveen kaivetuissa ojissa melkoisen runs., pai

koitellen myös kortteikossa, sekä avovedessä kellujariutoilla. 
Baldingera arundinacea. Kaakkoispäässä lähellä joenrantaa 1 n. 40 m2 suu

ruinen ala, lähellä 2-3 pientä kasvustoa. 
Plzragmites communis. Yhdyskuntia niukanlaisesti kortteikon joukossa ja 

vähän ulkopuolellakin 48 cm syv. saakka. 
Alopecurus geniculatus. Paikoitellen saravyöhykkeen rantaosissa ja järveen 

kaivetuissa ojissa. 
Agrostis stolonifera. Saraikon ojissa melko runsaasti ja pajusaarista pohjoi-

seen n. 20 m2 suuruisella alalla. 
A. canina. Usein runsas maarantaniityillä. 
Calamagrostis stricta. Pienenpuol. kasvustoja runsaasti saravyöhykkeessä. 
Olyceria fluitans. Pienillä aloilla kaakkoispäässä joen rannoilla ja parissa 

kohdassa sarojen joukossa länsirannalla. 
Erioplwrum polystacllyum. Kauttaaltaan harvakseen niissä saravyöhykkeen 

osissa, joissa on heinä- ja vihviläyhdyskuntia. 
Scirpus Lacustris. Muodostaa vyöhykkeen kortteikon ulkopuolella ja saa

rekkeita avovedessä. Kasvaa 18- 50 cm syv. 
Se. acicularis. Muutamia yksi!. keHumassa veden pinnalla. Juurtuneena ei 

löytynyt. 
Se. paluster. Rantasaraikossa melkoisen runs. 
Carex vesicaria. Hyvin runsaasti suuria yhdyskuntia. 
C. rostrata. Muutamia yksil. idästä laskevan puron suussa. 
C. acuta. Muodostaa pienenpuoleisia yhdyskuntia saravyöhykkeessä. 1-<:aak-

koispäässä pääosana saravyöhykkeessä. 
C. Goodenowii. Pieniä kasvustoja siellä täällä, enimmin kaakossa. 
C. canescens. Muutamia yksi!. saravyöhykkeessä. 
Calla palustris. Kaakkoispäässä Carex vesicarian joukossa, lähellä jokea n. 

30 m2:n alalla melko tiheästi. 
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Lemna minor. Ojissa runsaasti, itärannan avovesilahtien pohjilla niukem
min. 

juncus filiformis. Runsaasti yhdyskuntia saravyöhykkeen rantaosissa. 
j. bujonius. Läntisellä rannalla aivan saravyöhykkeen rantaosissa paikoi

tellen tavattava. 
Iris pseudacorus. 2 pikku ryhmää Carex vesicarian joukossa, toinen länsi-, 

toinen itärannalla. Sitäpaitsi paljon hajallisia yksi!. joen saaressa. 
Polygonum ampflibium. Muutamia yksi!. jokeen johtavassa kaivannossa. 
Stellaria palustris. Paikoitellen harvakseen saravyöhykkeessä. 
Nupllar Luteum. Pieniä kasvustoja avovedessä n. 40~0 cm syv. 
Nympllaea candida. Hyvin pieniä ryhmiä kortteikossa ja avovedessä. 
Caltlza palustris. Runsaasti kaikkialla saraikossa. 
Ranunculus Lingua. }\aakkoispäässä sarojen joukossa melko runs. 
R. jlammula. Saravyöhykkeessä harvakseen suuri lla aloilla. 
R. sceleratus. 1 yksilö idästä laskevan puron suussa. 
Cardamine pratensis. Harvakseen siellä täällä saravyöhykkeessä. 
Nasturtium palustre. Muutamia yksi!. länsi rannan saravyöhykkeen ranta-

osissa. 
Callitriclle verna. Vähän pohjoispäässä olevassa ojassa. 
Lytllrum salicaria. Runs. yksi!. kaakkoispään korte-saravyöhykkeessä. 
Myrioplzyllum verticillatum. Melkoisen runs. pohjois. olevassa kaivannossa. 
Hippuris vulgaris. Carex vesic.-vyöhykkeen ulko-os. luoteiskulmassa. 
Cicuta virosa. Harvakseen koko kortteikossa n. 30 cm syv. saakka. 
Lysimaclzia tllyrsijlora. Suuria sekakasvustoja kortteen kanssa, pienempiä 

muutamien muitten kasvien. 
L. vulgaris. Muutamia yksi!. kaakkoispään saraikossa. 
Menyantlles trijoliata. Muutamia pieniä kasvustoja. 
Myosotis palustris. Muutamia yksi!. idästä tulevan puron suun seuduilla ja 

joen rannoilla. 
Myosotis caespitosa. Saravyöhykkeen rantaosissa itä- ja länsirannalla 

muutamia yksil. 
Menta arvensis. Runsaasti pienillä aloilla Carex vesicarian joukossa saaresta 

kaakkoon päin. 
Utricularia vulgaris. Pohj. kaivannossa parin m2 :n alalla. 
U. intermedia. Carex vesicarian joukossa luoteispäässä muutamia yksi!., 

kellujariutoilla runsaasti. 
Galium palustre. Runsaasti kaikkialla saravyöhykkeessä. 
Bidens tripa_rtitus. Saravyöhykkeen rantaosissa muutama yksilö. 

Vanamon matka Turkuun 10.- 11. V. 1930. 
Paavo Suomalainen. 

Kevätlukukauden päättäjäisiksi Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen 
Seuran jäsenet olivat kutsuneet Vanamon vieraakseen. Kiitollisin mie
iin olikin kutsua noudattanut 53 vanamo laista, jotka IO.V. heille vara-
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· Retkeläiset ja heidän turkulaiset isäntänsä Biologisen museon edustalla. 

tussa vaunussa lähtivät Helsingistä matkalle kunniana~voisaa Turkua 
ja sen luonnontieteellisiä nähtävyyksiä katsomaan. jo Turun ase
malla tuntui ystävällisen isäntäväkemme huomaavaisuus, sillä sinne 
oli Vanamoa vastaanottamaan saapunut prof. W. M. Linnaniemi, 
toht. K.j. Valle, maist. Suoma Va IIe, maist. Lauri Kari ja suuri 
joukko seuran nuorempia jäseniä. Vanamolai_sten majoituttua ja 
saatua pikaisen yleiskatsauksen kaupungista alkoi klo 19.30 Yliopis
tossa Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran kokous. Prof. W. M. 
Li n n a n i e m i lausui sydämellisessä tervehdyspuheessaan ko
kouksen osanottajat tervetulleiksi. Esiteimien sarjan aloitti yliopp~ 
0. H u 1 k k o n en selostaen huomattavia tutkimustuloksiaan kima
laisten psykobiologian alalta. Preparaattori V. P e k k o 1 a esit~lmöi 
kalojen Iapamadoista, niiden rakenteesta ja sukulaisuussuhteista 
sekä yksilönkehityksestä. Esitelmää valaistiin lukuisin heijastusku
vin ja saipa Vanamo nähdä sellaisenkin lapamadon, >>jolla ei ollut 
päätä ollenkaan, muuten kuin tietysti toinen pää ja toinen pää>>. 
Esitelmän jälkeen hajaannuttiin isäntien opastuksella Yliopistoa tar
kastelemaan. Suurinta mielenkiintoa herättivät tietysti luonnontie
teelliset laitokset ja museot, mutta vanamolaisilla oli ilo nähdä koko 
yliopistotalo juhlasaleineen, hallintohuoneineen, kirjastoineen j.n.e. 

Klo 22 jatkettiin kokousta. Yliopp. Ta i m i M ä k e 1 ä esitel
möi Kuloveden seudun ]ehdoista. Ylioppilas Pekka G r e n q v i s t 
selosti yleisiä lintuekologisia tutkimustuloksiaan Kökarin linnustosta. 
Yliopp. Erkki K a n e r v o näytti erään harvinaisen kärpäsepämuo
dostuman esittäen hypoteesin se1 synnystä. Lopuksi kertoili maist. 
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Ilmari H i d en lepakoiden päivälennosta. Kokouksen päätyttyä 
tulkitsi toht. Mauno j. K o t i l a i n e n vanamolaisten kiitollisuu
den arvoisalle isäntäväelleen. 

Kokouksen jälkeen oli illanvietto kahvi- ja teeillallisineen kah
vila Phoenixissä. 12-henkinen vastaanottokomitea oli arvatenkin 
päättänyt mieluisasti yllättää vanamolaiset, eikä sen tarvinnutkaan 
odotuksissaan pettyä. Komeasti ja aistikkaasti koristellussa juhla
pöydässä vallitsi pian mitä hilpein mieliala. Puheita pitivät illan 
kuluessa prof. Uunio S a a 1 a s, maist. Osmo H. P o r k k a ja Heikki 
Väänänen. juhlatunnelmaa lisäsivät useat laulu- ja soittoesitykset. 

Sunnuntai-aamu toukok. 11 pnä valkeni sateisena. Aamupäi
vällä tutustuttiin kaupungin nähtävyyksiin ja klo 12 keräännyttiin 
Turun biologiseen museoon, johon tutustuttiin lehtori D. A. W i k
s t r ö m i n asiantuntevalla ja pirteällä johdolla. Kaun is ja maas
samme ainutlaatuinen museo herätti tietysti aivan erikoista ihas
tusta ja mielenkiintoa. Biologisesta museosta siirrytti in Turu11 lin
naan, jota pikimältään tarkasteltiin. Linnasta matka jatkui Ruissa
loon, jossa syötiin yhteinen lounas Marjaniemen ulkoravintolassa. 
Marjaniemessä leht. D. A. W i k s t r ö m leikkisässä puheessaan 
kiitti vanamolaisia, jotka olivat saapuneet sisarseuraansa tervehti
mään, ja maist. Osmo H. Porkka lausui vanamolaisten kiitokset 
turkulaisille isännilleen kaikesta nähdystä ja kuullusta sekä rattoi
sista yhdessä vietetyistä hetkistä toivoen, että Vanamo pian näkisi 
turkulaiset luonnontieteilijät vierainaan pääkaupungissa. 

Sateisen sään takia ei suunnitellusta retkeilystä Ruissalossa tul
lut mitään. Ainoastaan autobusseista vanamolaiset saivat ihailla 
kuulun tammimetsän kevättä ja kaunista luontoa. Klo 17. 20 oli 
keräännyttävä asemalle ja palattava Helsinkiin. Runsaslukuisen 
saattajaio joukon jäädessä asemasillalle oli kiitollisten vanamolai.sten 
harras toivomus: Pikaisiin näkemiin, mutta nyt vuorostaan Helsin
gissä! 

Pieniä tietoja. 
Koivuhiiren (Smintlzus subtilis) sai yhteisk. Lauri Siivonen elokuun 15 pnä 

Pöyhölän viljapellolta Pieksämäellä. Vuonna 1910 on L. Y:ssä mainittu samat
Iainen löytö }\uopion pitäj äs tä. Harvinainen se on ainakin ensinmainitulla 
seudulla. Jussi Seppä. 

Metsäleivonen (Lullula arborea) asusti Pieksämäen kauppalan alueella kesä
kuun puolivälistä kuun lopulle, mutta katosi myöhemmin. Lintu oli yksinjää-
nyt kappale, sillä toi sta en paikalla huomannut. Jussi Seppä. 
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Havaintoja tllhenpesällä. Tilhi, tuo kaunis Iin tu, joka syksyisin on niin ta
vallinen maalla, koristacn silloin väririkkaana jo ennen koristeelliset pihlajamme, 
on kesäisin harvoin tavattavissa ja silloinkin vain, ainakin useimmin, sydän
maittemme yksinäisyydessä. Ainoastaan ani harvat henkilöt ovat löytäneet sen 
pesimispaikan ja pesän ja sen takia tämä vähäinen selostus tilhen tavoista sen 
pesimisaikana lienee paikallaan. 

Heinäkuun 25 p:nä kuluneena kesänä löysi allekirj., ollessaan metsätöissä 
Pudas j ä r v en- Taival kosken rajamailla, lähemmin sanottuna val
tion omistamalla Pahkavaaralla, tilhen pesän, jossa oli 5 poikasta. Pesä oli ra
kennettu noin 6 m korkuiseen kuuseen, ja huomaamatta pesää kaasi eräs 
työmies kuusen, jolloin sekä pesä että linnun poikaset kiisivät kuusesta kankaalle. 
Poikaset rupesivat hädissään tirskumaan, jolloin mies huomasi vahingon, kutsui 
allekirj. paikalle, ja yhdessä nostimme kuusen pystyyn toista kuusta vasten, lai~ 
toimme pesän kuusenoksille suojaan sekä kokosimme vahingoittumattomat po
jat pesään. jännityksellä odotin miten emä sekä urostilhi, molemmat näet hoita
vat poikasia, suhtautuisivat uusiin olosuhteisiin. Kesti kauvan ennenkuin van
hemmat uskalsivat lähennellä majaansa, mutta vihdoin, uroon tähystellessä tilan
netta korkean hongan latvasta, rohkeni naarastilhi lähetä yhä lähemmä kotiaan 
ja lopussa sukelsi se lentäen maanrajaa pitkin kuuseen ja niin pesäänsä, jossa se 
heti rupesi kodinsiivous- ja lapsenhoitopuuhiin. Tarkkasin useita vuorokausia 
tämän jälkeen tilhien puuhia. Ensin olivat ne kokolailla arkoja, vaan tottuivat 
vähitellen niin, etteivät arastelleet tuloani paljon lainkaan ja sain, varovaisesti 
kun lähestyin , mennä ihan pesän viereen emän siitä lähtemättä pois. Se vaan 
makasi pesässään, peitellen poikasiaan nokka taivasta kohden ja >>polkkatukka» 
pörröllään silmiäänkään liikuttamatta. Uros vaan oli vahdissa hongan latvassa. 
Pojilla, vaikka ne vielä olivat untuvapeittoisia, oli jo siipipeilin alut heiakan vä
riset. Pesä oli semmoinen kuin tilhenpesä kirjoissa kuvataan, paitse että se 
oli sisustettu naavalla. Paikka missä pesä on, on hetteestä lähtevän puron lä
.hellä, korkealla vaaralla, noin 5 km l ähim~ästä ihmisasunnosta. 

A. Forsström. 

KaisJarääkkä (Porzana porzana) asusti kuluneena kesänä Pieksämäen kaup
palan alueella erää llä suohaudalla. Ensikerran kuulin sen yöllisen äänen kesä
kuun 2 päivänä. Pesää en onnistunut löytämään, sillä sen elinpiiri oli sangen 
vaikeakulkuista. Noin puolen kilometrin päässä ensinmainitusta paikasta sa
mantapaisella suohauta-a lueella asusti toinen kaislarääkkä. Luulen sen kuiten-
kin kadonneen seudulta jonkun päivän kuluttua. jusst Seppä. 

Valkovuokko (Anemone nemorosa L.) Jyväskylässä. Tätä kasvia kas
vaa n. 3 1/2 km päässä Jyväskylän kaupungista länteen, n. 1/2 km l\öh
niönjärven kaakkoiskotkasta lounaaseen, Pirunkorveksi nimitetyssä, pääasial
lisesti koivun ja kuusen muodostamassa sekametsässä. Kasvia, jonka löysin 
kesäkuun alussa v. 1929 (keväällä 1930 se kukki ainakin jo 18 p:nä toukokuu
ta), on ainoastaan parinkymmenen metrin pituisella alalla kahden puron 
yhtymäpaikalla. Kehälehtien luku on ainoastaan pienemmällä osalla tavallinen 
t>, valtava enemmistö on 7-Iehtisiä, muutamia 8-lehtisiä löysin myöskin. Suo
juslehdet ovat huomattavasti karvaisempia kuin tavallisella valkovuokolla. 
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K,aikesta päättäen nämä vuokot kuuluvat siihen pohjoisempaan muotoon, 
jota Mela- Cajanderin kasvian mukaan on löydetty maakunnista On, Tron, 
Ok, Lp. Omituiselta tuntuu, että kasvia kasvaa niin kaukana sen varsinai
silta kasvupaikoilta kuin Jyväskylässä (Tb). Lisäksi mainittakoon vielä, että 
Anemone nemorosa'a ei tiettävästi kasva täysin luonnonvaraisena missään 
muualla Jyväskylän lähellä. Tarvo Oksala, lyseolainen. 

Sisymbrium sinapistrum leviämässä Viipurin seuduilla. K,uten tunnettua 
tavataan Sisymbrium sinapistrumia nykyisin verrattain yleisesti liikenne
paikoilla eri osissa Suomea. K,uitenkaan ei varmuudella li ene huomattu sen 
leviävän, vaan se näyttää tulleen erikseen kuhunkin kasvupaikkaansa ulko
maisesta siemenestä. Tästä syystä lienee mielenkiintoista tietää, että Viipu
rissa mainittu laji on Rosuvoin kaatopaikalta levinnyt useihin lähellä oleviin 
pihoihin. Sisymbrium sinapistrum pystyy siis meillä kypsyttämään siemenensä 
ja levittämään niitä ympäristöön. Sen taimet selviytyvät myös hyvin kilpai
lussa muiden rikkaruohojen kanssa, joten Sisymbrium sinapistrumilla on kaikki 
edellytykset vallata itselleen pysyvä paikka ruderaattikasvistossamme. 

Leo Aario. 

Eräiden vesikasvien esiintymisestä Merikarvialla. Tutkiessani kesällä 1929 
merenrantasoita Merikarvialla tulin myös tehneeksi havaintoja eräiden vesi
kasvien esiintymisestä paikkakunnalla. Koska tiedot niistä ovat k.o. seudulta 
aivan ylimalkaiset, esitän tässä eräiden tärkeimpien kasvupaikat 

Ruppia rostellatan siemen tavattiin huuhdottaessa Merikarvian satamassa 
olevasta vesijätöstä (vettä n. 10 sm) liejun pinnasta otettua näytettä. Ruppia 
siis ilmeisesti esiintyy paikalla, vaikka se kesän alussa oli vielä niin pientä, 
että sitä ei huomattu. 

Zannichellia sp. tavattu eräästä umpeenkasvavasta merenlahdesta Meri
karvian kirkolta n. 2 km pohjoiseen. 

Najas marina: edellä mainittu merenlahti sekä Merikarvian satamassa oleva 
vesijättö. 

Hydrocharis morsus ranae: Kakkurinlampi Merikarvia-Tuorila-maantien 
varrella, aikaisemmin mainittu umpeenkasvava merenlahti ja eräs pienehkö 
Iampi siitä n. 100 m kaakkoon. 

Myriophyllum verticillatum: puuttuu K,akkurinlammesta, muuten samat 
löytöpaikat kuin edellisellä . 

. 15. V 1. 1930. Leo Aaria. 

Tuuhea kuusi kasvaa Loimaan Onkijoella maanviljelijä Matti Pesolan pää
rakennuksen pihamaalla. Kuusi ei ole erikoisen korkea, noin 20 m, eikä pak
suutensakaan puolesta mainittava, mutta sen oksasta on silmiinpistävän tuu
hea ja voimakas. Oksastan läp ileikkaus puun alaosasta on noin 11 x 11 m, 
joten se peittää maata noin 120 m2 eli hyvän joukon toista aaria, ja siinähän 
on jo tonttia vaikka pienelle rakennukselle. Tähän reheväkasvuisuuteen on 
syynä ilmeises ti osaksi se, että puu kasvaa aivan yksinään, osaksi nähtävästi 
sovelias maaperä, johon myös ympäristön lehtomainen kasvillisuus viittaa. 

V. A. P. 
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Kasvifenologisia havaintoja Kouvolasta keväällä 1930. Ennen kevätilmiöi
den tarkastelua lienee paikallaan mainita talven vaikutuksesta eräiden pensai
den lehtiin ja silmuihin. Lämmin alkutalvi vaikutti sen, että jotkut silmut 
puhkesivat jo tammikuulla ja saivat puoleksi auenneina kestää helmikuun kyl
mät. (Helmikuun keskimäär. mlnimilämpö oli }\ouvolassa - 10,3-' C.). Nyt 
voidaan varmuudella havaita, etteivät ne kestäneet kylmää. 

Seuraavat havainnot qvat jatkoa L. Y:ssä 1930 aikaisemmin (s. 69) olleille. 
Lonicera periclymenum (?) (K.uusankosken apteekin puutarha); versojen lat
vassa olevat vanhat, vihreät lehdet olivat 10. V. tarkastettaessa kuolleet; sa
moin talvella puhjenneet silmut. - Lonicera tatarica 3. V. (aseman puisto); 
silmut kuivettuneet ja viereen kehittyneet varasilmut puhjenneet. - Sarnbucus 
racemosa. 15. V. (tri Ekbomin piha); oksat silmuineen paleltuneet n. 30 sm 
pitkältä kärjestä laskien (n. 3-5 silmuparia); varasilmuja ei huomattu. -
Spiraea sorbifolia. 15. V. (1\eski-Suom. Rykm. puistikko); pakkasvahingot voi 
huomata eri asteissaan riippuen todennäköisesti siitä, mitenkä auki silmut 
ovat talvella olleet; osa silmuja kuivia; toisista puhjennut lehtiä, joissa lehdy
köiden kärjet ovat mustuneet; useimmat lehdet terveitä; paleltuneiden silmu
jen viereen on kehittynyt uusia varasilmuja; 1\ouvolan 1\äpylässä samoin. -
Viburnum lantana. 15. V. (}(. S R:n puistikko); ei enään löydetty syksyisiä, 
vihreitä lehtiä. 

Seuraavat kukkimishavainnot on tehty. Acer platanoides (aseman puisto) 
11. V. - Alnus glutinosa (veturitallin luona) 8. IV.- A. incana ei enää pölyn
nyt 27. IV.- Anemone nemorosa (1\ymen ranta) 14. IV. - Arabis suecica (Hel
singin rad. varr.) 1. V. - Betula verrucosa (?) 11. V. - Caltlza palustris (>>Saksan
aho>>) 10. V.- Daplme mezereum (Mielakkamäen länsipuol.) 10. IV. - E,1visetum 
arvense (Helsingin rad. varr.) 11. IV. - Erioplwrum vaginatum (Tanttarinmäen 
suot) 6. IV. - Fragaria vesca (Palomäki) 17. V., (todennäk. aikaisemminkin, 
samoinkuin eräät muut jälempänä mainitut samana päivänä havaitut kasvit). 
- Fraxinus excelsior (aseman puisto) 12. V. - Oxalis acetosella (Palomäki) 
17. V. - Populus tremula 11. IV. pölisivät muutamat norkot. - Prunus padus 
18. V. ensimmäiset kukat; 20. V. täydessä kukassa. - Pulsatilla vernalis (Sal
pausselän etelärinteellä Niinimäkeä vastap. = Multamäellä) 10. IV. - Rubus 
arcticus (Palomäki) 17. V.- Salix; ensimmäiset kukinnot 12. IV. - Taraxacum 
(Helsingin rad. varr.) 1. V. - Tussilago farfarus (veturitallin luona) 9. III. -
Ulmus montana (aseman puisto) 30. IV. - Vaccinium myrtillus (Palomäki) 
17. V. - Viola arvensis (Helsingin rad. varr.) 1. V. - V. palustris ja Riviniana 
(Palomäki) 17. V. 

Kouvola 20. V. 30. Arvi Ulvinen. 

Uutisia. 

Biologisten aineiden opiskelijat Turun Yliopistossa. joutuessaan koske
tuksiin jokaisen Turun Yliopistossa biologisia aineita opiskelevan kanssa alle
kirjoittanut on huvikseen pitänyt kirjaa näistä Yliopiston luettelon avulla, 
ensimmäisen luett~lon ilmestymisestä saakka. Seuraavat numerot osoittavat 
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biologisten aineiden opiskelijain lukumäärän kasvua Turun Yliopiston olemassa
oloaikana. 

ke. sy. ke. sy. ke. sy. ke. sy. ke. sy. ke. sy. ke. sy. ke. 
1923 1923 1924 1924 1925 i925 1926 1926 1927 1927 1928 1928 1929 1929 1930 

kand. 14 15 17 24 23 30 33 47 47 59 55 58 67 66 70 
mf. 16 31 30 39 29 25 22 16 14 23 20 37 30 52 46 
yht. 30 46 47 63 52 55 55 63 61 82 75 95 97 118 116 

Numerot osoittavat kandidaattitutkintoa opiskelevain luvun tasaista hil
jaista· nousua eräitä syyslukukauden huomattavampia nousuja lukuunotta
matta. Muutamat pienet kevätlukukauden laskut osoittavat sotapalvelukseen 
menemistä, tutkintojen suorittamista, opiskelualan vaihdosta y.m. Medikofiili
tutkintoa opiskelevien määrässä on havaittavana laskusuunta syksystä 1924 
kevääseen 1927 ja tämän jälkeen noususuunta. Vaihdos sattunee niihin aikoihin 
jolloin tiedoitettiin, että Turun ylioppilailla on samat oikeudet Helsingin Yli
opiston lääketieteelliseen tiedekuntaan ilmoittautuessa kuin Helsingin ylioppi
lailla. Kevätlukukaudella huomattava lasku osoittaa syyslukukaudella val
mistuneiden poistumista. K:aikkien biologisia aineita opiskelevien yhteisluvut 
·OSoittavat näitä aineita opiskelevien määrän kasvaneen ·lähes nelinkertaiseksi. 

K. j. Valle. 

Virka haettavana. N u r me k sen keski k o u 1 u n luonnonhis torian 
ja maantieteen nuoremman lehtorin virka julistettiin 2. X. 56 :n päivän 
kulues a haettavaksi. 

Lukijoilta. 

Suomen lintujen pesimäajat. Sen johdosta, että allekirjoittanut nykyi
sin laatii julkaisua Suomen lintujen pesimäajoista, ja koska tällainen ty ö 
päteviin tuloksiin päästäkseen vaatii runsasta aineistoa, uskallan kääntyä 
kaikkien lintujen pesimistietoja omaavien puoleen pyynnöllä, että jättäi
sivät havaintonsa allekirjoittaneen käytettäväksi. Vähäisetkin ja kaikkein 
tavallisimpiakin lajeja koskevat tiedot ovat tervetulleita. Siinä tarkoituk
sessa pyydän saada otteita muistiinpanoista (vain lehden toiselle puolelle 
jäljennettyinä) tai itse muistiinpano!t, jotka pian palautetaan, lainaksi tar
vittavien tietojen noukkimista varten. 

Einari Merikallio, fil. maist. 
O·S. Kerava. 

Helsinki 1930. Raittiuskansanl(irfapaino Oy. 
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j u 1 kaisija: Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
Toimitus: Uunio Saalas (vastaava) ja K. Linkola 

Piirteitä oppikoulun luonnonhistorianopetuksen 
kehityksestä. 
Hannes Salovaara. 

Maamme oppikoulu on nykyisin uudestimuovautumisen vai
heessa. Parhaillaan työskentelee meillä valtioneuvoston asettama 
oppikoulukomitea, jonka tehtävänä on oppikoulumme .työmuotojen 
ja lukusuunnitelmien uudistaminen, ohjeena eduskunna.n 1 usunto, 
että oppikoulun tulee >>nykyistä paremmin palvella käytännöllisen 
elämän ja kansalaiskasv~ tuksen tarpeita>>. 

Näin ollen tulevat koulun opetusaineet uudelleenarvio innin alai
siksi. Sellainen arviointi on komiteassa jo alustavasti suoritettukin. 
Se asema, jonka komitea ennakkotiedoista päättäen tulee luonnon
historian opetukselle ehdottc.maan, ei ole niiden toiveiden mukainen, 
joilla maamme biologisten tieteiden edustc.j t ja biologisen opetuk
sen merkityksen ymmärtäjät ovat komitean mietintöä odottaneet. 
Siksi syrjäytetty se ase ma on. Siinä julkisessa keskustelussa ja ar
vostelussa, jon~a alaiseksi komitean ehdotus valmistuttuaan joutu
nee, tultaneen biologian edustajien t z.ho lta aikanaan tekemään vaka
via huomautuksia ehdotuksen johdosta . 

Kun mielestäni on paikallaan, että tällöin tunnetaan biologian 
opetuksen tähänastisen kehityksen päävaiheet ja yleinen suunta, 
jotta kysymystä voidaan arvostella .historiallista taustaa vastaan, 
pyydän luoda lyhyen katsauksen tämän oppiaineen aikaisempiin 
vaiheisiin, jotka ovat mielenkiintoisia muutenkin kuin tulevaa 
koul.u-uudistusta silmälläpitäen. 

Kolme uranuurtajaa. 

Kasvatusopin historian lukuisien nimien joukossa on kolme 
miestä, jotka aivan erikoisesti ovat myötävaikuttaneet luonnontie
teellisen ajattelutavan tunkeutumiseen uuden ajan kouluun. Ne ovat 
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F r a n c i s B a c on, M i c he 1 d e Monta i g n e ja Jo 11 a n 
A m o s C o me n i u s. Bacon (1561 - 1626) oli induktiivisen meto
din voimakas esitaistelija, >>reaalisen realismin>> edustaja., ja hänelle 
onkin annettu kunnianimi >>U udenaikaisen luonnontieteen isä>>. Mon
taigne (1533 - 92) oli aikakautensa koulujen humanistisen kirjan
oppineisuuden ja skolastisen sanaviisauden ivaaja, joka vaati koulun 
kehittämään oppilaan itsenäistä tutkimista, itsenäistä ajattelua ja 
kykyä lausua itsenäisesti ajatuksensa. Comenius (1592 - 1670), tuo 
kasvatusopin historian suurmies, tehosti johdonmukaisesti ja terä
Västi opetuksen havainnollisuuden ärkeyttä; hän tahtoi oppilasten 
hankkimaan tietonsa >>ei kirjoista, vaan taivaasta ja maasta, tam
mista ja pyökeistä>> }a hän ensimmäisenä teroitti mieliin .n.s.heuristi
sen opetusmenetelmän tarpeellisuutta. m.m. sanomaliCJ.: >>ja nyt pyy
dän, asettakaamme tehtäväksemme, että koulut lakkaavat vihdoin
kin uskomasta ja alkavat tietää; sillä Aristoteleen lause: 'on uskot
tava opettajaa', on yhtä tyra.nnimainen kuin vaarallinenkin, ja sa
moin on laita Pytagoraan lauseen: 'opettaja on sen sanonut!'>> 

Luonnonhistorian alkuvaiheita Ruotsin ja Suomen kouluissa. 

Luonnonhistorian opetuksen merkitys tajuttiin Ruotsissa jo 
varsin varhain. jo v. 1610 - siis paljon aikaisemmin ktiin August 
Herman Francke (1663 - 1727) oli syntynytkään, hän, jonka 
perustamassa pedagogiossa luonnonhistorian opetus Saksassa otti 
ensimmäisiä askeleitaan - opetettiin Västeråsin piispan Johannes 
Rudbeckiuksen perustamassa yksityisoppilaitoksessa m.m. kasvi
oppia ja toimeenpantiin kasvitieteellisiä retkeilyjä. V:n 1649 koulu
laissa määrättiin kymnaasissa opetettavaksi m.m. luonnontieteidet:t 
alkeita. Mutta sitten kehitys pysähtyi. Vuoden 1 693:n koululaki , 
joka oli suurelta osaltaan Turun piispa.n Gezelius vanhemman käsi
alaa, piti silmällä etupäässä opetuslaitoksen kirkollisia tehtäviä eikä 
kiinnittänyt sanottavaa huomiota ajan realistisille virtauksille, eikä 
sanottavaa uudistusta ollut vielä v. 1724 koululaissaka.an, joka olikin 
tarkoitettu olemaan voimassa vain seuraaviin valtiopäiviin saakka, 
mutta jonka voimassaoloaika muodostuikin hyvin pitkäksi: Ruot
sissa vuoteen 1807 ja Suomessa v:een 1843. 

ja kumminkin juuri vapaudenaika muodostui Ruotsissa luon
nonhistorian opetuksen kehittymiselle mitä tuottoisammaksi, ja 
Ruotsista sen merkityksen tajuaminen levisi Keski-Eurooppaankin. 
Tu.on ajan ajatus.tavassa, jossa niin monessa suhteessa on nykyaikai-
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nen leima, oli keskeisimpänä suunnanmäärääjänä taloudellinen har
rastus. Pyrittiin yhdistämään tieteellinen työ ja taloudellinen toi
minta; sivistystyötä, opetuslaitosta, tieteellistä tutkimusta jopa kir
kollista toimintaa arvosteltiin taloud.ellisen ja sosiaalisen harrastuk
sen näkökulmasta. j a se mies, joka vapauden ajan pedagogisille ha.r
rastuksille ennen muita antoi niille ominaisen realistis-utilistisen lei
man, oli L i n n e. Ei näin ollen ole ihme, että juuri luonnontieteelli
nen tutkimus tuli keskeiseksi ja johtavaksi vapauden ajan tieteelli
sessä elämässä ja että sille myös pantiin arvoa vapauden ajan kou
lussa. 

Linne pani omiin havaintoihin perustuvan tiedon kaiken luon
nontiedon perustukseksi ja osoitti sekä kirjoituksillaan että opettaja
toiminnallaan, miten tältä pohjalta lähtien tietoa hankitaan ja tutki
musta harjoitetaan. Tieteiden arvon määräsi hänen mielestään nii
den yhteiskunnalle tuottama käytännöllinen hyöty. Hyödyllisin 
aine oli tc.loustiede, ekonomia, s.o. mineralogia, ka.svitiede, eläintiede 
ja kemia yhdistettyinä yhdeksi tieteeksi. 

Tätä käsitystä, että tieteellinen tutkimus ja kouluopetus oli 
saatettava kiinteään kosketukseen käytännöllisen elinkeinoelämän 
kanssa, edustivat Suomessa professorit jo h a n ne s B r o v a l l i u s 
ja Karl F r e d r i k Me n n a n d e r, - molemmat Linnen oppi
laita - sekä Porin triviaalikoulun rehtori j o h a n n e s K r a f t
m a n, taloudellisen aatesuunnan huomattavin meikäläinen edus
taja sen ajan koulumiesten joukossa. 

Brovallius oli jo Ruotsissa ollessaan (1737) julkaissut kirjoituk
sen >>Tanket.r över historiae naturalis nytta vid ungdomens uppfostrin g 
och undervisning>>, jossa hän puolusti hartaasti biologisten aineiden 
ottamista paitsi yliopiston myös oppikoulujen opetusohjelmaan: 
nämä aineet näet kehittävät lapsen hava.intokykyä ja ymmärrystä, 
ne herkistävät uskonnollista mielialaa, ne tarjaovat p2.peille saarnoi
hin soveltuvia vertauskuvia ja niitä tarvitsevat taloudenhoitoon val 
mistuvc..t naiset. Saman käsityksen luonnonhistorian tar~eellisuu

desta naisille lausu i rehtori Kraftman pitäen näitä aineita heille 
paljon tärkeämpinä kuin vieraita kieliä, >>s illä luonto ei li ene tarkoitta
nut heitä niin paljon valtioministereiksi kuin taloud nhoitajiksi>>. 

Turun piispana ja J1iippakuntansa koulujen ylitarkastajana 
Brovallius koetti pårhaansa mukaan toimia reaalitieteiden opetuk
sen kohottamiseksi. Porin koulu, jossa luonnonhistoriaa opetti 
ensin rehtori Kraftman, sitten rehtori Fr. Brander, tämä opetus oli 
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varsin hyvällä kannalla. julkaisipa Brander v. 1785 oppikirjankin: 
>>Kort begrepp af Naturalhittorien>>. 

Brovalliuksen ja Kraftmanin mielestä luonnonhistorian opetuk
sen tietopuolisena päämääränä tuli olla yleisten ja hyödyllisten kas
vien ja eläinten tuntemuksen saavuttaminen sekä taito määrätä niitä 
ulkonaisten tunnusmerkkien mukaan . Mutta opetuksella tuli olla 
myös muodollinen tarkoitusperä: oppilasten havaintokyvyn ja arvos
telukyvyn herättäminen ja kehittäminen. j a ajan hengen mukaisesti 
he tehostivat usein sitä, että koulussa saatu ja tietoja tulee voida elä
mässä käyttää. Se on tuo vanha vaatimus, >>non scholae sed vitae 
discimus>>, jota on esitetty koulun alkuajo ista alkaen aina meidän päi
viimme saakka (vrt. eduskunnan edellämainittua lausumaa!), mutta 
jota ei koskaan ole vielä voitu tyydyttävästi toteuttaa. 

Vapauden ajan koulunuudistajat luulivat 1700-luvun alkupuo
liskolla löytäneensä onnellisen ratkaisukeinon tuon vaatimuksen to
teuttamiseksi: luonnonhistorianopetuksen saattamisen koulun yh
deksi pääaineeksi. Niin haaveeilisia ja liioiteltuja kuin kieltämättä 
1700 ·luvun alkupuoliskon luonnontieteellistaloudellisten harrastus
ten eturivin miesten toiveet olivatkin siitä taloudellisen kultakauden 
koittamisesta, joka muka piti olla seurauksena luonnonhistorian 
ottamisesta koulun yhdeksi pääaineeksi, niin joka tapauksessa niihin 
sisältyi myös paljon tervettä järkeä. Oli vahinko, että tuo luonnon
tieteellinen harrastus oli ohimenevää. 1760-Iuvulla tapahtu i ilmeinen 
käänne. Valtiopäivillä lausuttiin m.m., että luonnonhistoria kuului 
yliopistoon ja että jos nuorisolle opetettiin noin la.ajaa ainetta ennen
kuin sen ymmärrystä oli kehitetty muilla tieteillä, sen tietopohja 
saattoi tulla hataraksi. ja ennen pitkää selitetti in, että v:n 1724 
koululaki oli hyvä, kun vain oppikirjat uudistetaan ja opettajien pal
kat parannetaan . Lopulta poistettiin 1700-luvun lopulla luonnon
historian opetus melkein kokonaan useimmista Ruotsin ja Suomen 
kouluista. Kuvaavana piirteenä voi mainita tämän oppiaineen muut
tuneen aseman Porin triviaalikoulussa, jossa se rehtori Kraftmanin 
aikana ja jälkeen oli ollut korkealla tasolla . Siellä oli vielä 1800-
luvun alussa yli 600 kasvia käsittävä herbaario ja mainio kivennäis
kokoelma, mutta v. 1830 oli kivennäiskokoelmasta jälell ä vain 
kaappi ja muutamia palasia tavallista harmaata kiveä. Luonnonhis
torian oppikirjasta luett iin yhä uudestaan ja uudestaan vain ·15-
sivuinen johdanto.l 

1 f(. jäntere: Koulunkäynti sos iaa li sena ilmiönä. 1927. 
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Olen näin laajalti kosketellut vapauden ajan luonnonhistorian 
opetusta koskevia pyrkimyksiä todetakseni, että tämän aineen arvon 
ja merkityksen va.rhainen tehostaminen oli oma.peräistä ruotsalais
suomalaisella maaperällä eikä Saksasta saatua lai naa , kuten yleensä 
ollaan taipuvaisia luulemaan. 

Saksan koulut. 

Saksassa luonnonhistoria oli 1700-luvulla vallannut va.rman 
jalansijan oppikouluissa. Christian Saltzmanin (1742 - 1811) 
perustama, filantropismin aattefta edustava Schnepfenthalin koulu 
oli arvovalt C~. i s impi a uranuurtajia tällä alalla. ja niin tapaammekin 
viime vuosisadan alkupuoliskolla luonnonhistorian aseman varsin 
vakiintuneena sikäläisten oppikoulujen lukusuunnitelmissa. 

Vallankin alkeiskouluissa se tosin aluksi keskiaikaiseen tapaan 
kytkettiin läheisesti uskonnonopetukseen, ja sen tarkoitukseksi 
määriteltiin taikauskon vastustaminen ja uskonnollisen mielen virit
täminen tahi myös käytännöllisesti hyödyllisten tietojen antaminen. 
Vähitellen alkoi kuitenkin ped2.gogien keskuudesta kuulua ääniä, 
jotka voimakka.asti tehostivat luonnonhistorian erikoisluonnetta 
oppiaineiden joukossa. Niinpä Weissenfelsin seminaarin johtaja 
W i 1 he 1 m H a r n i s c h (1787 - 1864) tehosti h C~.v a inn o llisuuden 

merkitystä opetuksessa ja huomautti, mikä mainio apu juuri luon
nonhistorian opetus on muodollisen, älyä kehittävän opetuksen 
alalla. K a r 1 Z e r e n n e r, Magdeburgin seminaarin johtaja (1 780 
- 1851 ), pani luonnonhistorian opetuksessa muodolli sen merkityksen 
jo aivan etuala.ll e. 

Lilben: systemaattis-morjologinen suunta. 

Bremeni1äin.en seminaarinjohtaja August L u b e n(I804-
l873) vihdoin lao.ti yksityiskohtaisen ohjelman luonnonhistorian 
opetukselle sovelluHaen induktiivisen tutkimuksen metodin siihen ja 
määrite11en sen päämääräksi oppilaan tutustutta.misen luonnones i
neisiin ja hänen yleissivistyksensä kehittämisen. Kun här.en opetus
opil1iset pääteoksensa >>Anweisung zum Unterricht in der N .turge
schichte nach naturgemässen Grundsätzen >> (1 832 - 36), >>Anweisun g 
zum Unterricht in der Pflanzenkunde >> (1832) ja >> Anweisun g zum 
Unterricht in der Tierkunde und Anthropologie>> (1836) muodostuivat 
luonn onhistoriallisen opetuksen suum1c.n ja. sisällön määrääjiksi 
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pitkiksi ajo iksi ei vain Saksassa vaan myös _Skandinaavian maissa ja 
Suomessa, on syytä yksityiskohtaisemmin tarkastaå hänen edusta
miansa kasvatus- ja opetusopillisia mielipiteitä ja niiden mukaisen 
opetuksen sisältöä. 

Luonnonhistoria.n yleismerkityksestä oppiaineena Luben lausuu, 
että se kehittää havaintokykyä, harjoittaa henkisiä voimia ja kas
vattaa todelliseen sisäiseen jumalanpelkoon - uskonnollinen tar
koitusperä muodollisten tarkoitusperien ohella oli siis hänelläkin! 
Omaksuen Comeniuksen tunnetut kasvatusopilliset säännöt hän 
sovellutti ne luonnonhistorian opetukseen muovaillen niiden pohjalla 
m.m. seuraavat metodiset ohjeet: 1) Aloita kotiseudun luonnonesi
neistä ja Ii itä sitten niihin vieraiden maiden! 2) Tarkastuta etu
päässä sellaisia luonnonesineitä, jotka ovat muotonsa tai muiden 
ominaisuuksiensa puolesta erikoisia, ja pidä huoli si itä, että lapset 
oppivat tuntemaan ne, joilla on käytännöllistä merkitystä ihmisen 
elämälle ja taloudelle! 3) Valitse luonnonesineet niin, että oppilas 
saa joka kurs~ i sta ehyen kokonaisuuden ja että seuraava kurssi sisäl
tää edellisen laajennuksen! 4) Aloita yksityisen luonnonesineen tar
kastelulla ja johda siitä yleiset ominaisuudet! 5) Anna oppilasten 
itse tarkastella luonnonesineitä, katsella omin silmin , itse kuvailla ja 
järjestellä! 6) Kertaa jo saatuja havaintoja usein! 7) Totuta lapset 
itsenäiseen tutkimukseen ja havaintojen tekoon! 

Noissa ohjeissa on monessakin suhteessa yllättävän uudenaikai
nen sävy. Niissä kiinnitetään huomiota kotiseutuopetuksen ja luon
nonhistorian opetuksen kiinteään keskinäiseen suhteeseen, niissä 
vedotaan oppilaan omiin havaintoihin, niissä tehostetaan induktii
visen metodin käyttöä, ja opetusainehiston valinnassa pidetään sil
mällä myös käytännöllisen elämän vaatimuksia, sisältyypä niiden 
seitsemänteen kohtaan jo tavallaan nykypäivien heuristisen mene
telmän periaate. Niistä tuntuu huokuvan sekä lapsen psyyken että 
käytännöllisen elämän oikeutettujen vaatimusten ymmärtämys. 

ja kumminkin juuri Liibenin ohjelma muova.ili edellämainituista 
ohjclauseistaan huolimatta luonnonhistorian opetuksen hengettö
mäksi päähänpänttäämiseksi, puisevaksi systemaattiseksi luetteloi
rniseksi, jolla - sananmukaisesti Lubenin lausumaa päämäärää 
tavoitellen - tahdottiin oppilaat tutustuttaa luonnonesineisiin, ei 
eläviin, tunteviin ja toimiviin, vaan kokoelmahuoneiden hyllyillä ja 
järjestelmän eri osastoissa oleviin, ja jonka ylimpänä päämääränä 
oli )>hengenkouluttts)>, s.o. lajien luokittelu, määritelmien muodostelu 
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ja koneellisen ulkomuistin harjoittaminen. Elävä elämä tuli uhra
tuksi opetuksen muodollisuuden tavoittelulle. Teoriassa tunnustet
tiin lause >>non scholae sed vitae discimus>>, mutta käytännössä opetus 
muodostui mon vitae sed scholae>>. Tämä johtui siitä, että opetus
ainehistoa käsiteltiin jäykän metodin kaavojen mukaan, ja nämä 
pusersivat siitä kaiken luonnonraikkauden kokonaan pois. 

Luben sovitti opetusainehiston neljään samakeskiseen kurssiin: 
1) yksityisten lajien tarkastelua, 2) lähisukuisten lajien vertailua ja 
siitä sukukäsitteeseen johtuminen, 3) systematiikkaa, s.o. heimoja, 
lahkoja ja luokkia, 4) eläinten ja kasvien anatomiaa ja fysiologiaa. 
Ensimmäisessä kurssissa oli opetuksen muodollisena tarkoitusperänä 
kehittää havaintokykyä ja muodostaa havainnoista mietteitä. Toi
sessa ja kolmannessa kurssissa taas kehitettiin >>korkeampaa ajattelua>>, 
s.o .. harjoitettiin käsitteiden, arvostelujen ja johtopäätösten muodos
tamista. >> Refleksiolla, s.o. toteamalla koiran, ketun ja suden sekä 
yhteiset että niitä toisistaan erottavat tunnusmerkit, ja abstraktiolla, 
s.o. karsimalla pois tilapäiset tunnusmerkit kuten koon ja ruumiin
värin, saadaan muodostetuksi kunkin kolmen eläimen Iajikäsite, ja 
kombinatiolla, s.o. yhdistämällä näiden kolmen lajin oleelliset tai 
yleiset tunnusmerkit, saadaan sukukäsite. Tähän sisältyy suuri
merkityksellinen hen genkoulutus (Geistesschulung), jota ei koskaan 
tule kyllin usein toistetuksi.>> 

Li.iben oli aikansa lapsi. Eläin- ja kasvitieteellisessä tutkimuk
sessa oli systemaattinen tuntemus tähän aikaan etualalla, ja koulu
opetuksessa vallitsi yksipuolinen muodollisuuden harrastus. Mitenkä 
1800-luvun alussa suuretkin kasvattajanerot elivät muodollisuuden 
lumoissa, sitä kuvastaa hyvin semmoisen laajakaise isen ja lämmin
sydämisen kasvattajan kuin P e s t a 1 o z z i n käsitys siitä', mitä 
lapsen tutustuttaminen luonnonvaraiseen kasvien elämään muka 
vaikuttaa opetukseen: hän näet varoitti viemästä lapsia metsään ja 
niitylle kasveihin tutustumaan, koska kasvit eivät siellä esiinny siinä 
järjestyksessä, joka on oppimiselle edullisin! Siis täsmälleen sama 
käsitys kuin S a 1 z m a n n i 1 1 a, joka ottaessaan luonnonhistorian 
opistoosa oppiaineeksi nimenomaan huomautti, että luonnonhisto
riaa ei opeteta sen itsensä vuoksi, vaan >>jotta oppilaat saisivat tilai
suuden luontoa apunaan käyttäen harjoittaa erinäisiä voimia.>> 

LOhen yhdisti opetusohjelmassaan sen ajan luonnonhistorialli
sessa tutkimuksessa Vdllitsevan yksipuolisen systemaattisen suunnan 
ja opetusopissa vallitsevan muodollisuuden palvonnan. Hänen oppi-
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kirjansa, joiden mukaan tuota opetusohje~maa käytännössä toteu
tettiin, muodostuivat näin ollen kuivakiskoisiksi, hengettömiksi, toi
nen toistensa alle alistettujen ryhmien ja epälukuisten tunnusmerk
kien luetteloiksi. 

Näiden periaatteiden mukaan lac.dittujen oppikirjojen puit
teissa harjoitettiin luonnonhistorian opetusta vuosikymmeniä. Niinpä 
C. B a en i t z julkaisi v. 1883 metodisen teoksen >>Der na.turwissen
schaftliche Unterricht», jossa hän joka suhteessa kannattaa Liibenin 
suuntaa, ja sittemmin oppikirjoja, jotka ovat yksityiskohtia myöten 
Liibenin ohjelman mukaan lac.ditut. Oppikurssi on niissä edelleen 
jaettu neljään toinen toisestaan laajenevaan samakeskiseen piiriin: 
1. laji, 2. suku, 3. systematiikka (heimot, lahkot, luokat), 4. kasvi- Ja 
eläinanatomia ja -fysiologia. Eläinopin ensimmäiseen kurssiin sisäl
tyy 25 eri eläinluokkien edustajaa (niistä 3 hyönteistä selkärangat
tomien edustajina}, joiden koko, ruumiinosat, asunto, ravinto, elä
mäntavat, hyöty ja vahinko kuvaillaan (muoto-oppi tunnusmerkki
luetteloineen pääasiana, muut seikat varsin lyhyesti) suullisesti ja 
kirjallisesti, osittain piirroksin valaistuna. Kasviopin vastaavaan 
kurssiin sisältyy 24 kotimaista siemenkasvia, niiden juuren, varren, 
lehtien, kukkien, hedelmien, ka~vupaikan, kukkimisajan, hyödyn ja 
vahingon lyhyt, harvasanainen esitys. - Eläinopin toisessa kurs. 
sissa otetaan opetusainehistoon selkärankaisten lisäksi tärkeimmät 
niveljalkaisten ja nivelmatojen edust2.jat, tavallisesti kaksi samaan 
sukuun kuuluvaa, joskus kolmekin (n. 40 sukua kaikkiaan); kurssin 
lopussa tuli oppilasten kyetä esittämään lukemainsa sukujen, ~ahko
jen ja luokkien tunnusmerkit. Kasviopin toinen kurssi: n. 40 siemen~ 
kasvisukua ja 2 itiökasvisukua; morfologia lac-.jennettuna; Linnen 
järjestelmä. ja vasta lopuksi, kun oppilasten harrastus oli tyystin 
näivettynyt iänikuisista määritelmistä ja >>hengenkoulutukses~a>>, 

annettiin anatomian ja fysiologian kurssissa joitakin tietoJa itse elä
mästä. 

>>Systematiikka om>, lausui Baenitz, >>luonno.nhistorian opetuksen 
peruskallio .>> 

Blasche, Fröbel: uusia tuulal1duksia. 

Tätä käsitystä vastaan, samoin kuin muodollisuuden asettamista 
opetuksen kunniasijalle, oli tosin kuulunut yksityisiä ääniä - eräitä 
jo ennen LLibeniä. Niinpä oli Snepfenthalin opiston käsityön opet
taja 8. H. 8 1 a s c he 1815 julkaissut kaunokirjall isen teoksen >>Na-: 
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turbildung>>, jossa hän esittää kasvatus- ja opetusihanteensa: lapset 
saavat . opiskella maatilalla, ensimmäiset luonnonhistorialliset tie
tonsa he saavat kanatarhassa ja puutarhassa todellisen työn yhtey
dessä, he retkeilevät metsissä ja kedoilla tehden havaintoja luonnon 
elämästä, tekevät havainnoistaan muistiinpanoja, piirustavat 'ja 
maalaavat näkemiään luonnonesineitä, ja vasta ylemmillä asteilla 
tutustuvat systemaattisiin käsitteisiin. 

Blaschen kirja oli raikas tuulahdus ajan ummehtuneessa il
massa, mutta se jäi huomaamattomaksi ja vaikutuksia vaille. Eikä 
ihmekään, koskapa tunnetumman ja tunnustetumman miehen, 
F r i e d r i c h F r ö b e 1 i n aivan samansuuntaiset ajatukset, jotka hän 
esitti >>Menschenerziehung>>-nimisessä kirjassaan, lankesivat tien 
oheen. 

Näin kului vuosikymmeniä. Koulujen luonnonhistorian opetus 
oli pääasiassa eläin- ja kasvisystematiikkaa, hengetöntä, kaavamai
sen metodin puitteissa käsiteltyä. 

junge: eloyhteisb't. 

Tämmöisen Opetustavan valta-asemaa horjutti ensi kerran vaka
vammin v. 1885 ilmestynyt kieliJäisen kansakoulunopettajå Fr. 
j u n g en kirjanen >>Der Dorfteich als Lebensgemeinschaft». jungen 
lähtökohtana oli saattaa luonnonhistorian opetus lapsentajuisem
malle pohjalle ja lapsen harrastuspiiriä vastaavaksi. Hän pani ky
seenalaiseksi >>onko niillä seikoilla, jotka huvittavat opettajaa, sama 
merkitys lapselle, joka ei ole samalla kehitysasteella>>, ja huomautti 
vakavasti siitä vaarasta, mikä sisältyy siihen, että opetukselle pyri
tään antamaan mahdollisimman tieteellinen muoto ja tällöin jäte
tään toisarvoiseksi seikaksi opetuksen sisällys. ja opetuksen sisäl
lyksenä tuli jungen mukaan olla luonnon esittäminen elollisena 
kokonaisuutena eikä keinotekoisiin systematiikan karsinoihin jär
jestettyinä. Kokonaiskuvien luomista varten olisi opetuksen poh
jaksi otettava eräänlaisia pienoismaailmoita, >>Le bensgemeinschaft
eja>>, eloyhteisöjä, s.o. samoissa oloissa elävien, toisistaan riippu\tien 
ja toinen toiseensa vaikuttavien eliöiden yhdyskuntia. >>Lebensge
meinschaftin>> käsitteen junge oli saanut K. M ö b i u s'elta, joka 1877 
ilmestyneessä kirjassaan >>Die Auster und die Austernwirtschaft» sen 
ensimmäisenä mainitsee. Esimerkkinä siitä, miten tämmöisiä eliö
yhdyskuntia olisi opetuksessa käsiteltävä, junge esittää kylälam-
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mikon moninaisen eläimistön ja kasviston. Tämmöisen elävästä elä
mästä otetun kokonaisuuden tarkastelun puitteissa voidaan ja tulee 
jungen mielestä oppilaille osoittaa elollisessa luonnossa vallitsevat 
lait. Näistä hän mainitsee tärkeimpinä: 1. tarkoituksenmukaisuu
den lain, 2. elimellisen kokonaisuuden lain, 3. mukautumisen lain, 4. 
työnjaon lain, 5. kehityksen lain, 6. elinten kasvamisen lain, 7. eli
mellisen yhteenkuuluvaisuuden lain ja 8. säästäväisyyden lain. 

jungen kirja aiheutti ammattimiesten keskuudess'a vilkkaan 
mielipiteide'l vaihdon. Siinä esitetty eliöyhteisö-metoodi oli 
kieltämättä yksipuolinen ja käytännössä kouluasteelia mahdoton 
johdonmukaisesti toteuttaa, ja jungen ·>>luonnonlait>> olivat - var
sinkin kansakouluasteella, jonne junge ne tarkoitti - osaksi liian 
vaikeatajuiset, osaksi sisällöltään epämää.räiset. Mutta ju.ngen vai
kutus luonnor.historian opetukseen oli silti erinomaisen hedelmälli
nen: hän tähdensi eläinten ja kasvien esittämistä luonnollisessa ym
päristössään olevina elävinä olentoina ja opettf käsittämään ne suu
remman yhtenäisen kokonaisuuden osina. Varsinkin oppikoulujen 
yläasteella voi eliöyhdyskuntain tarkastelu siinä mielessä kuin junge 
sen esitti, tuoda varsin arvokkaita lisi.ä opetukseen niinhyvin luon
non elämän ymmärtämistä edistävästi kuin käytännössä arvokkaita 
yksityistietoja kartuttavasti. ja jo ala-asteenkin opetuksessa on 
täysi syy - kuten nykyjään Saksan virallisissa opetusohjeissa vel
voitetaankin - kiinnittää oppilasten huomio eräisiin luonnollisiin 
eliöyhdyskuntiin ja niiden elämään. 

Periaatteellisista syistä junge ei tahtonut sovelluttaa metodiaan. 
oppikirjan puitteisiin, hänen mielestään oppikirja näet sitoo liiaksi 
opettajaa ja tekee opetuksen kaavamaiseksi. ja kieltämättä yhte
näisen oppikirjan laatiminen kylälammikko-periaatteen pohjalla olisi 
tuottanut varsin suuria vaikeuksia itse jungellekin. jotkut innok
kaimmat jungen kannattajat koettivat toteuttaa hänen metodiaan 
jäljittelemällä opetuksessa yksityiskohtaisesti Der Dorfteich-kirjaa 
oiva näyte siitä, miten oppilaat voivat kritiikittömällä mestarinsa 
ihailulla tärvellä hänen aikaansaannoksensa. 

Schmeil: ekologinen suunta. 

jungen aatteen ~ tosin melkoisesti sovellettuna - käytäntöön 
saattaja ja luonnonhistoriallisen opetuksen perinpohjainen uudistaja 
tuli jungen aikalaisesta, häntä jonkun verran nuoremmasta 0 t t o 
S c h m e i 1 i s t ä. 
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Schmeil, joka 1896 julkaisi pienen luonnonhistorian opetuksen 
uudiståmista käsittelevän kirjasen (>> Ober die Reformbestrebungen 
auf dem Gebiete des naturgeschichtlichen Unterrichts >>) arvosteli 
kyllä jungen metodia jc:~ hänen luonnonlakejaan. Mutta ilmeisest i oli 
hänellä sama päämäärä kuin jungellakin: systemdtiikan ylivallan 
kukistaminen, ummehtuneen muodollisuuden karkoittaminen koulu
opetuksesta ja elävän elämän asettaminen luonnonhistorian opetuk
sen varsinaiseksi kohteeksi. Schmeil muutti tähänastisen syste
maattis-m6rfologisen käsittelytavan morfoloogis-fysiologiseksi ja 
ekologiseksi. Sattuvasti, joskin hieman liioitellen kuvaili churilai
nen seminaarinjohtaja Co n r a d (Seminarblätter, 1896) entisen 
opetusmetodin ja Schmeilin >>biologisen>> metodin välistä erotusta 
seuraavin sanoin: 

>>Ennen vain ulkonaisten ominaisuuksien ja kaikkein ilmeisim
pien toimintojen perättäistä luetteloimista, nyt elämän huolellista 
tarkkaamista, eliöiden ruumiillisten ominaisuuksiert vertailua nii
den merkitykseen eliöiden elämässä ja toiselta puolen elontoimin
tain ja elinten rakenteen keskinäistä vertailua; ennen - kuvaan
nollisesti puhuen - kuivattuja kasvikokoelmi:\ ja pölyttyneitä 
eläinten raatoja, nyt iloisina kukkivia kasveja ja elämää uhkuvia 
vilkasliikkeisiä eläimiä; enn en yksityisseikkain yhteenkytkemistä 
ajan ja laadun samanlaisuude'l mukaan, nyt niiden yhdistelyä syyrt 
ja seurc:~uks i en laKien perusteella, ol1jeena Humboldtin aJatus, jonka 
mukadrt .luonnontieteiden rikkaus ei ole tosiasiain runsaudessa vaan 
niiden yhteenliittymisessä; ennen luonnonkuvailua, nyt luonnon-
selvittelyä; ennen oli tuloksena tietoja luonnosta, nyt luonnon 
ymmärtäminen.>> · 

Schmeil toi luonnonhistorian opetukseen n.s. biologisen (oikeam-
min ekologisen) luonnontarkastelun. Hän myönsi kylläkin tärkeäksi 
samoissa oloissa elävien eliöiden tarkastelun semmoisina kokonai
suuksina kuin Junge oli eliöyhdyskunnillaan tat koittanut. Mutta 
opetuksen pääpaino hänen mielestään oli pantava eliöiden mukaulu-. 
miseen ympäristöönsä ja elinten rakenteen ja toiminnan keskinäiseen 
riippuvaisuussuhteeseen. 

Schmeilin suunta saavutti nopeasti laajan kannatuksen sekä 
Saksassa että Saksan rajojen ulkopuolella. Hänen l ~latimansa oppi
kirjat, joilla hän, päinvastoin kuin junge, so'vellutti metodinsa käy-
täntöön, saivat kotimadssa ennenkuulumattoman yleisen käytön · ja 
ulkomaillakin - m.m. Suomessa - ilmestyi hänen eläin- ja kasvi-· 
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oppinsa mukaan laadittuja ja mukailtuja oppikirJoja. Hyvä kuvitus 
lisäsi suuresti niiden sisällön tuoreutta ja viehättäväisyyttä. Tähän 
asti puiseva opetus sai kepeämmän, pirteämmän ja mukaansdtem
paavamman sävyn ja antoi samalla oppilaille entisen koneellisen 
muistitiedon asemesta syvällisempää Iuonnonymmärtämystä. 

Schmeil ei itse asiassa tuonut opetusmenetelmään erikoista 
uutta aatetta. Mutta hän sovellutti käytäntöön ja toteutti sen, 
minkä monet luonnontutkijat ennen häntä olivat lausuneet; hän ei 
ollut pedagoginen keksijä, mutta hän oli etevä rakentelija. Niinpä 
Herman M ii II e r (Zeitung fi.ir das höhere Unterrichtswesen, 
1879) oli ennen häntä esittänyt vaatimuksen, että kasvitieteellisen 
opetuksen pohjana tulee olla ekologia eikä morfologia. Schmeilin 
oppikirjoilla pyrittiin nyt ensi kertaa täydellä todella kouluissa 
siihen, minkä jo A. v on Hu m b o 1 d t oli lausunut luonnonhisto
rian tarkoitukseksi: luonnonilmiöiden kokonaisuuden ja yhteen
kuuluvaisuuden ymmärtämiseen. 

Mutta schmeililäisyydessåkin osoittautui olevan varjopuolensa. 
Ekologiset tarkastelut ja morfologisfysiologiset pohdinnat muodos
tuivat opetuksessa niin houkutteleviksi, että ne helposti johtivat 
yksipuolisuuteen ja liioitteluihin. Valituksia tässä suhteessa on 
tämän tästä kuulunutkin. ~iinpä K i en i t z-G e r 1 o f f kirjassaan 
>>Methodik des botanischen Unterrichts>> (1904) lausui: >>yhtä yksi
puolisella tavalla kuin kasviopin opetus ennen oli morfologian eli 
oikeammin sanoen terminologian opettamista, ylistää nykyhetken 
muotisuunta ekologiaa ainoaksi todella arvokkaaksi oppiaineeksi>>. 
ja varsinkin tieteellisesti vähemmän koulutettujen opettajien 
käsissä sai opetus ylenpalttisesti liioitellun tarkoituksenmukaisuu
den etsinnän leiman, joka oli omiaan antamaan luonnon elämästä 
arkisen kuvan, kehittämään pintapuolisuutta oppilaissa ja häl
ventämään sitä nöyrän ihmettelyn ja kunnioituksen tunnetta, 
minkä jokainen luonnontutkija tuntee ollessaan lukuisien ilmiöi
den edessä pakoitettu rehellisesti tekemään ignorabimus-tunnustuk
sensa. Semmoisen Iiioittelun vaarallisuudesta ovat monet vaka
vat pedagogiset kirjailijat (K r a e p e 1 i n, 8. S c h m i d, S c h o e
n i c h en) huomauttaneet, mutta siihen lankeaminen lienee vielä 
tänäpäivänä varsin yleistä niin hyvin schmeililäisyyden kotimaassa 
kuin kaikkialla muuallakin, missä tämä suunta on vallitsevana, 
myös meillä. Niinpä S c h o en i c h e n (Methodik und Technik 
des naturgeschichtlichen Unterrichts. 2. Aufgabe. 1926) pitää tätä 
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liioittelua sekä yleisenä että vaarallisena, koskapa hänen biologista 
luonnontarkastelua koskevista viidestä ohjelauselmastaan yksi on 
nimenomaan tätä seikkaa koskeva vat oitus: >>Tarkoituksenmukai
suuden käsitettä ja kaikkia sanontatapoja, joihin sisältyy tieteel
lisesti pätemätöntä syyn tai tarkoitusperän pohdintaa, on kar
tettava !1> 

Beyer: kulttllurihistorialliset kehitysasteet. 

Samana vuonna kuin jungen >>Der Dorfteich>> ilmestyi muuan 
toinen luonnonhistoriallisen opetusmetodin uudistusta ajava ja sa
malla koko opetuksen sisällön uudestiarviointia vaativa kirja: 0. W. 
B e y e r i n >> Die Naturwissenschaften in der Erziehungsschule>>. Sen 
tekijä tahtoo panna luonnontieteellisen opetuksen keskeisimmäksi 
aatteeksi i n h i m i 1 1 i s e n t y ö n. Tämän mukaisesti hänen mie
lestään opetuksen tulee edetä erääntaisin kulttuuriastein, joissa ku
vastuu ihmissuvun kulttuurikehitys. Hän ·ryhmittää opittavan aine
histon viiden kulttuurihistoriallisen kehitysasteen mukaan viiteen 
kurssiin: metsästäjä-, paimentolais-, maanviljelijä-, käsityöläis- ja 
suurporvarillisen (s.o. teollisuus- ja maailmanliikenne-) asteiden 
aineellisen kulttuurin kuvailuun. Kussakin kurssissa on esitettävä 
ne kasvit, eläimet ja kivennäiset, jotka ovat olleet tärkeitä kunkin 
kehitysasteen elämälle; edelleen vastaavat tähti tieteelliset tiedot, 
keksinnöt, kulkuneuvot, henkisen kulttuurin välineet j.n.e. Opetus 
päättyy sen mukaan nykyajan kulttuuritasoon, jonka ymmärtämi
nen Beyerin mukaan on oleva opetuksen ylin päämäärä, mutta tämä 
ymmärtämys voidaan saavuttaa vain tutustumalla siihen tiehen, 
millä tämä aste on saavutettu. Tämmöinen järjestys on hänestä 
psykologisestikin oikea, koska menneisyyden kulttuuriasteet ovat 
lapsen harrastuspiiriä lähempänä ja enemmän hänen käsityskykynsä 
mukaiset kuin nykyajan kulttuurin moninaiset ja sekavat ilmiöt. 

Beyerin ajatuksessa on epäilemättä paljon vaarinotettavaa, ja 
teoreettisesti arvostellen hänen ehdotuksensa suuria ansioita on m.m. 
se voimakas keskitys, joka sillä olisi aikaansaatavissa luonnontie
teellisten aineiden kesken. Mutta itse luonnosta ja sen elämästä ei 
sitä noudattamalla oppilas saisi minkäänlaista yhtenäistä käsitystä, 
ja se maailmankuva, mikä tällä pohjalla syntyisi, olisi arveluttavan 
antroposentrinen. Käytännössä ei sitä liene tekijän ehdottamassa 
laajuudessa kouluissa kokeiltu, mutta luonnontieteiden opetuksen 
liittämiseksi elävään elämään on se varmaankin antanut uusia herät-
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teitä ja siten osaltaan muokannut maaperää opetuksen uudistami
seksi. 

Heuristinen opetusmenetelmä. 

Englantilainen Fr. B a c on oli 1600-luvun alkupuolella luonut 
pohjan uudelle tieteelliselle ajatteltttavalle hyökkäämällä voimak
kaasti sokeata auktoriteettiuskoa ja deduktiivista tutkimusmenetel
mää vastaan ja viitoittamalla tietä kokemusperäiselle induktiiviselle 
menetelmälle. Vasta 1800-luvun loppupuolella ruvettiin Baconin 
periaatteita täydellä todella sovelluttamaan · luonnontieteelliseen 
kouluopetukseen. ja anglosaksilaisesta maailmasta tämäkin aloite 
lähti. 

Sekä Englannin että Yhdysvaltain kouluissa liitettiin näet 
viime vuosisadan lopulla tärkeä lisä luonnontieteelliseen opetukseen: 
oppilasten itsesuorittama kokeilutyöskentely fysiikan, kemian ja 
luonnonhistorian opetuksen yhteydessä. j o h n D e w e y Yhdys
valloissa ja H. E. A r m s t r o n g Englannissa olivat uudistuksen 
varsinaiset alullepanijat. Viimeksimainittu kutsui tätä opetusmene
telmää, jossa opetus pohjautuu enemmän oppilasten omiin havain
toihin ja niistä tehtäviin johtopäätöksiin kuin kirjoihin ja jossa 
opetuksen pääpaino pannaan juuri oppilasten omille, koululabora
torioissa suoritetuille kokeille, h e u r i s t i s e k s i (keksiväksi). 
Vasta siinä sai· kirjantutkimus väistyä luonnontutkimuksen tieltä 
kouluissa. Ei niin, että oppikirjat olisiyat käyneet tarpeettomiksi, 
vaan niin, että ne muodostuivat laboratoriotyöskentelyissä saavu
tettujen kokemusperäisten tietojen täydentäjiksi ja järjestelijöiksi 
ja samalla ne saivat enemmän kokemuksiin vetoavan sävyn. 

Tosin oli jo Ruotsissakin niin aikaisin kuin 1871 lausuttu aja
tuksia, jotka selvästi osoittavat tietoista. pyrkimystä heuristiseen me
netelmään. Komitea, joka oli asetettu käsittelemään erinäisiä ma
tematiikan ja luonnontieteiden opetukseen liittyvi~ kysymyksiä, 
lausu i näet mainittuna vuonna alamaisessa mietinnössään m.m., että 
eläinten dissektsioneja oli toimeenpantava niin usein, että oppilaille 
käy selväksi eläinkunnan pääjakso jen ja selkärankaisten eri luokkien 
anatomisen rakenteen pääseikat. Tällä on kuitenkin ilmeisesti tar
koitettu demonstroivaa eläinten leikkelyä, ei oppilasten itsensä 
suorittamaa; mutta heuristisen · opetuksen ensimmäinen itu tuosta 
lauseesta kumminkin jo pistää näkyviin. Preussin vuoden 1882lu~u
suunnitelman perusteluissa viitataan oppilasten fysikaalisiin ja ke-
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miallisiin laboratoriotöihin ja mainitaan, että niistä on lausuttu eri
laisia arvosteluja: toiset suosittelevat niitä arvokkaina lisinä opetuk
seen, toiset taas pitävät niitä joutavana askarteluna, joka helposti 
voi johtaa oman tiedon yliarviointiin. 10 vuotta myöhemmin on vas
taavassa saksalaisessa lausunnossa arvostelu jo suopeampi luonnon
opillisiin oppilasharjoitteluihin nähden: kemiassa liitetään oppilasten 
laboratoriotyöskentely kiinteästi opetukseen ja fysiikassakin sitä 
pidetään suotavana. Mutta biologisiin ainei11in sitä ei vielä sovellu
teta. Kiinteämmän jalansijan sai heuristinen metodi Saksassa sen 
jälkeen kun K. F. F i s c he r, joka vuosisadan vaihteessa oli käynyt 
Englannissa siihen tutustumassa, julkaisi siitä selostuksia (>>Der 
naturwissenschaftliche Unterricht in England>> 1901, ja >>Der natur
wissenschaftliche Unterricht bei uns und im Auslande>> 1 904). Ko
keellista opetusmenetelmää alettiin vaatia myös biologisiin aineihin. 
Erikoisesti kiinnittivät yliopistojen lääketieteen opettajat vakavaa 
huomiota siihen avuttomuuteen ja saa mattomuuteen, mikä koulun
penkiltä yliopistoon siirtyneissä nuorukaisissa oli todettavissa , kun 
heidän tuli perustaa tietonsa omiin havaintoihinsa ja niistä tehtä
viin johtopäätöksiin. M. V e r w o r n (Beiträge zur Frage des natur
wissenschaftlichen Unterrichts an den höheren Schulen, 1904), lausuu 
m.m. seuraavan ankaran arvostelun kirjanoppineisuuteen pohjautu
vasta kouluopetuksesta: >>Niinpä puuttuukin kymnaasiemme abi
turienteilta, mikäli he eivät itse ole harrastelleet luonnontieteitä 
koulutyön ulkopuolella, miltei kokonaan kaiken luonnontieteellisen 
sivistyksen tärkein aines: itsenäinen havaitsemistaito. Tässä suh
teessa he ovat aito skolastikkoja. - - .- Ylioppilaat eiväl kykene 
tarkastelemaan eikä arvostelemaan luonnonilmiöitä. >> 

ja aivan yhtäpitävän arvostelun antoi prof. R. H e r t w i g 
oppikoulun opetuksen tuloksista (Beiträge 1 904): >>Voi huoletta 
väittää, että kymnaasiemme abiturientit ovat havaintokykynsä 
puolesta paljon takapajulla tavallisista arki-ihmisistä ja että 
heidän täytyy alkaa aivan alusta opetellessaan käyttämään sil
miään.>> 

Yhdysvalloissa ja Englannissa oli sillävälin heuristinen metodi 
yhä lujemmin vakiintunut. H e r b e r t S p e n c e r i n vakuutta
van johdonmukaisesti esittämät, juuri vastamainituissa maissa yleistä 
vastakaikua herättäneet mielipiteet luonnontieteiden suuresta yh
teiskunnallisesta merkityksestä jouduttivat sen pääsyä yleiseksi 
metodiksi. Oppikouluihin laadittiin laboratorioita niinhyvin Juon-
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nonhistoriallista kuin fysikaalista ja kemiallista työskentelyä varten, 
ja tämä työskentely siirtyi yhä enemmän keskeiseksi opetuksessa. 

V. 1893 julkaisi suuri amerikkalainen koulukomitea, jonka tehtä
väksi The National Educational Association oli antanut yhtenäisen lu
kusuunnitelman laatimisen korkeampia kouluja varten, ehdotuksensa. 
Biologian opetusta koskevassa osassa lausutaan se yleinen periaate, 
että >>lukemisen sija on laboratoriotyöskentelyn jälessä, ei sen edellä>>. 
>> Kirjan lukeminen olkoon laboratorioharjoituksia täydentävä eikä 
niitä edeltävä oppimistapa.>> >>jotta opiskelusta olisi tosi hyötyä, tuli 
sen olla huomattavalta osaltaan laboratoriotyötä, todellista oppilaan 
itsensä suorittamaa käytännöllistä työtä.>> 

Tämän periaatteen toteuttamiseksi ehdotettiin, että high schoo
lien joka linjalla oli oleva vähintäin 1 vuoden kurssi luonnonhisto
riassa. Viikon viidestä luonnonhistoriantunnista oli kolme käytet
tävä laboratoriotyöskentelyyn, 2 suulliseen opetukseen ja kuuluste
luun. Collegen sisäänpääsytutkinnossa oli tutkittavan esitettävä 
high schoolin laboratoriomuistiinpanonsa opettajan oikeaksi todista
mana; tutkinto oli suoritettava etupäässä laboratoriossa ja sen tar
koituksena tuli lähinnä olla oppi laan työskentelymenetelmän tutki
minen. Edellämainitun 1-vuotisen high schoolin ruinimikurssin 
lisäksi oli oppi laille annettava tilaisuus saada luonnonhistoriallinen 
jatko kurssi. 

Amerikkalaisen biologianopetuksen suuntaviivoista saa hyvän 
käsityksen seuraavasta kasviopin opei usta varten annetusta ohjeesta 
(Ganong: · The teaching Botanist, 1910): >>Opettajan tu lee suureksi 
osaksi jättää vastuu oppilaalle. Tämän ei pidä saada joka askeleel la 
apua, vaan hänen täytyy suorittaa muutamia tehtäviä ni in hyvin 
kuin osaa, ennenkuin hän jättää ne opettajan arvosteltaviksi. Muussa 
tapauksessa käy pian niin, että opettaja suorittaa älyll isen ja oppilas 
vain mekaanisen osan työstä. Oppilas tekee kyllä montakin ereh
dystä ja näköjään hän edistyy huonommin kuin päinvastaista ope
tusmenetelmää noudattaen tapahtuisi, mutta mistään emme opi niin 
paljon kuin erehdyksistämme. - - - - Kun oppilas on tarkoin 
tutkinut havaintoainehistonsa, laatii hän siitä piirrok?illa valaistun 
selityksen muistivihkoonsa.>> 

Pyrkimys kasvattaa oppilaista itsenäisesti ajattelevia ja itse
näisesti toimivia ihmisiä on edelläolevassa ohjeessa kieltämättä tun
nustusta ansaitseva. Mutta hyvällä syyllä voi kuitenkin kysyä, tokko 
noin pitkälle kehitetty oppi laan itsenäinen työskentely on kasvatuk-
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sellisestikaan suositeltava, asiatietojen hankkimiseksi se ei ainakaan 
ole lyhin-'eil(ä varminkaari tie. Niin paljon perää kuin paradoksaali
sessa -väitteessä >>mistään emme opi niin paljon kuin erehdyksis~ 
tänune>) onkin, ei sitä "kumminkaan VOI opetusopilliseksi ohjelau
see"ksi ottaa. Niistä epäkohdista, jotka liittyvät amerikkalaisen heu~ 
ristisen opetusmenetelmän yksipuolisuuksiin, nimenomaan liialliseen 
oppiiaa·n itsenäisen työskentelyn tähdentämiseeri, huomautti muuan 
englantilainen koulukomitea (Departement o·f Science and Art of the 
Committee of the Council on Education) jo v. 1899 m.m. seuraavin sat
tuvin sanoin: >>Heuristinen metodi noudattaa" historiallisen kehityk
sen kulkua:· _pojille kerrotaan vähän, mutta heidät . koetetaan saada 
itse jotakin keksimään. Tällöin on kumminkin se vaara, ett_ä heille 
sanota'an liian vähän, yhtä suuri kuin vaara, ett_ä heille san~taan liian 
paljon. Lienee syytä korostaa sitä seikkaa, että tieteellisiä keksin
töjä on harvoin tehty pelkin induktiivisin keinoin. Suuret tutkijat 
tunsivat toisten tutkijain tulokset, ja melkein aina heillä oli työhypo
teesinsa, jonka he koettivat todistaa oikeaksi deduktiivisin keinoin ~ 

- - - Vaikkakin vasta-alkaja on pantava keksijän asemaan, ei saa 
unohtaa, että alkuperäisillä keksijäillä oli kokeillessaan käytettä
vissä muiden havainnot ja mielipiteet. On oikein ja kohtuullista, 
että koululaiset saavat samanlaista tukea ja apua, muuten vievät 
heidän havaintonsa helposti harhaan eikä pä_ämäärään.>> 

Kokemus on sittemmin niin hyvin Englannissa kuin Yhdysval
loissa näyttänyt, että kohtuulliseksi säännösteltyä heuristista ope
tusta liittämällä tavalliseen luokkaopetukseen päästään luonnontie
teissä parhaisiin tuloksiin, opitaan elämää eikä koulua varten. Ja 
noiden maapallon kahden johtavan valtion kokemuksien nojalla on 
sama opetusmenetelmä saanut yhä kasvavaa kannatusta ja ymmär
tämystä muissakin maissa osakseen. Saksassa on sen innokkaimpana 
puoltajana Fischerin jälkeen esiintynyt F r i e d r i c h D a n n e
lJl a n n (Der naturwissenschaftliche Unterricht auf praktisch-heu
ristischer Grundlage, 1907). Hän ei tosin ole voinut välttyä siitä yksi
puolisuudesta, mikä uusien ajatusten esitaistelijoissa on .niin yleistä, 
mutta suurin piirtein katsoen on hänen edustamansa kanta vaikut
tanut hedelmöittävästi Saksan luonnonhistorian opetukseen. -
Ruotsissa on heuristiseen menettelyyn suhtauduttu varovasti ko
keillen. Vuoden 1905 koulureformi toi oppilaiden luonnonhistorialli
setkin laboratioharjoitukset koulujen ohjelmistoon, tosin .vain va
paaehtoisina. Mutta niistä saatu kokemus on sielläkin ollut siksi 



edullinen, että vuoden i 922 kouluko'mitea _ehdotti ne .säädet't,äviksi 
pakollisiksi sekä poika- että tyttökouluihin. Laboratioharjoititsteri 
tarpe.ellisuutta se perusteli m.m. viittaamalla samanlaisiin koulunuo
rison .avuttomuutta ja epäitsenäisyyttä koskeviin valituksiin, joihin 
Saksassa oli viitattu. Se lausui m.m.: )>Koulutyötä vastaan on tehty 
m.m. se muistutus ja moite, eHä koulusta päässeellä nuorisolla ei ole 
sitä tottu.musta ja kykyä itsenäiseen työhön, joka on nuorison jatku.: 
vien opintojen tai tulevan toiminnan edellytyksenä; komitea myön.: 
tää, että opetusta harjoitetaan yhä semmoisten metodien mukaan, 
jotka jättävät oppilaat passiivisiksi eivätkä kehitä heitä itsenäiseen 
työhön. Siksi sattuu useiri, että koulusta käytännölliseen elät:nään 
siirtyvät nuoret ovat ymmällä ja avq'ttomina niiden tehtävien edes'sä, 
joita heille pannaan.)> . 

Ruotsin våltion oppikoulut ajanmukaisesti sisustettuine luqn
rionhistodallisine laboratorioineen ovat jo nyt monelle muulle val
tiolle malliksi kelpaavia esikuvia 14onnonhistorian opetukse'e'n näh~ 
den. ja tuskin erehtyy, jos väittää, että n·e varat, jotka siellä uhra
taan biologian opetuksen· edistämiseksi ja uudistamiseksi, tulevat 
korvatuiksi sillä elvyttävällä vaikutuksella, joka tämän opetuk
sen seuratiksena kehittyneellä voimaperäisellä biologisella tutkimus
työllä on maan elinkeinoelämän eri puoliin.· 

Luonnonhistoriallisen opetuksen sisällys laajenee . . 

Edellä totesimme, että 1800-luvun lopulla luonnonhistorian 
opetus tuli perinpohjin uusituksi. Tämä uusiminen ei suinkaan 
rajoittunut vain metodiin ja opetuksen päämäärien uudestiarvioin
tiin, opetus sai suureksi osaksi myös aivan uuden sisällön. Kaiken 
tämän· varsinaisena aiheuttajana oli darvinismin suurajatus: oppi 
lajien muuttuvaisuudesta ja · ei ollisen luonnon kehittymisestä. 

juuri darvinismin pääajatukset olivat schmeililäisenkin opetuk
sen perusaineksena. Kun polveutumisopin herättämä myrsky oli 
asettumassa ja mielet tyyntymässä, kun suuri yleisökin oli ainakin 
päällimiten tutustunut Darwinin ajatuksiin ja yleinen mielipide 
kääntymässä suopeaksi niille, sovellutti Schmeil eräät niistä ja juuri 
alkuperäiselle darvinismille oleellisimmat, kouluopetuksen ainehis
toksi. Se oli uutta, se oli miele_nkiintoista ja siinä oli eräänlaista 
kumouksellista sivumakua enem.män ku~n jungen kesyssä eloyhtei
söopissa'. Sillä oli helppo inno.stuttaa oppilaita ja siihen innostui-
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vat opettajat itsekin, jopa siin~ määrin, etteivät . huomanneet mihin 
pintapuolisuuteen ja epäluonnontieteellisiin teleologisiin pohdintoihin 
se houkutteli - siinä sen suuren suosion pohjimmainen syy. juuri 
ympäristöön mukautumisien. tarkastelu ja siitä johtuva alituinen 
luonnon tarkoituksenmukaisuuteen päätyminen on Schmeilin oppi
kirjain oleellisin erikoispiirre ja samalla , niiden suurin heikkous ~ 
aivan kuten mukautumisilmiöiden liiallinen korostaminen oli Dar
winin opin heikoimmin perusteltuja puolia. 

Polveutumisopin näin käydessä keskeisemmäksi oli opetusaine
histoon lisättävä uusia luonnontutkimuksen aloja, semmoisiakin, 
jotka näihin asti olivat kuuluneet vain korkeakouluopetukseen: 
embryologiaa, vertailevaa anatomiaa, eläin- ja kasvimaantiedettä, 
paleontologiaa. ja kun sitten tämän vuosisadan alussa perinnölli
syystutkimukset muodostuivat keskeisiksi biologiassa, oli niidenkin 
alkeet ja niihin liittyvät rotuhygieniset kysymykset mahdutettava 
kouluopetukseen, mikäli tämä tahtoi oppilaille antaa luonnosta ja 
ihmiselämästä sen käsityksen, minkä uudempi tutkimus oli omaksu
.nut. Näin paisui opetusainehisto kvantitatiivisesti samalla kun se 
kvalitatiivisesti kävi sellaiseksi, ettei kaikkea voinut alaluokilla opet
taa. Opetus oli yhä enemmän siirrettävä yläasteelle. Samalla 
se sai uuden tehtä\län: siitä tuli ajattelutapaa, maailmankatsomusta 
muodostava aine, ja semmoisena se oli myönnettävä yhdeksi koulun 
tärkeimmistä ja suurimerkityksellisimmistä kasvatuksenkin kan
nalta. ja sen merkitys kävi yhä ilmeisemmäksi kun todettiin, että 
sen antamat tiedot olivat myös käytännöllisesti arvokkaat, että sel
laisten elinkeinoelämän haarojen kuin maanviljelyksen, karjanhoi
don, metsänhoidon ja kalastuksen edistyminen pohjautui biologisen 
tutkimuksen saavutuksiin ja että vihdoin biologiset tiedot olivat 
edellytyksenä yhteiskunnallistenkin kysymysten a\laralle ymmärtä
miselle. 

Polveutumisopin ottaminen koulujen opetusohjelmistoon ei tie
tenkään aina tapahtunut ilman selkkauksia. Saksassa se aiheutti 
pitkäksi aikaa ulottuvan taka-askeleen ottamisen luonnonhistorian 
asemaan nähden, taka-askeleen, joka kumminkin myöhemmin tt;li 
välillisesti edistämään luonnonhistoriallista opetusta. 

Tapaus oli seuraavanlainen: 
Preussissa oli jo v. 1856 säädetty luonnonhistorian opetukselle 2 

viikkotuntia reaalilukion kaikilla luokilla, ylimmilläkin. Mutta sitten 
sattui Lippstadtin reaalilukiossa tar aus, jolla oli laajat seuraukset. 
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Sikäläinen luonnonhistorian opettaja, ennenmainittu toht. H e r
m a n M ii II e r, oli v. 1877 ylimmän luokan oppilailla luettanut 
muuatta polveutumisopillista kirjaa; tämän johdosta suunnattiin 
uskonnollisesti ahdasmieliseltä taholta häntä vastaan kiihkeä ajo
jahti ja koetettiin saada hänet erotetuksi toimestaan. Asia joutui 1879 
Preussin valiiopäivien pohdittavaksi ja aiheutti siellä monipäiväisen 
kiivaan väittelyn. Mii.ller sai ha.Ilitukselta muistutuksen koulunuo
risolle sopimattomien asioiden opettamisesta (>>Darwinin jd Häckelin 
teorioja · ei sovi esittää Preussin koulunuorisollel>>) ja opetus
ministeriö katsoi tämmöisten tapausten uusiutumisen ehkäisemi
seksi olevan parhainta pcistaa luonnonhistorian opetus koko~ 

naan yläluokilta. 
Ennen pitkää nousi kumminkin voimakas vastavirtaus koulujen 

yksipuolisesti humanistista opetusohjelmistoa vastaan. Arvostelun 
etunenään asettuivat lääkärit ja luonnontutkijat sekä lukuisat käy
tännöllisen elämän edustajat, jotka olivat huomanneet, miten avut
tomaksi koulujen kirjanoppi elämässä jättää omistajansa. Arvostelu 
sai kannatusta' niinkin korkealta taholta kuin itse Saksan keisarilta, 
Wilhelm 1 l:lta. Eräässä 1890 pidetyssä koulukokouksessa hän lausui 
m.m.: >>Kun antautuu keskusteluun jonkin lukiota edustavan herran 
kanssa ja koettaa selittää hänelle, että nuorten tulisi siellä oppia 
jonkunverran käytännöllistäkin elämää varten, silloin sanotaan aina, 
ettei tämä ole koulun tehtävä, vaan että pääasia on älyn voimistelu 
ja että jos tätä älyn voimistelua harjoitetaan kunnollisesti, niin silloin 
muka nuori mies pystyy tämän voimistelun nojalla aikaansaamaan 
kaikkea, mitä elämässä on tarpeellista. Käsitykseni mukaan ei tätä 
katsantotapaa ole enää ylläpidettävä. >> 

Kuluvan vuosisadan alussa ryhtyi Saksan luonnontutkijain ja 
lääkärien seura pontevasti ajamaan luonnontieteiden aseman kohot
tamista kouluissa. Ensimmäinen huomattava tapaus tässä suhteessa· 
oli mainitun seuran kokous Hampurissa 1901; siellä hyväksyttiin n.s. 
Hampurin tees'it, joissa voimakkaasti tehostettiin nimenomaan luon
nonhistorian merkitystä koulujen oppiaineena ja V::tadittiin sen ope
tus (2 viikkotuntia joka luokalla) ulotettavaksi myös oppikoulujen 
yläasteelle. Samaa kysymystä pohdittiin Casselin kokouksessa 1903 
ja Breslaussa 1904. V. 1905 oli Meranissa luonnontutkijain kokous, 
jossa laadittiin perusteltu reformiehdotus oppikoulun luonnonhisto
rian opetusta varten. Breslaun kokouksessa oli asetettu 12-henkinen 
komitea valmistamaan siellä esillä olleita kysymyksiä, ja tämä komi-
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tea laati Stuttgartin kokoukselle (1906) monipuolisen, kaikkien luon
nontieteiden opetusta ja sen tapaa valaisevat alustukset. 

Nämä kokoukset, niiden keskustelut ja ponnet aiheuttivat sitten 
vilkkaan kasvatus- ja opetusopillisen pohdinnan kasvatusopillisissa 
aikakauskirjoissa sekä runsaan luonnonhistorian opetusta valaisevan 
kirjallisuuden syntymisen. Niiden tuloksena Voi myös pitää sitä, 
että v. 1908:sta alkaen luonnonhistoria tuli taas Preussin oppikoulu
jen lukioasteellakin oppiaineeksi, ja lähivuosina useimmat muut 
Saksan valtiot seurasivat Preussin esimerkkiä. V. 1925 vahviste
tuissa Preussin oppikoulujen lukusuunnitelmissa on luonnonhistorian 
asema kumminkin taas huonontunut: sitä on kolmella alemmalla luo
kalla 2 viikkotuntia kullakin, tertialuokalla ei ensinkään ja lukioluo
killa (sekunda- ja prima-luokilla) perin niukasti. Tämä asiantila on 
jo herättänyt tyytymättömyyttä. 

Voinee väittää, ettei luonnonhistorian opetusta koskevia kysy
myksiä koskaan ole pohdittu niin monipuolisesti ja perusteellisesti 
kuin kahtena viime vuosikymmenenä Saksassa on tehty. Näin syn
tyneellä kirjallisuudella on sitten ollut opetusta elvyttävä vaikutus 
myös ulkopuolella Saksan rajojen. 

Viimeaikaisessa saksalaisessa luonnonhistorian metodiikkaa ja 
didaktiikkaa käsittelevässä kirjallisuudessa on huomattavimpana 
piirteenä pyrkimys yhdistää kokonaisuudeksi ne eri näkökohdat ja 
periaatteet, joita viime vuosisadan luonnonhistorian opetuksen uudis
tajat ovat esittäneet, välttää eri aatesuuntien edustajain yksipuoli
suutta ja muovailla laaja ja monipuolinen opetusainehisto koulun 
lukusuunnitelman puitteisiin mö.htuvaksi. 

Näistä nykypäivien saksalaisista pedagogisten uudistuspyrki
mysten edustajista mainitsen tässä vain kaksi: B. La n d s
b e r gin ja W. S c h o e n i c h en i n. 

Ensinmainittu on kirjassaan >>Didaktik. des botanischen Unter
richts>> (1910) koettanut kasviopin opetuksessa sulattaa yhteen jun
gen eloyhteisö-periaatteen, Schmeilin ekologisen luonnontarkas
telun ja heuristisen menetelmän omatoimisuuden. · Hänkin aset
tuu kielteiselle kannalle lilbeniläiseen muodollisuudenpalvontaan 
nähden ja on sitä mieltä, että yksilö - laji - suku - heimo - lahko 
- luokka- tie ei ole psykologisesti oikea tie. Hänen mielestään on jo 
varhain tutustuttava sekä systemaattisiin että ekologisiin ryhmä
käsitteisiin ja sen mukaisesti jo keskiasteella tarkasteltava >>lebens
gemeinschafteja>> (ekologisia kasviyhdyskuntia) heimojen ja lahkojen 
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ohella. Yläasteella opetuksen tule.e, sama~la kun se pitää~ kehitys-;· 
prinsiippiä keskeisenä kysymyksenä, antaa o'p.pilaille käsitys · lti.on
nonhbtoriallisen tutkimuksen työskentelytavoista. Sitä varten ovat 
käytännölliset biologiset .laboratsioniharjoitukset väl-ttämättömät ... 
Ennen opittuja eliöyhdyskuntia on tarkasteltava tällä a'steella krii
tillisesti, ja eräitä uusia, kuten planktoP, on otettava tarkastelta
vaksi. Kaiken opetuksen pohjana tulee olla oppilaan oma havaitse
minen eikä satJatieto. 

Suurin piirtein katsoen samalle kannall"e asettuu Schoenichen. 
Kirjassaan >>Methodik und Technik des naturgeschichtlichen Unter
richts>> (2. Aufl. 1926) hän hahmottelee nykyaikaisen luonnonhisto
riallisen opetuksen suuntaviivat ja korostaa erikoisesti työajatuksen 
- johon hän sisällyttää m.m. piirtämisen, muovail1;1n, graafillisten 
kuvioiden laatimisen, erilaisten kojeiden valmistamisen, akvaarioi
den, terraarioiden ja koulupuutarhojen liittämisen luonnonhistorian 
opetukseen, luokkaretkien järjestämisen, biologiset oppilaslaboratsio
nit - kotiseudunhuollon ja luonnonsuojelun ajatuksen sekä kansa
laiskasvatusta silmälläpitävien näkökohtien etualalle ottamista kou
lujen luonnonhistorian opetuksessa, ja mainitsee esimerkkejä yh
tymäkohdista kemian, fysiikan, matematiikan sekä maantiedon ope
tuksen välillä opetusta hedelmöittävän rinnastuksen aikaansaami
seksi. 

Luonnonhistorian opetuksen päämäärät. 

Mielenkiintoista on todeta, miten käsitys luonnonhistorian ope
tuksen päämääristä on kuluvan vuosisadan aikana kehittynyt sivis
tysmaissa. 

V. 1901 julkaistussa Preussin luonnontieteellisen opetuksen 
ohjeissa määritellään kymnaasin kasviopin opetuksen päämääräksi 
>>luonnollisen järjestelmän tärkeimpien heimojen ja niiden edusta
jien elämänilmiöiden tuntemus>>, ja eläinopin >>tärkeimpien selkä
rankaisluokkien lahkojen sekä eläinkunnan muiden luokkien eräi
den yksityisten edustajien tuntemus>>. Metoditlisissa huomautuk
sissa sitten on kyllä arvokkaita täydennyksiä edelläolevaan yksi
puolisesti systemaattiseen päämäärään. M.m. sanotaan: >>Oppilaan 
tulee oppia käyttämään aistimiaan oikein ja myös esittämään 
havaintonsa, hänen tulee oppia ymmärtämään luonnoni'lmiöiden 
lakipohjainen yhteenkuuluvaisuus ja . luonnonlakien merkitys elä
mälle. Hänen tulee lisäksi, mikäli se koulussa on mahdollista, oppia 
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ymmärtämään ne tiet, joita kulkemalla on päästy ja voidaan päästä. 
näiden lakien ymmärtämiseen. Havainnoille ja kokeille on opetuk
sessa varattava laajempi tila.>> - Kokeilla tarkoitetaan tällöin. tie
tenkin opettajan .suorittamia demonstratioita, ei oppilaan oma
toimista työskentelyä. 

Neljä vuotta myöhemmin ( 1 905) lausuttiin edellämainitussa 
Mera.nin reformiehdotuksessa m.m., että oppikoulun yläasteella 
on jo hankittujen ja nyt laajennettavien tietojen pohjalla kehi
tettävä oppilaissa kykyä käsittää orgaaniselle elämälle ominaisia 
muutoksia, ilmiöiden keskinäisiä rippuvaisuussuhteita ja keskinäistä 
yhteyttä sekä niiden lakiperäisyyttä. La n d s b e r g (Didaktik des 
bot. Unterrichts, 191 0), joka erityisesti tehostaa kehitysprinsiipin 
tärkeyttä yläasteen opetuksessa, täydentää edellä mainittua pää
määrää sillä lisäyksellä, että oppilaan tulee saada käsitys nykyaikai
sen biologisen tutkimuksen työtavoista ja että tätäkin varten ope
tukseen tulee liittää käytännöllisiä biologisia . laboratioharjoituksia. 

Sama käsitys lausutaan sittemmin myös Ruotsin koulukomitean 
mietinnössä v. 1922, siinä kun opetuksen päämääristä sanotaan, että 

. lukioasteella on pääpaino pantava siihen, että oppilaat oppivat ym
märtämään sekä luonnon yleistä lakipohjaisuutta että myös ne työ
tavat, joita käyttäen nykyaikainen luonnontutkimus on voitt.onsa 
saavuttanut. 

Toisin sanoen: oppikoulun luonnonhistorianopetuksen yhdeksi 
päämääräksi pannaan, että oppilaan tulee koulussa saada perusai.nek
set sellaisen luon.no.nymmärtämyksen ja sellaisen a jattelutavan hank
kimiseksi, jota sanotaan luonnontieteelliseksi maailmankatsomuksek
si. Ei hyväksytä enää sitä käsitystä, minkä eläintieteilijä, jesuiittapa-· 
ter E. W a s m a n n (Der biologische Unterricht an den höheren Schu
len, 1 906) lausui varoittaessaan luonnonhistorian opettajia oppikou
lun yläasteellakaar'l vaikuttamasta polveutumisopillisilla y.m.s. näkö
kohdilla oppilasten maailmankatsomukseen ja kehoittaessaan uskon
nonopettajia hankkimaan itselleen mahdollisimman perusteelliset 
biologiset tiedot, jotta he >>voisivat asiallisesti selvittää yläluokka- · 
laisten uskonnolliset epäilykset tai ennakolta varjella heitä niistä.>> 

Vaatimus, joka .nykyisin niinikään asetetaan luonnonhistorian 
opetukselle on, että sen tulee voida antaa oppilaille sellaisia taitoja 
ja tietoja, joita he käytännöllisessä elämässä tarvitsevat. 

V. 1907 julkaisemassaan väitöskirjassa >>Historianopetuksesta>> 
kirjoitti kouluhallituksen nykyinen ylijohtaja ja koulukomitean pu-
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heenjohtaja 0. M.a n te r e seuraavat, nykyisin erityisesti huomat-. 
tavat sanat: · 

>>Hyödyn periaattee·n sovelluttaminen kasvatuksen hallitsevaksi 
prinsiipiksi on ehdottomasti hyljättävä. Mutta toista on sovit~aa 
opetus niin, että sen kautta ne elämän tarpeet ja tehtävät, jotka astu
vat jokaisen kansalaisen ja yhteiskunnan jäsenen suoritettaviksi, 
saavat mikäli mahdollista parhaan valaistuksen ja ettei oppilas jää 
vieraa~si niille harrastuksille ja pyrinnöille, jotka hänen aikanaosa 
muodostavat varsinaisen kulttuurielämän päävirran. Nykyisen ajan 
kulttuurikehitys, jolle koulu ei voi eikä saa jäädä vieraaksi, sitä suo
rastaan vaatii. >> 

Tämä ajatus on yleispätevä koulun kaikkiin opetusaineisiin näh
den. Mutta aivan erikoisesti se voidaan meidän päivinämme sovel
luttaa juuri luonnontieteiden alalle. Sellaiset taloudellisesti kehit
tyneet valtiot kuin Englanti ja Yhdysvallat ovatkin, kuten edellä 
olemme maininneet, sen jo vuosikymmeniä sitten soveltaneet biolo
gian opetukseen ja sen mukaisesti antaneet tälle opetukselle ar
vokkaan aseman kouluissaan. 

* 

Näin on luonnonhistoria sisällöltään laajentuneena, metodiensa 
puolesta rikastuneena, tarkoitusperiinsä ja päämääriinsä nähden 
uudestiarvioituna muodostunut tai muodostumassa yhdeksi nyky
ajan koulun pääaineista. Ajan luonnontieteellinen henki on painanut 
tai alkaa painaa yhä selvemmän leiman kouluihin, jotka ovat - ja 
joiden tuleekin olla - hitaasti ja tasaisesti, ilman äkkihyppäyksiä 
kehittyviä laitoksia, mutta joiden samalla tulee voida seurata 
aikaansa, kuvastaa sen henkeä ja noudattaa sen vaatimuksia.-

Tältä kehitykseltä eivät Suomenkaan koulut voi eivätkä saa 
välttyä. Tehdään kohtalokas erehdys, joka voi jättää arvaamatto
man tuhoisia jälkiä maamme sekä aineellisen että henkisen kulttuu
rin eri puoliin, jos koululaitoksen uudistajat eivät näe tahi eivät 
tahdo myöntää luonnonhisto rian opetuksen mo)lipuolista merkitystä . 



Lintujen sukupuolisuussuhteista. 209 

Lintujen sukupuolisuussuhteista. 
Gunnar Ekman. 

Useilla lintulajeilla voi eri sukupuolet eroittaa toisistaan jo 
ulkoasun perusteella. Tämä koskee etenkin kanalintuja, joitten 

. urokset omaavat komearuman höyhenpuvun kuin naaraat. Viime 
vuosina suoritetut kokeelliset tutkimukset ovat huomiota herättä
vällä tavalla osoittaneet, mistä nämä eroavaisuudet johtuvat. Tans
kalainen professori K n u d S a n d, tämän alan huomatuimpia tut
kijoita, esitelmöi m.m. tästä aiheesta v. 1929 Köpenhaminassa pide
tyssä pohjoismaisten luonnontutkijain kongressissa. Seuraava esitys 
on lyhyt selostus Sandin esitelmästä. 

Tiedämmehän, miten kananpoikaset pieninä ovat samanlaisia, 
kunnes vasta noin parin kuukauden kuluttua kukat ja kanat alka
vat selvästi eroittautua. Mutta jo niissä munasoluissa, joista eri 
sukupuolet kehittyvät, on eroavaisuuksia olemassa. Kanaksi kehit
tyvä sisältää tumassaan kaksi erilaista sukupuolikromosoomia 
(X ja Y), kukoksi kehittyvä kaksi samanlaista (X ja X). Näitten 
perittyjen tekijöitten vaikutuksesta kehittyvät sukupuoliset eroa
vaisuudet niin, että XY aiheuttaa munasarjan ja XX siittiörauhasen 
synnyn. Mutta tähän loppuukin näitten tekijäin vaikutus. Niin
pian kun sukurauhaset ovat valmiit, on sukupuolisuuden säilymi
nen ja edelleen kehittyminen yksinomaan niitten vallassa. Tämä 
tulee ilmi silloin, kun kyseessä olevat rauhaset joko täydellisesti 
poistetaan tai kukon ruumiiseen istutetaan munasarja ja kanaan 
siittiörauhanen. Sukurauhasen poistaminen saa aikaan vastaavia 
muutoksia mole"mmissa sukupuolissa. Ne ·kadottavat ensinnäkin 
sukupuolivaistonsa kuten yleensä kaikki tällä tavoin >>leikatut>> 
eläimet. Kukon ulkoasussa eivät muutokset ole kovin suuret, ne 
rajoittuvat pääasiassa siihen, että sen heltta tuntuvasti supistuu. 
Sensijaan kana saa kukonkaltaisen höyhenpuvun sitä myöten kuin 
sille syntyy uusia höyheniä. Tulos on siis se, että molemmat leika
tut sukupuolet tulevat aivan samanlaisiksi (kuva). Tämä viittaa 
siihen, että kullakin lajilla on olemassa erikoinen sukupuoleton 
perusmuoto, joka tavallisissa oloissa ei kuitenkaan pääse synty
maan. jos nyt tällaisen kokeellisesti aikaansaadun eläimen ruu
miseen istuttaa lainatun sukurauhasen, alkavat siinä sukupuoliset 
eroavaisuudet näyttäytyä uudelleen. Leikattu sukupuoleton kukko 
muuttuu siittiörauhasen vaikutuksesta takaisin oikeaksi kukoksi, 
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ja leikattu sukupuoleton kana ·munasarjan vaikutuksesta säännöl
liseksi kanaksi. Tämä koskee kuitenkin vain ulkoasua ja suku
puQli~ia vaistoja. Lisääntyrhiskyvyn palauttamisessa sensijaan on 
se yaikeus, ett.ä istutettuja sukurauhasia on ylen hankala asettaa 
nii_n, että ne joutuisivat säännöllisiin suhteisiin sukutiehyeisiin, 
joita myöt(m sukusolut poistuvat ruumiista. 

jos le.ikkauksella· sukupuolettomaksi tehtyyn eläimeen istut
taa vastakkaisesta sukupuolesta otetun rauhasen, siis kukkoon 
munasarjan ja kanaan siittiörauhasen, seuraa tästä taas .ulkoasun 
ja sukupuolivaistojen muuttuminen rauhasen laadun mukaisiksi. 
Niin syntyy siis kukosta kanankaltainen ja kanasta kukonkaltainen 
eläin. Vielä on menetelty niin, että leikkaamattomaan kanaan on 
istutettu siiitiörauhanen ja kukkoon taas munasarja, jolloin näistä 
molemmista on tullut kaksisukuisia, hermafrodiitteja. Tämä näyt-

a 

a >>Le ikattw> Leghorn-kukko 

(tai kana), jolla · on kukon 

höyhenpuku. b Säännöllinen 

Lcghorn-kana. c Säännöllinen 

Leghorn-kukko. (Pezard). 

c 
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' . 
täytyy niitten ulkoasussa, johon ilmaantuu molempien sukupuolien 
tunnusmerkkejä. Kukko .. säilyy muuten· kukonkaltaisena, mutta 
saa lantion tienoille kanan höyheniä, kun taas kana pysyy muuten 
kanannäköisenä, mutta sen heltta muuttuu kukon heltaksi. Aivan 
merkillisiä yksilöitä syntyy, jos kynii kanan tai kukon vain puo
leksi samalla kertaa kun poistaa sukurauhaset. Kynitylle puolelle 
syntyy näet nopeasti uusi höyhenpuku, kun taas koskematon puoli 
vasta myöhemmin uusiutuu. Uusi puku tulee nyt sukupuolettoman 
yksilölåadun kaltaiseksi, jota vastoin vanhassa puvussa entiset 
tunnusmerkit vielä jonkun aikaa säilyvät. Näin muodostuu siis 
yksilö, jolla on eri puolilla erilainen höyhenpuku. 

Kaikista yllä mainituista kokeista selviää, että ulkoasussa 
ilmenevät sukupuoliset eroavaisuudet riippuvat sukurauhasten toi
minnasta. Ruumis se llaisenaan on sukupuoleton, mutta siinä syn
tyy sekä naaraspuolisia että urospuolisia ominaisuuksia aina sen 
mukaan, millainen sukurauhanen sen sisässä vaikuttaa. Suku
puolisuutta täytyy ensin kehittää ja sitten edelleen yll äpitää. Tie
detään, että selkärankaisten sukurauhasilla on kahdenlainen tehtävä. 
Ne muodostavat sukusc luja ja erittävät vereen sukupuolihormooneja. 
Samoin kuin uros muodostaa toisenlaisia sukusoluja kuin naaras, ent
tävät sen sukurauhaset myös erikoista uroshormoonia, naaraan taas 
naarashormoonid. Toistaiseksi ei tunneta, mikä kemiallinen ero 
näitten sukupuolisuutta ylläpitävien aineitten välillä on, me näemme 
vain, että ne ruumiissa vaikuttavat perin eriävällä tavalla. 

Esitelmäti laisuudessa professori Sand näytti suuren joukon 
elävi ä kanoja ja kukkoja, joitten ulkoasun ja vaistot hän kokeil
laan oli pannut sekaisin. Siellä oli entisiä kukkoja, jotka käyttäy
tyivät kaikin puolin kanamaisesti ja entisiä kanoja,· jotka kiekuivat 
kuin kukot konsanaan. Lyhyesti, merkillinen seurakunta, joka 
suuresti huvitti kuulijoita. 

Yllä kuvatut kokeet ovat omiaan valaisemaan erästä kana
linnuillemme yleistä ilmiötä. Sangen usein tavataan näet teeriä ja 
metsoja, joilla on poikkeava höyhenpuku siinä, että naaraan puku 
lähenee uroksen pukua ja päinvastoin. Kysymyksessä ovat silloin 
yksi löt, joitten sukurauhaset ovat lakanneet toimimasta. Syynä 
tähän voi olla vanhuus, mutta myöskin joku sairalo isuus. Kun 
sukurauhasten toiminta lakkaa, eivät ulkopuolisetkaan sukupuoli
ominaisuudet säi ly, vaan ruumis saa sukupuolettoman ulkomuodon, 
jossa naaraan ja uroksen piirteitä esiintyy yhdessä. 
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Männyn äkämäpunkki. 
Eriophyes pini (Nal.) 

Uunio Saalas. 

Yllämainittu piem punkki kuuluu niihin aniharvoihin eläin
lajeihin, jotka aiheuttavat äkämämuodostuksia männyillä; eikä 
sekään liene meillä yleinen. Sen esiintymisestä Suomessa on aikai
semmin kirjallisuudessa vain kaksi tiedonantoa. V. 1899 julkaisi 
prof. j. I. Li r o (silloinen yliopp. L i n d r o t h) tutkimuksen 
>>Bidrag tili kännedomen om Finlands Eriophyiden> (Acta Soc. 
Faun. Fl. Fenn. 18, n:o 2), jossa hän tekee selkoa siihen saakka 
Suomessa tavatuista tämän heimon 51 :stä punkkilajista. Tässä 
julkaisussaan hän mainitsee Eriophyes pinin vain ket ran löydetyn 
Suomen luonnontieteellisellä 1lueella, ja silloinkin valtiollisen 
alueemme ulkopuolella: Latvassa Äänisen Karjalassa (s. 7). Tekijä 
itse oli sen sieltä löytänyt 4 p. hein~kuuta 1898, mutta vain yhden 
ainoan yksilön Vdivaiskoivun lehdeltä, jonka hän oli ottanut tal
teen sienitutkimuksiaan varten. Punkin omituinen esiintyminen 
on selitettävissä siten, että se oli pudonnut alas varsinaiselta ravinto
kasviltaan männyltä Belula nanalle. Lajin, joka on kaikkein hel
poimmin tunnettavia Eriophyeksiä, saattoi Liro varmuudella mää'
rätä sen luonteenomaisten sukasten perusteella. 

Vuonna 1904 julkaisi Liro uuden tutkimuksen: >> Nya och säll
synta finska Eriophyiden> (Acta Soc. Faun. Fl. Fenn. 26, n:o 4), 
jossa hän mainitsee Suomessa tavattujen lajien kohonneen 65:een. 
Tässä hän (s. 7) kertoo uudesta Eriophyes pini-löydöstä, tällä ker
taa maamme valtiollisten rajojen sisäpuolelta. Elokuussa 1902 
hän oli tavannut sen Mäntsälässä, Ylikartanon (Andersbergin) 
keilahuoneen vieressä kasvavasta männystä, mutta ei kuitenkaan 
nytkään äkämiä muodostavana., kuten laji ulkomaisten tietojen 
mukaan tavallisesti esiintyy, vaan tuulenpesässä. Oksat olivat 
tuskin nimeksikään paksuntuneet niissä kohdissa, joissa punkit 
elivät. Lico pitää mahdollisena, että niillä oli joktn osuus tuulen
pesän syntyyn. 

Muualta tunnetaan laji - kuten mainittu - tavallisesti äkä
miä muodostavan1. ja viime kesänä +-:tpasin sen sellaisena meil
läkin. Kun pohjoismaisen hyönteistieteilijäkokouksen yhteydessä, 
tehtiin retkeily Lohjan seudulle ja 10 p. elokuuta Karjalohjalta 
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Heponiemen huvila-alu
eella, noustiin eräälle män
tyjä kasvavalle vuoren
nyppylälle, joka kohoaa 
PipoJan tunnetun tam
mimetsikön takana, ihai
lemaan Puujärvelle avau
tuvia kauniita näköaloja, 
kiintyi huomioni eräisiin 
herneenkokoisiin pyörei
siin äkämiin vanhan män
nyn oksissa. Ruotsmmaa
lainen professori 1. T r ä
g å r d h, joka oli mukana, 
tunsi ne heti hänenkin 
kotimaassaan tavatun 
mutta siellä harvinaisen 
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Eriophyes pinin aiheutta- Äkämämuodostuksia männyn oksissa. Valok. 
miksi. _ Muutamia päi- Karjalohjalla löydetyistä äkämistä. 

1/2 luonn. · kok. 
viä myöhemmin (14. V 111. 
30) kävin uudestaan prof. W. M. Linnaniemen seurassa samalla 
vuorella ja löysimme vielä useita äkämiä. Niitä oli kuitenkin 
vain muutamissa aniharvoissa puissa , jotka kaikki olivat vanhan
puoleisia, hitaasti kasvaneita. 

Äkämät olivat tyypillisiä, sellaisia kuin kirjallisuudessa seli
tetyt ja kuvatut Eriophyes pini-äkämät ainakin.1 

- Ne sijaitsevat 
yksitellen tai useampia yhdessä ja kehittyvät edellisen vuoden 
versoihin. Nuorina .ne ovat sileitä, vanhempina rosopintaisia sen 
johdosta, että kaarnamuodostus niissä edistyy hyvin nopeasti. 
Tavallisesti ne ovat täynnä halkeamia ja muita epätasaisuuksia. 
Useimmat ovat noin herneen kokoisia, muutamat voivat tulla vähän 
isommiksikin, pavun kokoisiksi. Äkämän sisustassa on suuri ·joukko 
pikku onteloita, joissa pienen pienet, n. 1

/ 4 mm:n pituiset punkit 
oleilevat, 6- 12 kussakin ontelossa. Samassa äkämässä voi - ulko
maisten tietojen mukaan - elää tuhansiakin punkkeja. - Äkämät 
säilyvät puussa useampia vuosia. 

1 Vertaa esim. R u b s a a m e n-N a 1 e p a- S c h 1 e c h t e n d a 1 : Die 
Zoocecidien Deutschlands und ihre Bewohner. Lfg 1, l 910, s.· 211 (45), Lfg 2, 
1916, s. 296 (1). 
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Aikanaan jättävät pu~kit 

valmiit åkämänsä ja siirtyvät 
taas nuoriin kasvaimiin; · Äkä
mien ~nsi aih~et . ovat tusk}n 
huomattavia kohoamia kasvain
ten pinnassa. - Punkkien jät
tämiin äkämiin voi tunkeutua 

, muita hyönteisiä,. jotka saatta
vat aiheuttaa sen, että 'äkä:
mät edelle.en suurenevat. 

Kuten äkämäpunkit yleen
säkin, pääsevät männyn äkämä
punkit . vain . hyvin hitaasti le
viämään paikasta . toiseen vä:
häisen liikuntakykynsä vuoksi. 
Siksipä niit~ voi tavata vuosi
kausia samoissa puissa, ja ne 
esiintyvät usein vain sangen· ra
joitetuilla alueilla. 

Metsänhoidollista merkitys
tä männyn äkl:imäpunkilla tus
kin on - ei edes Keski-Euroo
passa, jossa se paikateilen on 

Eriophyes pmz. Vasemmalla naaras melko yleinenkin. Usein kuivu-
päältäpäin, oikealla koiras altapäin vat kuitenkin oksien päät sillä 
katsottuna. RObsaamenin teoksesta. 

kohtaa, missä äkämä on, · mutta 
sittenkin lienee vahinko vain vähäinen. - Eräiden ulkomaisten
kin tietojen mukaan esiintyy laji - kuten Liron mainitsemassa 
tapauksessa - tuulenpesissä, mutta todennäköisesti aina sekun
däärisenä. 

Lajin ulkomuodosta antavat oheen liitetyt kuvat hyvän käsi
tyksen. Ei ole tarpeellista tässä yhteydessä tehdä selkoa siitä, 
miten se eroaa muista Eriophyes-lajeista. Mainittakoon vain lyhyesti, 
että tälle lajille ovat jotenkin tunnusmerkillisiä ne kaksi viistoon 
eteenpäin suunnattua pitkää sukaa, jotka näkyvät selkäkilvessä 
(ruumiin etupäässä), jotenkin etäällä toisistaan. Koiras on n. 
230 !-" pitkä ja 70 f" leveä, naaras n. 270 !-" pitkä, 60 fl' leveä. 
Niin pieni kuin se siis onkin, .on se kuitenkin kaikkein suurimpia 
Eriophyes-lajeja. j · 



Kolmas Pohjoismainen hyönteistieteiiijäkokous ·j.ti .e. 215 

Paitsi päälajia, Eriophyes pini typicus (Nai.), joka elää sekä 
tavallisella männyllä että vuorimännyllä (Pinus montana), tunne
taan muutamia alalajeja, jotka elintavoiltaan ·poikkeavat siitä. 
Niinpä elää E. pini floricolus (Trott.) Nai. Abies-lajeilla, vioittaen 
niiden kukkasilmuja, E. pini laricis (Tub.) Nai.· Larix-Iajeilla syn
nyttäen pallomaisen tai munanmuotoisen ruskean kuivan paksun
noksen niiden silmuihin ja E. pini cembrae (Tub.) Nai. Pinus 
cembralla, synnyttäen jonkinlaisen >>tuulenpesän>>, joka muodostuu 
aukenemattomista lähelle toisiaan jäävistä silmuista. 

Lopuksi mainittakoon vielä, että olisi mielenkiintoista saada 
lisää tietoja tämän harvinaisen punkkilajin esiintymisestä Suomessa 
s~kä sen elintapojen että levenemisen selvittämiseksi. Luonnon 
Ystävän toimitus ottaa kiitollisuudella vastaan näitä ti~toja, samoin 
myös äkämänäytteitä. . 

Kolmas Pohjoismainen hyönteistieteilijäkokous 
Helsingissä 5-7. VIII. 1930. 

P. Kontkanen. 

Merkittävimpiä ja suuren yleisönkin huomaamia ilm~uksia 
pohjoismaisten hyönteistutkijoiden yhteistyöstä ovat epäilemättä 
pohjoismaiset hyönteistutkijakokoukset, joista kolmas järjestyk
sessä pidettiin viime elokuun 5- 7 p:nä pääkaupungissamme. 

Suurella tyydytyksellä tervehdityn aiotteen näiden yhteisten 
kokoustilaisuuksien järjestämiseksi teki Ruotsi (Tukholman Hyön
teistieteellinen Yhdistys). Ensimmäinen kokous pidettiin Tukhol
massa 29-30. V 1. 1923. Puheenjohtajana toimi meikäläinen tun
nettu hyönteistieteilijä, 1925 manalle mennyt E. E. B e r g
r o t h. Osanottajia oli 31, niistä suomalaisia 3. Esitelmiä pidettiin 
9, joista suomalaist.en pitämiä oli 1. Seuraava kokous oli 12- 15. 
V 111. 1926 Kööpenhaminassa. Puheenjohtajana toimi huomattu, 
1928 kuollut ruotsalainen tiedemies P. 0. C h r. A u. r i v i II i u s, 
pohjoismaisen entomologisen yhteistoiminnan itseoikeutettu, hu
maani johtaja. Osanottajia oli 54, näistä 10 suomalaista. Esitelmiä 
pidettiin 12, joista Suomen edustajien osalle tuli 4. 

Tänä vuonna oli meillä suomalaisilla vuorostamme ilo nähdä 
naapurimaiden hyönteistieteilijöitä vierainamme. Osanottajia saa-
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Kokouksen osanottajat eläintieteellisen laitoksen pihalla. l Munster, 
2 Tullgren, 3 Petersen, 4 Trägdrdh, 5 Henriksen, 6 Roman. 

pui Norjasta 1, Tanskasta 4, Ruotsista 12 j:} Eestistä 2. Suomalaisia 
oli mukana noin 50. Useat sekä ulkomaalc;tisista että kotimaisista 
osanottajista saapuivat naisineen. 

Kokouksen avajaiset tapahtuivat 5. V 11 1. klo 10,00 Tieteellisten 
Seurojen Talon . kokoussalissa. Tri R. F o r s i u k s en lausuttua 
osanottajat tervetulleiksi valittiin puheenjohtajaksi vuorimestari 
T h. M u n s t e r (Norja), varapuheenjohtajaksi prof. A; T u 11-
g r en (Ruotsi) ja sihteeriksi tri R. Frey (Suomi). Tämän jälkeen 
esitelmöi prof. H. F e d e r 1 e y perhossekasikiöistä ja niiden perin
nöllisyyssuhteista, tarkastellen erikoisesti sukusolujen kromosoomis
iossa reduktiojaossa tapahtuvien häiriöiden merkitystä. Toisen esi
telmän piti prof. U. Saa 1 a s, kertoen - päiväkirjamuistiinpanoihin 
nojautuen - isoisänsä R. F. Sahlbergin hyönteistieteellisestä tutki
musmatkasta maapallon ympäri vv. 1839- 1843. 

Tämän jälkeen söivät kokouksen osanottajat yhteisen aamiai
sen Esplanadi-Kappelissa. 

Klo 15,00 seurasi käynti Yliopiston Eläintieteellisessä Museossa, 
jonka esitteli tri R. Frey. 

Seuraavana päivänä - 6. V II 1. - kokoontuivat kongressilaiset 
klo 10,00 Yliopistolle, johon he tutustuivat arkkit. G. S t e n i u k
s e n johdolla. Sitten seurasi Yliopiston Kirjaston tarkastelu. Skan~ 
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Prof. /. Trägdrd/1 ja tri A. Roman (Tukholma). 

dinaaviset vieraat tutustuivat mie~enkiio;;1olla kirj1ston nähtävyyk
siin. Sen jälkeen suunnattiin m&~Ka Yliopiston Maanviljelys- ja 
metsäeläintieteelliselle laitokselle, missä laitoksen esimies prof. U. 
S a a 1 a s ensiksi lyhyesti esitti miten maanviljelys- ja metsäeläin
tieteelliset opinnot Helsingtn Yliopistossa ovat järjestetyt, sill~ tässä 
on useita eroavaisuuksia meidän ja skandinaavisten maiden välillä. 
Tämän jälkeen tutustuttiin laitoksen kokoelmiin. Prof. K. E. K i v i
r i k o n lintukokoelman biologiset ryhmät ja prof. S a a 1 a a n 
metsähyönteisten syömäkuviokokoelma saivat monta tunnustuksen 
sanaa. 

Aamiaisa.jan jälkeen alkoi klo 13,00 Yliopiston Eläintieteelli
sessä Laitoksessa päivän esite1mäsarja. Esiteimien aiheet antavat 
jonkinlaisen kuvan hyönteistietee.1 piiriin kuuluvien eri tutkimus
suuntien lukuisuudesta. Ensiksi kuvas i vuorimestari T h. M u n s
t e r Finmarkenin kovakuoriaiseläimistöä, selvitellen erikoisesti eri 
heimojen osuutta faunan kokoonpanossa ja eläimistön hyönteis
maantieteellisiä levinneisyysryhmiä. Esitelmässään niveljalkaisten 
nahanluontisaumoista maist. K. H e n r i k s e n antoi aiheesta run
saiden kuvien ja preparaattien valaiseman yleiskatsaukse 1, huo
mauttr.en m.m., että vaikka ilmiön pohjalle ei voikaan perustaa mi
tään yhtenäistä niveljalkaisten fylo geneettistä systee.miä, esitetyt 
tosiasiat vahvistavat käsitystä, että hämähäkkieläinten cephalotho
raxvastaa trilobiittien pääsegmenttejä. Yliopett2.ja R. Kro ge ru s 
selitti graafillisten taulukoiden vala.isemassa esityksessään tutki
muksiaan dyynihyönteisten elinilmiöiden riippuvaisuudesta kah-
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desta tämän biotoopin ehkä tärkeimmästä 2. bioottisesta tekijästä, 
valosta ja lämmöstä. Esitelmän jc•hdosta prof. 1. T r ä g å r d h 
korosti tällaisten tutkimuksien suurta merkitystä ja lausui usko
vansa että sovelletun hyönteistieteenkin alalla yliopettr ja Kroge~ 
ruksen metoodien mukaisi lla tutkimuksilla saataisiin selville paljon 
mielenkiintoisia lakiperäisyyksiä .. 

Lyhyen välkjan jälkeen seurasi prof. 1. T r ä g å r d hin monin 
skioptikonkuvin valaistu esitelmä kaarnakuoriaisten käytävistä. 
Lukuisin valituin esimerkein puhuja siinä osoitti, miten tarpeellista 
on koettaa pelkän systemaattisen, käytävien muotoon perustuvan 
syömäkuvioiden jaoittelun lisäksi se lvittää niiden rakennetta myöskin 
lajien biologiaa ja alustan erikoisuuksia silmällä pitäen. Täten saa
daan selville syömäkuvioiden rakenteeseen vaikuttavat primääriset 
tekijät, jotka tähän saakka ovat j:iäneet vaille ansaitsemaansa huo
miota. Sitten seurasi tri W. P et e r se nin esitys päiväperhoslc.jista· 
Pieris manni, joka ulkonaisesti vain vähän eroaa lähisukulaisistaan, 
mutta jonka tri Petersen monien biologisten ja löytämiensä morfolo
gisten erikoisuuks:en vuoksi katsoi hyväksi lajiksi. Maist. H. 
K 1 i n g s t e d tin piirroksin ja mikrovalokuvin valaistu esitelmä 
koski vesiperhosten (Trichoptera) sukusolujen kehitystä, erikoisesti 
kromosoomistoa. Hänen toteamansa naaraideri digameettisuus vesi
perhosilla antaa lopullisen varmennuksen sille käsitykselle, että vesi
perhoset ja varsinaiset perhoset ovat läheistä sukua toisilleen. 

Lyhyen loman jälkeen pitivät suomenkieliset esitelmänsä (ruot
sinkielisin referaatein) Turun Yliopiston edustz. jat ylioppilaat 0. 
H u 1 k k o n e n ja E. K a n e r v o. Yliopp. H u l k k o n e n selosti 
tutkimuksiaan kimalaisten aistitoiminnoista - näkö- ja hajuaistin. 
osuudesta niiden etsiessä mettä kukista - ja niiden elintoimintojen 
riippuvaisuudesta valosta. Yliopp. K a n e r v o kuvasi Petsamon 
syrph' dlfaunaa, kosketellen tarkemmin pohjoisten lajien eri hyönteis-: 
maantiete.ellisiä ryhmiä ja niiden edustc. jia. Esitelmän johdosta lau
sui vuorimestari T h. M u n s t e r ilonsa siitä, että suomalaiset tut
kijat ovat tunteneet mielenkiintoa Petsamon seudun eläimistöri sel
vittelyyn, si llä sen tuntemus auttaa norjalaisia tutkijoita paremmin 
ymmärtämään myös läheisten norjalaisten alueiden eläimistön ko
koonpanoa. 

Seuraavan päivän ohjelmassa oli ensiksi käynti Maatalouskoe
laitoksen Tuhoeläinosastolla Tikkurilassa. Lähtö tapc.htui klo 9,30 
Rautatientorilta. Perillä ottivat vieraat vastaan maatalouskoelai-· 
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toksen johtaja prof. E. F. S i
m o 1 a ja tuhoeläinosaston 
edustajat maisterit j. L i s t o 
ja N. V a p p u 1 a. Maist. 
L i s t o kuvasi esitelmässään 
vieraille laitoksen syntyä, ke
hitystä ja töitä sekä teki selvää 
eräiden huomatuimpien tuho
Iaistemme biologiasta ja tor
junnasta. Sen jälkeen saivat 
vieraat nähdä toiminnassa 
Puhuri-pölyttimen ja tarkas
tella sinappi. kuori aisten hävit-

Vuo.rimestari Th. Munster ja tri R. Frey. 
tämiä turnipsiviljelyksiä. Koe-
laitoksen tarjoaman kahvin jälkeen kiitti vuorimestari T h. M u n s
t e r isäntiä, ja retkeläiset kääntyivät tak isin pääka.upunkiin syöden 
tulomatka.Ila aamiaista Alppilassa. 

Klo 14,00 alkoi päivän esiteimien sarja Eläintieteellisessä lai
toksessa. Tri R. F o r s i u s loi kartoin valaistussa esityksessään kat
sauksen Afrikan etiooppiseen eläinmaantieteelliseen alueeseen kuu
luvan osan lehtipistiäisfaunan kokoonpanoon, korostaen sen itsenäi
syyttä ympäröivien alueiden - sekä palearktisen että intialaisen -
faunaan nähden. Tri W. P et e r se n tarkasteli esitelmässään kysy
mystä ravinnon vaikutuksesta lajien syntyyn. Puhuja katsoi lehdissä 
miinaajina elävien pikkuperhossukujen Nepticula ja Lithocolletis 
edustajia koskevien tutkimuksiensa selvästi osoittavan ravinnonlaa
dun suuren merkityksen monofagisten lajien synnylle. Mainittuaan 
muutamien muiden tutkijoiden saamia hänen käsitystään tukevia tut
kimustuloksia, pohti puhuja niitä mahdollisuuksia, miten oletetun vai
kutuksen sukusoluihin, niiden kromosomistoon, voisi ajatella tapah
tuvan, korostÄen eksaktisten tutkimusten tarpeellisuutta tällä alalla. 
Fil. kand. H. L o h m a n d e r kuvasi karttojen a.vulla levinneisyydes
sään tyypillisesti itäisten ja läntisten Diplopodilajien esiintymistä Itä
merta ympäröivissä maissa. Opettaja j. P. K r y g e r kertoi mik
roskooppisia preparaatteja näyttäen chalcididiryhmän Tetracampini 
Ashmead systematiikasta. johtaja Th. G r ö n b 1 o m kuvasi ly
hyesti suurperhostutkimuksen vaiheita Suomessa ja antoi kartan 
valaiseman esityksen suurperhosten levinneisyyssuhteista ja lajien 
runsaudesta eri luonnonhistoriallisissa ma?kunnissamme viimeisten 
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tietojen mukaan. Valtiolliselta alueeltamme tunnetaan nykyään 775 
suurperhoslajia. 

Kahviloman jälkeen esitelmöi metsänhoit?.ja M. H e r t i män
nynneulapistiäisen (Lophyrus pini) joukkoesiintymisestä Käkisalmen· 
tienoilla. Tämän jälkeen vuorimestari T h. M u n s te r kosketteli 
kongressin käytännöllisiä kysymyksiä. Seuraavaksi kokousmaaksi 
hyväksyttiin Norja ja tulee kongressin aika lähemmin määrättäväksi 
myöhemmin. Komiteaan, jonka huoleksi asiain käytännollinen 
järjestely jätettiin, kuuluvat: T. H. S c h o y en (Norja), A. T u 11-
gre n (Ruotsi), K. H e n r i k s e n (Tanska) ja R. F o r s i u s 
(Suomi). 

Yliopettaja R. K r o g e r u s piti lukuiste~ kuvien ja levinnei
syyskarttojen valaiseman esitelmän tutkimuksistaan pohjoismaisten 
Catops-laj ien systematiikasta ja levinneisyyssuhteista. Hän oli voi
nut laajasta tutkimusaineistostaan (n. 3,000 yksilöä kaikista pohjois
maista) erottaa useita uusia Iz.jeja ja saanut niiden levintäsuhteista 
esille monia mielenkiintoisia hyönteismaantieteellisiä erikoisuuksia, 
jotka ovat omiaan selvittämään eläimistön maahantuloteitä Fenno
skandiassa. 

Metsänhoitaja E. K a n g a s kuvasi esi.tyksessään eräiden män
nyn tuholaisten biologiaa, erikoisesti niiden vioitustapoja Siikakan
kaalla tekemiensä havaintojen mukaan. Kosketellut I2.jit olivat: 
Evetria resinella, Luperus pinicola ja Lophyrus pallipes. Esitelmän joh
dosta puhui johtaja K. 0. E 1 f v i n g ja prof. A. T u II g r en. 

Lopuksi puhui ylioppilas S. N o r d b e r g tutkimuksistaan 
kirppujen (laji Ceratopsyllus gallineum) toukkien elintavoista, tuo
den esille uusia havaintoja näistä seikoista, hav;:J.intoja, jotka osoitta
vat oikeaksi jo hylätyn vanhan olettamuksen, että toukat elävät 
aikuisten ulostuksista. 

Kokouks~n puheenjohtaja T h. M u n s t e r kiitti lopuksi esitel
möitsijöitä ja läsnäolleita ja lausui kongressin todistavan pohjois
maissa tehtävän intensiivistä ja tuloksellista työtä hyönteistieteen 
alalla. . 

Klo 20.00 alkoivat lopettajaispäivälliset Piperin linnakkeessa 
Särkällä. Puheita pitivät R. F o r s i u s, T h. Mun s te r, K. He n
r i k sen, A. T u II g r en, H. M u h 1 b e r g, R. Krogerus ja 
K. 0. E 1 f V i '1 g. 

Esiteimien aikana katselivat kokouksen naiset pääkaupun
kimme ja sen ympäristön nähtävyyksiä. 
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Virallisen ohjelman päätyttyä oli kokouksen osanottajille jär
jestetty kaksi retkeilyä maaseudulle. Länsi-Uudellemaalle 9- 11. 
V 11 1. tehdyn retkeilyn osanottc.jat saivat tutustua Etelä-Suomen 
hyönteisrikkaimpien seutujen luontoon ja vierailivat useiden suo
malaisten virkaveljiensä kesäkodeissa. Karjalohjan Tammistossa oli 
heillä talon isännän prof. G. K o m p a n ystävällisellä persoonalli
sella opastuksella tilaisuus tutustua erääseen maamme suurfmmista 
yksityisistä puutarhoista, jossa varsinkin monen monet ulkolaiset 
havu- ja lehtipuut sekä alppirinne herättivät vieraissa ihastusta. 
Retkeilyllä oli mukana 2 ulkolaista: maist. K. H e n r i k s e n ja 
prof. 1. T r ä g å r d h. Su,urin osa ulkolaisia osanottajia (17 henkeä) 
osallistui Karjalan Kannakselle ja Laatokan Karjalaan 8- 12. V 111. 
tehtyyn retkeen. Käyntipaikkoina olivat: Terijoki, Vammeljoki, 
Raivola, Sortavala, Kirjavalahti ja Valamon luostari. Vaikka ilmo
jen sateisuus haittasikin keräilyä, olivat osanottajat kokemaansa ja 
näkemäänsä - varsinkin Valamoon - tyytyväisiä. 

Me suomalaiset saimme persoonallisissa kosketuksissa naapuri
maiden hyönteistieteilijöihin monta uutta virikettä työhömme ja 
pohjoismainen entomologinen yhteistoiminta sai Suomessa paljon 
uusia innokkaita kannattajia. 

Opettaja ]. P. Kryger jokiniemen kentällä keräilytyössä. 
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Hirvi Viipuria katselemassa. Sunnuntaiaamuna 14. IX. 1930 klo 6 aikaan 
ilmaantui hirvi kiertoradan varrelle J<elkkalassa ent. Anttosen maalle. Ylvä~ 
vieras asteli Tikktitehtaankadun päähän sekä tarkasteli Suurta Kehäkatua ja 
K.aurinkatua. Vain vastahakoisesti palasi se poliisikonstaapelin ajamana ta~ 

kaisin metsään. (~> Karjala)> N:o 249. - 16. IX. 1930.) 

Siili Tyrvännössä ja Sääksmäellä. Viiden viime kesän aikana on siili usein. 
nähty Tyrvännön Mälkiäisissä Kariniemen huvilan puutarhassa ja pihassa. 
Kuluneena kesänä siili oli kenties entistä runsaampi. Ilmeisesti se on lisäänty
m_ässä. Eräältä peltotieltä löydettiin elokuussa kuollut poikanen. Siiliä kerro
taan näh_dyn muuallakin Mälkiäisissä, esim. Naurisniemessä. Eläimet ilmeisesti
kin polveutuvat siileistä, joita mu~ttamia yuosia sitten tuotiin kylään Hattulan 
Metsänkylästä (vrt. L: Y. 1919, s. 134 ja 160; ks. myös L. Y. 1926, s. 25). Siili. 
hankittiin Mälkiäisiin hiirien ja rottien hävittäjäksi ja on sitä kertoman mukaan 
kuljetettu Mälkiäisistä edelleen ympäristöseutuihin kissojen apulaiseksi. · 

Mälkiäisiin rajoittuvassa osassa Sääksmäen pitäjää oli Uotilan talossa noin 
5 vuotta sitten elättinä siili, jonka talon pojat kerran iltamyöhällä olivat otta
neet kiinni maantieltä muutamien km:ien päässä Mälkiäisistä Ritvalaati päin. 
"Kenties on tämä Sääksmäen siili ollut samaa alkuperää kuin Mälkiäisiin kotiu-
tunut siilikanta. K. Linkola. 

. Koti- ja metsävarpusen paino. Kurkijoen maamiesopiston alueella ja kauppa
kylässä asustaa molempia varpuslajeja suunnattomia parvia tehden vahinkoa 
varsinkin viljapelloille. Syksyisin, kuten tänä syksynä, voi kaura- tai vehnälyh
teillä istuskella tuhoa tekemässä jopa tuhansia varpusia yhdessä laumassa. 
Molemmat lajit ovat sekaisin ja metsävarpuneo ei anna paljon jälkeen yleisyy
dessä toiselle, muun Suomen varpuselle. Muutamana syyskuun alkupuolen päi
vänä ammuin sumuhauleilla panoksen tuolla.iseen )>mikstuura~>-parveen. Paikalle 
jäi juuri saman verran kumpaakin lajia, nimittäin 5 metsä- ja 5 kotivarpusta. 
Kaikki olivat kesällä syntyneitä poikasia, mutta jo täysin höyhenpeitteisiä. Kun 
ladoin ne riviin muutamalle puusillalle, niin huomio kiintyi niiden kokoon. 
Metsävarpuset olivat silminnähtävästi kotivarpusia pienempiä. Vaivauduin vielä 
punnitsemaan partiat ja sain' tulokseksi, että 5 metsävarpusta painaa 120 g, kun 
taas 5 kotivarpusta painaa 160 g. Yksilöpaino edellisille on 24 g, kurt se taas jäl-
kimmäisille on 32 g. Veli Räsänen. 

Kaislarääkkä nähty Kurkijoella. Melkein joka vuosi kesäkuun 'alkupäivinä 
alkaa Maamiesopistolla Laikkalanlahdella kuulua kaislarääkän tutunomainen 
läpitunkeva )>huib>-ääni, mutta lintua ei liene monikaan täällä saånut nähdä. 
Allekirjoittaneelle se onni kuitenkin suotiin elokuun 26 päivänä. Kahlasin muu
taman likaviemärin suulle metrin korkuisen Carex acuta-kasvuston reunaan, 
jossa mutainen lahden pohja oli paljaana n·oin 20- 30 m2 laajuiselta alalta. 
Ainoastaan veden päällä kelluva Lemna minor-polyrrhiza-kasvusto oli veden las
keuduttua jäänyt mudan päälle peitteeksi. Aikomuksenani oli paikalla tark
kailla piisamien liikehtimistä, kun lähettyvillä risuläjissä oli piisamin pesä. 
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. En tarvinnut olla hiljaa paikallani kuin pari kolme minuuttia, kun saramät
täästä .juosta piiperteli esille punasiipirastaan kokoinen lintu, jonka heti tunsin 
)<uvien ja kirjakuvausten mukaan kaislarääkäksi. Lintu oli erittäin kesy tullen 
noin 5 m -päähän minusta. Alituiseen vipatti sen pysty peukaloispyrstö ja het
keäkään se ei pysynyt alallaan. Ainakin kymmenkunta hyönteistä, toukkaa tai 
muuta syötävää kerkesi se napata nokkaansa paikalla. Milloin pyörä hti se sala
man nopeasti ympäri ja hypäten _nappasi ilmasta pienen hyttysen, milloin vuoro
jalkaz juosten otti Iimaskoilla juoksevan hyönteisen suuhunsa tai kaivoi lehtien 
alta esiin . . Kun askeleeni jnleltä äkkiä ponnahti maahan polkeutunut sara ylös, 
säpsähti lintu liikettä ja katosi si lmänräpäyksessä tiheikköön, ilmestyen taas 
noin minuutin kuluttua samalle kentälle. Vielä tuli siihen toinenkin samanlainen 
lintu ehkä hyvälle saalistuspaikalle ja tällöin oli minulla tilaisuus tarkata lintuja 
puolelta jos toiseltakin. Ruumiinmuodolleen on kaislarääkkä hyvin ruisrääkän 
näköinen, väritys muistuttaa vain enemmän naaraskottaraista. Selvään eroitin 
nokan tyvestä punakeltaiset sieraimen seudut, mutta jalat eivät vihreää alustaa 
vasten antaneet selvää väristään. Enemmän näyttivät ne harmailta kuin vih
reiltä. Hiljaa toisilleen vikisten hävisivät linnut muutaman minuutin kuluttua 
sarati heikköön - ehkä iäksi allekirjoittaneen nähtäviltä. Paitsi limaskoja ja 
viilosaraa kasvoi kaislarääkän saalistuskentäll ä Butomus, Ranunculus sceleratus, 
Alisma, Cicuta, Glyceria spectabilis ja Sium latitolium. Veli Räsänen. 

Vähäisiä lisätieto ja kuusen ja männyn pohjoi srajasta Enontekiön Lapissa. 
~aikkakin puulajiemme pohjoisrajat voi katsoa sangen tarkoin tunnetuit<si, on· 
rajojen yksityiskohdissa vielä melkoisesti täydentämistä. Tämä koskenee erikoi
sesti Lapissa kulkevia rajoja. Pikku lisänä entisi in kirjallisuudessa mainittuihin 
tietoihin kuusen ja männyn äärimmäisistä esiintymistä Enontekiön Lapissa tal
letettakoon tähän unhoon joutumasta seuraavat pienet tiedot, jotka kesällä 1925 
merkitsin muistiin paikkakuntalaisten kertoman mukaan matkatessani Kön
kämäenoa pitkin Kilpisjärvelle. Pidän tietoja, vaikka en niitä yleensä päässyt 
tarkistamaan, luotettavina. jotkut niistä ovat samoja, joita jo F r i e s ja M å r
t en s on (Svensk Bot. Tidskr. 1910) ja A 1m ja F r i es (sam. 1925, siv. 258) 
mainitsevat, useimmat sentään toisia. 

l\ uusi. 1) jatunin seudu lla }\aresuannosta itään on 2 pientä n. 2m kor
kuista kuusta Palovaaran pohjoispäässä. 2) 4 km päässä Maunusta pohjoiseen on 
Vakkavallan peräuomassa jänkän reunassa n. 2.5 m mittainen kuusi ja lähellä 
useita pieniä, jotka uudestaan ja uudestaan yrittävät nostaa päätään. 3) Mau
nusta 20 km pohjoiseen on 2 km päässä jorpoaivista koillista kohti laaksossa pie
nen harjanteen päällä 1 ainoa, etupäässä maata pitkin mateleva kuusi. 4) (Ruot-, 
sin puolella on nä issä main kuusta J ärämärovan etelärinteellä yksi vahvan hirren . 
mittainen kuusi ja samoin 1 kuusi kaukana Siikavuopion ja Naimakan välillä). 
5) }\elottijärven Saarenpäästä pohjoiseen, runsaan pnk päässä, kasvaa tunturin 
alla Vuonavaaran rinteellä yksi 3-vartinen, 3-3,5 m korkuinen pensasmainen 
kuusi. 6) Mainittakoon myös, että kaukana Iiton majatalon luona on istutet
tuna, muistin mukaan n. v:lta 1910, 3 kuusta, jotka ovat vain 25-35 cm korkeita, 
hyvin kituvan näköisiä . 

. · ,M.ä n t y. 1) Saitsikurussa 2 pnk päässä }\elottijärven Saarenpäästä poh
joiseen kasvaa yksi 2 kyynärän korkuinen mänty. 2) Iitossa on ennen· ollut 
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tievan laidassa n. 1/2 km päässä talosta yksi 2m p_ituinen mänty, jonka venäläi
set sotilaat hävittivät n. v. 1917. littoon istutetti in samalla kertaa kuin kuusia
kio (n. 1910) 3 mäntyä, mutta ovat jänikset ne tuhonneet. 3) Vittangissa on joen 
Suomen puoleisella rannalla vastapäätä taloa yksinäinen 1.6 m korkuinen, ty
veltä 3-haarainen puu, jota kävin katsomassa; kahden rungon edellisen kesän 
Iatvakasvalmet olivat kuo lleet; puussa oli vain hedekukkia. Muualla Suomen 
puolella ei mäntyä tiedetä näissä main olevan. 4) (Ruotsin puolella sensijaan on 
ViHanginvaaran lounaisrinteellä 2 m korkuinen, verraten hyvin kasvanut puu, 
jota kuitenkin edellisenä talvena metsot ovat vahingoittaneet.) - Vittangin 
seudussa sanottiin (Aug. Saarikoski) ennen muinoin varmasti kasvaneen män
tymetsää, koskapa soista löytyy männyn hakoja ja Arpujärveä (Ruotsin puo
lella Vittangista lu9teeseen, l(einovuopiosta n. 5 km länsilounasta kohti) las
kettaessa tuli hiekan alta esiin jopa tukkipuun kokoisia runkoja. 

Mainitut tiedot si irtävät Luoteis-Lapissamme sekä kuusen että männyn 
yleisiä pohjoisia karttarajoja ent istä pohjoisemmaksi. 

Näihin tietoihin liittyy tärkeänä kysymys siitä, ovatko puut näillä erillisillä 
kasvupaikoillaan verraten äsken tänne ilmestyneitä, vai ovatko ne ken
ties viimeisiä jätteitä ennen täällä kasvaneesta runsaammasta havup4ukasvi!ll
suudesta. Katsoen puiden yleiseen nuoruuteen ja yksittäisyyteen tuntuu kaikin 
puolin todennäköiseltä, että esiintymät ovat ainakin ylipäätänsä nuoria, irrallisia 
uusesiintymiä, siementen kaukokulkeutumisen aiheuttamia. Varsinkin kuusi 
vaikuttaa täällä subalpiinialueellakin leviämiskykyiseltä. Näitä yksittäisesiinty
miä olisi tarkemmin tutkittava. Olisi se lvitettävä kasvupaikka- ja ikäsuhteet 
ja vähitellen myös puitten viihtymis- ja lisäänty~ismahdollisuudet. 

K. Linkola. 

Vattupensas ( Rubus idaeus) Kilpisjärvellä. Retkeillessäni heinäk. 10 p:nä 
1925 Kilpisjärven rannalla sijaitsevalla Mallan rauhoitusalueella tapasin aivan 
odottamatta Siilas-Mallan alarinteeltä, Siilastuvan vastaiselta rannalta, vattu
pensaan. Löytö oli sikäli odottamaton, ettei vattu aikaisemmin ollut Suomen 
Lapista tunnettu Kolaria, }\ittilää ja Sodankylää pohjoisempaa. Vattua kas
voi Siilas-Malla-tunturin kasvirikkaudestaan tunnetulla, osittain dolomiittisella 
itärinteellä, kenties parin- kolmenkymmenen m korkeudella Kilpisjärven pin
nasta (järven korkeus merestä 463 m). Pensasta huomasin vain yhden suureh
kon pehkon, joka oli sijoittunut koivua ja pajua kasvavalle kalliorinteelle. 
Vatun seuralaiskasveja merkitsin: Festuca ovina, Silene acaulis, Draba sp., 
Rhodiola rosea, Saxifraga nivalis, S. cernua, Potentilla alpestris, Epilobium 
angustifolium ja Solidago virgaurea. Pensaalla ei ollut kukkia eikä edes kukka
nuppujakaan, mutta kesähän olikin vasta alussaan. Oppaaltani metsänvartija 
Valde Viikiltä kuulin, että vattua kasvaa myös järven toisella rannalla olevan 
Saanatunturin juurella, jokseenkin runsaasti >>kivikkojuoti lla>> etelänsuuntaisen 
rinteen alla lähempänä tunturin pohjoispäätä, n. 1 km päässä Siilastuvasta. 
Marjomista Viik ei ole huomannut, mutta ei tätä voitane pitää todistuksena 
siitä, ettei marjomista koskaan tapahtuisi. 

Vatun löytyminen kaukana J<ilpisjärven perukoilla oli minulle täysi yl
lätys. Myöhemmin olen kuitenkin N o r m a n'in >>Norges arktiske flora>>-teok
sesta (1894-95) saanut huomata, ettei löytö ole ollenkaan oudoksuttava. Nor-
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manin antamien yksityiskohtaisten tietojen mukaan vattua kasvaa Norjassa 
Atlantin rannikkoa pitkin aina 70 °:ll e pohj. lev., ulottuen levinneisyys vielä 
Kilpisjärven kohdalla melko pitkälle sisämaahan, joten norjalaisia löytöpaikkoja 
on aika lähellä Kilpisjärveä. Marjat kypsyvät näillä pohjoisillakin kasvupai
koilla hyvinä kesinä. 

On se lvää, että vattupensas on Kilpisjärvelle levinnyt Norjasta käsin ja 
on aivan eri perää kuin Etelä-Lapin vattu, joka kasvaa yhtenäisen suomalaisen 
levenemisalueen pohjoisrajalla. Vattupensaan Kilpisjärvelle saapumisen ai
kaa lienee vaikeaa saada määrätyksi. K c. svi voinee olla vanha, mutta voi ol la 
nuorikin asujain. 

Vatun esi intyminen Kilpisjärvellä, kaukana subalpiinivyöhykkeessä, sa
moinkuin lajin kasvaminen Ruotsin-Lapin subalpi inialueella antaa aiheen 
otaksua, ettei vatun y leinen pohjoisraja Suomen-Lapissa ole ainakaan yksin
omaan ilmastollinen. Arvattavasti maaperätekijät, etupäässä maiden karuus, 
ovc.. t suuresti estell eet kasvin leviämistä pohjoisemmaksi kuin missä se tällä 
haavaa kasvaa. K. Linkola. 

Lisiä kehräsaunion ( Matricaria discoidea) leviämishistoriaan Lapissa. Luon
non Ystävässä 1927, siv. 209- 212, annoin tietoja tämän vaeltajakasvin levin
neisyydestä Lapissa kesällä 1925. Lajin äärimmäiset pohjoiset esiintymät olivat 
silloin Muonion kirkonkylässä, Kittilän kirkonkylässä ja Petsamon Salmijär
vellä. Leviäminen yhä pohjoisemmaksi oli odotettavissa. Pikaisella käynnilläni 
Lapin länsiosissa viime eLkuLSsa (1930) totesin kasvin todella jatkaneen etene
mistään. Näin sitä seuraavissa entistä pohjoisemmissa paikoissa: 1. Muonion 
pitäjän Ylimuonion kylässä siinä talossa, jossa on valtionpuhelin (todennäköi
sesti on muuallakin); 2. Enontekiön kirkonkylän nykyisen majatalon (pappilan 
vieressä) pihassa navetan edessä n. 10 yks.; 3. Kittilän pitäjän Rauhalan kylän 
(Jerisjärven itäpäässä) l(ulkulan'talon pihassa (mutta ei esim. Rauhalan talossa) 
niukasti; 4. l(ittilän Alikyrön kylässä Pääkkölän talon pihamaalla 1 yks. Mai
nittakoon, että kasvi näytti nyt Muonion ja l(ittilän kirkonkylissä yleisemmältä 
kuin kesällä 1925. Vielä selvemmin tämä ilmiö oli havaittavissa l(uolajärven 
kirkonkylässä, jossa viime kesänä myös jouduin käväisemään. 

Myöskin Petsamon alueella kasvimme on, kuten voi arvata, jatkanut vael
lustaan. Helsingin yliopiston kasvikokoelmiin on yliopp . T a h v o l( o n t u
n i e m i lahjoittanut lajista näytteen, joka on talletettu Kuvernöörinkosken 
majatalon pihasta elok. 1929, ja yliopp. A a r n o C a j a n d e r Yläluostarin 
piha-alueelta jo elok. 1927 kerätyn näytteen. Kummassakaan paikassa kasvia 
varmasti ei ollut elok. 1925. 

jokohan pihasaunio lienee ennättänyt itse pää-Petsamoon, Jäämeren ranta
mille? ja milloin se saapuu Utsjcelle, ainoaan pitäjäämme, jossa sitä tällä 
haavaa vielä ei liene? K. Linkola. 

Kalliokielo ( Polygollatum officinale) harjukasvina. Tämä kasvilaji esiintyy, 
kuten tunnettua, etupäässä kallioilla tai lehdoissa, ja pidetään sitä verrattain 
vaateliaana lajina. l(uitenkin sitä on välistä tavattu myöskin harjuilla, esiin
tyen se tällöin usein hyvinkin karunluontoisissa kasviyhdyskunnissa. l(un 
kirjallisuudessamme ei tietääkseni ole kasvillisuuskuvauksia tällaisilta paikoilta, 
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lienee syytä saattaa julkisuuteen seuraavat Hämeenkankaalta tehdyt muistiin-
panot. · 

Polygonatum ofticinale on Hämeenkankaalla joks. yleinen. Tavallisesti se 
esiintyy yhdessä Convallaria majalis'en kanssa. Nämät molemmat lajit esiinty
vät melkoisesti toisistaan poikkeavissa kasvustoissa, jotka kuitenkin kaikki 
ovat luettavissa Calluna- tai Calluna-Cladina-metsätyyppiin. Eräissä kasvus
toissa on kielojen (ja puiden) lisäksi ainoastaan poronjäkälää; välistä taas Cladi
naa on hyvin niukasti, jolloin pohjakerroksessa on Hypnum parietinum ja kenttä
kerroksessa varvut vallitsevina. Useimmiten ovat kuitenkin varvut vallitsevina 
kenttäkerroksessa ja Cladina maakerroksessa. Tällaisesta kasvustosta on tehty 
seuraava kuvaus, joka mikäli saatoin todeta vastannee ainakin likimain tyypil
li stä tapausta (lajien runsaus Norrlin'in asteikon mukaan): 

Pinus silvestris 3 
Picea excelsa 7-
Betula ,>alba>> 7 
juniperus communis 1-
Vaccinium vitis idaea 7-
Calluna · vulgaris 6- 8 
Aira flexuosa 6 
Lycopodium complanatum 

Convallaria majalis 6 (fert. 7) 
Polygonatum ojjicinale 5 
Thymus serpyllum 7 
Solidago virga aurea 2 
Cladina (etup. Cl. alpestris) 7-8 
Polytrichum juniperinum 6-7 
Hylocomium parietinum + 

Maaperä paikalla on tyypillistä vierinkivisoraa. Sen pintaosat ovat val
keata, vahvasti huuhtoutunutta hiekkaa, ehkä osaksi alkuperältään eolista. 

He r 1 i n, joka ensiksi on kiinnittänyt huomiota Polygonatum officinale'n 
ja Convallaria majalis'en esiintymiseen harjukasvina, on myöskin pyrkinyt 
selittämään tätä. Lähtien siitä, että k.o. lajit Siperiassa esiintyvät myöskin 
yhdessä kangaskasvien kanssa, hän otaksuu, että k.o. lajit Hämeenkankaalla 
ovat reliktejä ajalta, jolloin Suomessa oli samanlainen ilmasto kuin nykyisin 
Siperiassa. Uudemmat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että ilmasto
vaihtelut postglasiaaliajalla ovat olleet paljon pienemmät kuin aikaisemmin 
eräiden so iden rakenteessa olevien crikoisuuksien takia luultiin. Tästä syystä 
on myöskin hyvin epätodennäköistä, että Suomessa olisi joskus vallinnut siperia
lainen ilmasto. Sitävastoin ei ainakaan Polygonatum officinale'n r e 1 i k t i-
1 u o n n e t t a voitane kieltää (kesinä 1929 ja 1930 Hämeenkankaalla retkeil
lessäni en esim. tavannut ainoatakaan fertiiliä kalliokieloyksilöä huolimatta 
sii tä, että viime kesä oli kasveille harvinaisen edullinen). Parhaiten lienee k.o. 
laji käsitettävä ,>edafiseksi reliktiksh>. Se on saapunut paikalle, silloin kun 
harjurintee llä huuhtoutuminen vasta oli alullaan ja paikalla vallitsi rehevä, 
mahdollisesti lehtomainen kasvillisuus. Senjälkeen on sateena tuleva vesi 
vuosituhansien kuluessa vähitellen uuttanut varsinkin pintakP.rroksista kasveille 
tärkeitä mineraalisuoloja. Kasvillisuus on tällöin muuttunut yhä karummaksi 
tu llen. lopulta täydellisesti kangasluontoiseksi. Kangaskasvien valtaanpääsy~ 
lienee jossain määrin myöskin auttanut subatlanttisella ajalla tapahtunut ilmas
ton huononeminen. Maaperän (ja ilmaston) huonontuessa ovat vaateliaat lajit 
hävinneet rinteeltä yksi toisensa jälkeen kangaskasvien tieltä. Polygonatum 
.()jjicinale ja Convallaria majalis ovat kuitenkin sitkeinä lajeina kyenneet säily-
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maan kerran valtaamillaan paikoilla ja täten ovat syntyneet edellä kuvatut 
erikoislaatuiset kasviyhdyskunnat. Leo Aario. 

Metsämansikka kukkii ja tekee hedelmää uudelleen. On kyllä tunnettua, että 
metsämansikka lämpimänä kesänä kukkii pitkin kesää, mutta harvinaista li e
nee, että mansikka kypsyykin vielä näin myöhään syyskuulla. Eilen tuotiin 
kuitenkin toimitukseen nähtäväksi metsämansikan lehviä, joissa oli sekä kuk
kia että mansikan raakoja kuin myös muutamia kypsiä mansikoita . Näyte oli 
poimittu tuomari Hellströmin huvila-alueelta Karisalmella.()>Karjala)> N:o 249. -
16. IX. 1930.) 

Toistami seen kukkivia kasveja. Kuluneen kesän elokuun 28 p:nä tapasin 
eräällä suolla Oulujärven luona Vaalassa useita yksilöitä vaiveroa (Cassandra 
calyculata), jotka toistamiseen kukkivat. Syyskuun kuluessa olen Oulussa näh
nyt pihlajia, joissa oli niinhyvin marjoja kuin uusia kukkia. Myöskin mesimar
jan (Rubus arctiws) varret ovat paikoin puhjenneet uusiin kukkiin. Syyskuun 
29 p:nä toi Heikki J ääskeläinen sanomalehti Kalevan toimitukseen peltonsa lai
dalta Höyhtyältä löy tämänsä puolukan varren, jossa 011 nnnrtyvin kypsiä mar
joja kuin runsaast i täysin kehittyneitä kukkia, ja lehden toimitus huomauttaa
kin syystä, että )>po utakesänä 
ovat puolukallakin konseptit 
menneet hiukan sekaisin. )> 

K. M- nio. 

Käpysikermiä männyllä. 
Talokas Jalmari Vaarala f-\uo
lajärven Märkjärveltä lähetti 
syyskuun lopulla oululaisen 
sanomaleht i Kalevan toimi
tukseen männynlatvan , jossa 
yhdessä kimpussa on koko
naista 33 käpyä (ks. kuvaa). 
Tämän männyn, jolla on näin 
ko risteellinen latva, kaatoi 
VaaraJan isäntä uu tisvilj elystä 
raivatessaan. Löytö on talle
tettu Oulun Luonnonystäväin 
museoon. Samanlaisen, yhtä 
runsaskäpyisen männyn lat
van löysi Oulun Yhtcislyseon 
oppilas K,erttu K,allio v. 1925 
(?) Nivalasta. Tämä löytö on 
talletettuna Oulun Yhteisly
seon kokoelmissa. }(. M - nio. 

Kasviepämuodostumia. 
Campanula rotundifolia L. -
Maatalouskoelaitoksen alueella 

MHnnyn käpysikcrmä Kuolaj ärveltä. Hiukan 
pienenn. Valok . !(. M:nio . 
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Tikkurilassa (N) kasvoi 20, VI. 1927 erään I?etsikön reunassa Campanula 
rotundifolia-yksilö, jonka kolme kukkaa olivat kasvaneet yhteen. Kahden 
kukan emien vartalot olivat yhtyneet, mutta luotit haara c: ntuivat normaalisesti 
kahteen haaraan. Kolmas emi oli erillinen. Näin muodostunut jättiläiskukka 
oli 3 sm läpimittainen. 

Sccale cereale L. - Allekirjoittanut sai vastaanottaa agr. T o r t t i 1 a l t a 
kaksi haaraantunutta rukiintähkää, jotka oli talletettu elokuussa 1928 Isojoen 
(Oa) pitäjän Viilaman kylästä, maanvilj. j . Talvitien maa lta, jossa ne olivat 
kasvaneet lantapatterin vieressä. Toinen tähkistä on haarantunut kolmeenkym
meneen 1-4 sm pituiseen sivutähkään, päätähkän ollessa normaalisen pituinen 
ja selvästi eroitettavissa. Toinen tähkistä on alaosastaan jakautunut kymme
neen 1-4 sm pituiseen sivutähkään. 

Tilia platyphylla Scop. - Maatalouskoelaitoksen Tuhoeläinosastolle lähe
tettiin kesällä 1926 näyte Hämeenlinnan (Ta) puistossa kasvaneesta lehmuk
sesta. Näyte sisälsi epämuodostuman, jossa suojuslehden haaraan, kukinnan 
tilalle, on kehittynyt toinen suojuslehti, joka on kooltaan puolta pienempi 
varsinaista suojuslehteä. A. Hiili . 

Tuulenpesä vaivaiskoivussa. Kuusamon Määttäiänvaaran kylässä kasvoi 
20. VII. 1929 maantien varressa vaivaisko ivuja, joista ·erääseen oli kehittynyt 
Taphrina alpina johans.-sienen aiheuttama tuulenpesä (läpimitaltaan noin 
15 sm). l(uolajärven Sallatunturiita tapasi allekirjoittanut 24. VII. 1930 niin
ikään saman sienen aiheuttaman tuulenpesän vaivaiskoivusta . Tuulenpesä 
oli noin 10 sm läpimittainen. A. Hiili. 

-Albikatiomuotoja. Alnus incana L. - RiihiiT!äen (Ta) lasitehtaan alueella 
kasvoi 4. VII J. 1928 metrin korkuinen leppä, jonka lehdistä ol i pinnan laajuu 
teen nähden noin puolet valkeasolukkoisia. 

Artemisia vulgaris L. - U. L. Pyhäjärvellä (N) tapasin 20. V II 1. 1930 
kirkon luota 5 yksilöä ja majatalon pihasta yhden yksilön, joiden lehdet olivat 
noin puoliksi vihreitä, puoliksi valkeita. 

Brassica rapa rapifera. - Tohmajärven (l(b) suokoeasemalla kasvoi 4. 
VIII. 1929 turnipsimaassa vi hreitten yksilöjen joukotsa va lkolehtinen turnipsi, 
jonka lehdistä oli noin 3/ 4 valkeasolukkoisia. 

Lappa tomentosa (M.ll.) Lam. - Osittain va lkealehtinen takiainen kasvoi 
Tikkurilan (N) asemalla varastomakasiinin luona 15. VII. 1927. 

Solanum tuberosum L. - Pusulan pitäjän (N) Hyrkkylän kylästä Röystin 
talon pe runape liosta löysin 18. VIII. 1929 perunakasvin, jonka lehdistä ol! noin 
puolet ilman lehtivihreää. Peruna kasvatti silti 3 pientä mukulaa, jotka otettiin 
talteen ja istutettiin keväällä 1930 Maatalouskoelaitoksen kasvitautiosaston 
koekenttään U.L. Pyhäjärvellä. Mukuloista ei kuitenkaan kehittynyt uusia 
perunayksilöitä. A. Hilli. · 
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S a 1 o vaara, Hannes: E 1 ä i n te n maa i 1m a. I<: u v i a ja 
k u v a u k s i a. I. Imettäväiset. 412 siv., 8 värikuvaa, 238 tekstikuvaa ja 
80 syväpainoliitekuvaa. Helsingissä 1930. Kustannus OY. Otava. Hinta nid. 
120 mk., sid. 160 mk., nahkaselkäkans. 200 mk. 

Niiden luonnontieteellisten loistoteosten joukossa, jotka meillä viime 
aikoina ovat toinen toisensa jälkeen nähneet päivän valon, on Hannes Salo
vaaran yllämainittu teos sekä tekstinsä että kuvituksensa puolesta kaikkein 
ensimmäisiä. - Salovaara on epäilemättä parhaimpia tyyliniekkojamme eläin
tieteellisen kirjallisuuden alalla, eikä hänen kirjoituksissaan tapaa juuri kos
kaan 1>kuivaa1> tai ,>kuollutta,> kohtaa. Sujuvana ja vuolaana juoksee teksti 
pitkin matkaa, ja toinen mitä vilkkaimmin maalattu kuvasarja seuraa toistaan. 
,>Eläinten maailma,> on lukukirja mitä parhaimmassa mielessä, omiansa sekä 
herättämään innostusta ja rakkautta luontoon että tarjoamaan lukijalle suurta 
taidenautintoa. Mutta sitäpaitsi se antaa melkoisen määrän tietoja kuvattavien 
eläinten sekä ulkonaisista ominaisuuksista että varsinkin niiden luonteen
laadusta ja ,>henkisistä,> erikoispiirteistä, joten lukija jättää kirjan käsistään 
entistään paljon tietorikkaampana. Kun kirjassa sitäpaitsi huokuu suurta myötä
tuntoa kuvattavia kohtaan, on se samalla mitä parhain ,>luonnonsuojelukirja,>. 

jonkinlaisena umpimähkään valittuna tyylinäytteenä tahdomme esittää 
n ä ä t ä ä koskevan kuvauksen alkuosan. Näin kirjoittaa Salovaara: ~ -

1>Rosvo se on ja murhamies tuo näätä, oravien ja jänisten, metsän kana
lintujen ja laululintujen kauhu. ja kuitenkaan luonnonystävä ei voi olla sitä 
ihailematta. Se on niin nopea, että se saavuttaa kilpajuoksussa helposti ora
van, se on niin notkea ja sulava, että ilokseen katselee sen hyppyjä ja siroja 
kiepahduksia kun se puissa kiitää oksalta oksalle, puusta toiseen. ja se on 
kaunis, metsän korea kultarinta.,> 

,> Pensaan juuressa olevassa punarinnan pesässä odottavat poikaset emoaan 
ja sen tuliaisiksi tuomaa ruokapalaa. Silloin rasahtavat kuivat oksat, pitkä 
tummanruskea juova näkyy pesän äärellä, viiksekäs nenä väreilee saalista 
vainuten - punarinnan poikasia ei enää ole. Mutta noin pienet suupalat eivät 
paljon ravitse, ja rosvon on nälkä, oikea ryövärin nälkä. Se nousee puuhun, 
löytää hiirihaukan pesän, ja sen untuvapeitteiset isonokkaiset asukkaat häviä
vät saman tien kuin punarinnan poikasetkin. Orava hyppelee huoletanna lähei
sessä puussa, huomaa pedon, loikkii säikähtyneenä tiehensä, minkä käpälistä 
lähtee. Turhaan. Näätä huomasi sen, pyyhältää perässä, takaa-ajettava väsyy 
pian, mutta takaa-ajaja ei väsy, ja ennen pitkää painuu uupuneen oravan 
kurkkuun terävä hammas rivi. - - · -1> 

l(uvitus on ensi luokkainen. Useimmat kuvat ovat valokuvajäljennöksiä, 
joko suoraan luonnosta tai ulkomaisista eläintarhoista saatuja. Monet ovat 
myöskin jäljennöksiä Helsingin Yliopiston eläintieteellisen museon kokoelmissa 
olevista j. Mäntysen valmistamista verrattomista eläinryhmistä. 

jäämme mielenkiinnolla odottamaan teoksen seuraavia osia, joita luva-
taan, jo valmistuneen nidoksen lisäksi, vielä 4. Uunio Saalas. 

P u 1 k k i ne n, Asko : Kasvi oppi. Sivuja 414, kuvia 483 ja kart
toja 2. Kustannus O.Y. Kirja. 1930. Hinta sid. 50:-. 

Saatuaan lehtori Pulkkisen uuden kasviopin käsiinsä moni opettaja lienee 
ensityökseen ottanut selvää, kuinka tekijä on ratkaissut kysymyksen muoto-
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opin alkeiden opetuksesta. Siinä kohdassahan mielipiteet sekä oppikirjain teki
jäin että opettajien kesken ovat eriäviä. 

Lehtori Pulkkinen on selviytynyt tästä opetusopillisesta pulmasta, sopiipa 
melkein sanoa, yllättävän onnistuneesti. Esitys pohjautuu tyyppeihin, mutta 
niitä on käsitelty etupäässä muoto-opillisesti, miltei >>melamaisestb>. Siten on 
tyyppiopetuksen suurin vaara, se näet, että muoto-opillinen aines hukkuu 
biologisen pakinan vuolauteen, onnellisesti vältetty. Näin käsiteltynä tyyppi
opetus kieltämättä on tuloksellista, sitäkin varmemmin, kun tietoaineksen 
jäsentely on sekä asiallisesti että typograafiselta asultaan harvinaisen selkeätä. 
Alkeiden oppimista tehostavat lukuisat, hyvin valitut tehtävät. Lisäksi 1 osaan 
liittyvä luku siemenkasvien muoto-opin perusteista tarjoo mahdollisuuden tehdä 
opetuksen kulmakivet niin lujiksi, että esim. kasvion menestyksellinen käyttö 
alunalkaen näyttää taatulta. 

Oppikirjan toinen, järjestelmää kuvaileva osa on kauttaaltaan kokeneen 
opettajan työtä. Itse järjestelmä poikkeaa jonkun verran uusimpien syste
maattisten teosten esityksistä, mutta siltä tuntuu, että muutokset ovat hyvin 
perusteltuja. Erityisesti kryptogaamien tavanomaista yksinkertaisempi jär
jestelmä lienee sekä opettajan että oppilaan mieleinen. 

järjestelmään liittyy 43 sivua käsittävä, siis varsin laaja siemenkasvien 
yleinen muoto-oppi, jossa myöskin biologisille näkökohdille on suotu niiden 
arvon mukainen asema. Tämä esitys on ainakin opettajan näkökulmasta kat
soen aivan mallikelpoinen näyte siitä, millä tavoin samalla kertaa yksityis
seikkoja yhdistävää ja syventävää kertausta voidaan harjoittaa. Erityisesti 
kukka- ja hedelmäbiologiaa koskevat luvut antanevat sitäpaitsi harrastaville 
oppilaille herätteitä kiitollisten kesätehtävien suorittamiseen. 

}\asvianatomiaa ja -fysiologiaa käsittelevät osat sisältävät nähdäksemme 
sen maksimimäärän tietoja, mitä oppikoulukurssiin näiltä aloilta voidaan 
sisällyttää. Fysiologian menestyksellinen opetus edellyttää tietysti kemian 
perusteiden tuntemista ja lukuisia kokeita, joiden suoritus käy hyvin päinsä 
kirjan opastuksella. 

- Näin kirjaa selaillessa ja omaamatta mitään kokemusta sen käytöstä 
tulee kieltämättä kysyneeksi, eikö tekijä ole viehättynyt tarjoomaan hieman 
liiaksikin tiedollista ravintoa oppilaiden sulatettavaksi. Esitystapahan on 
hyvässä mielessä sujuvaa ja helposti tajuttavaa, mutta samalla vankasti asial
lista, oikein >>t iiviisti asiatäyteistä>>, kuten pätevä arvostelija jo on sattuvasti 
sanonut. Runsaasti tilaa ottavasta - ja erinomaisesta - kuvituksesta huoli
matta oppikirjan sivut sisältävät näin ollen sangen kunnioitettavan määrän 
asiatietoja. Tekee kuitenkin mieli tässäkin kohdassa luottaa tekijän arvostelu
kykyyn ja olettaa, että oppilaat pystyvät omaksumaan näinkin vankan tieto
määrän nykyisen lukusuunnitelman puitteissa. Sitäpaitsi voitaneen puulajeja 
ja viljelyskasveja selostavat erikoisluvut samoinkuin loppuluku Suomen kasvi
maantieteestä tarvittaessa sijoittaa maantieteen opetuksen yhteyteen. 

Sietää mainita, että tekijä viljelee kirjassaan useita uudis~anoja, jotka 
Suom. Kirjallisuuden Seuran oikeakielisyysvaliokunta on ennakolta tarkistanut 
ja hyväksynyt. Useimmat kuulostavat varsin luontevilta. Sellaisia ovat m.m . 
'>muutunnaisjuuret» ja >>-varreb>, >> Up.oslehdeb>, ,> juurtumahapsi>> (pro >>hapsi
juuril)), '> kehänsisäinem ja >>kehänulkoinem sikiäin. On ilahduttavaa, että oikea-
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kielisyydelle samoinkuin- yleensä täsmälliselle sanonna lle annetaan niin suuri 
arvo kuin lehtori Pulkkisen kummassakin oppikirjassa. 

K,asviopin kustantaja ansaitsee kiitosmaininnan kirjan ensiluokkaisesta 
kuvituksesta ja painoasusta. A. j . 

Uutisia. 
Väitöstilaisuus. Viime toukok. 24 p:nä tarkasteltiin Helsin gin yliopistossa 

leht. A. A. Parvelan julkaisema yliopistollinen väitöskirja >>Oulun läänin viljelys
kasvit. Niiden historia ja nykyinen levi nneisyys. 1. Ylei nen osa.>> (334 siv.) . 
Virallisena vastaväittäjänä oli prof. K. Linkola. 

Profesorinnimitys Tarton yliopistossa. K,asvimorfologian ja -systematiikan 
professoriksi Tarton yliopistoon on äskettäin nimitetty dosentti T h e o d o r 
Li p p maa. Professori Lippmaa, jqka on syntynyt 1892, nimitetti in doscn
tiksi 1926. Hän on erikoisalanaan tutkinut kasvipigmenttejä ja suorittanut 
kasvimaantieteellisiä tutkimuksia Altailla, Virossa, Suomen- ja Norjan-Lapissa 
ynnä kesällä 1929 Välimerenmaissa. - Mainittu professo rinvirka oli monien 
vuosien ajan ollut väliaikaisessa hoidossa. Dosentti Ed m u n d S p o h r, 
joka virkaa oli hoitanut useana vuotena, kutsuttiin viime keväänä kasvitieteen 
professoriksi Riian saksalaiseen Herder-instituuttiin täysinpalvelleena eronneen 
professori K. R. l\upfferin seuraajaksi. 

E. A. Vainion Lichenographia fennfca IV. Societas pro Fauna et Flora 
Fennican pyynnöstä on tunnettu norjalainen jäkäläspesialisti toht. B. L y n g e 
Oslosta suostunut laatimaan painokuntoon toht. Vainio-vainajan jälkeensä 
jättämän, suurimmaksi osaksi valmiiksi kirjoitetun, yli 300 sivua sisältävän 
käsikirjoituksen suuren Lichenografia fennica-teoksen nelj änteen osaan. K,äsi
kirjoituksen vaatimissa viimeistelytöissä on toht. Lynge työskennellyt Helsin 
gin kasvitieteellisessä museossa koko marraskuun ajan. Toht. Lyn ge t ulee 
myös hoitamaan tämän tärkeän teo ksen painattamisen. Teos ilmcstynee v:n 
1931 kuluessa . 

Virkanimityksiä. Turun suomalaisen lyseon luonnonhistorian ja maan
tieteen vanhemmaksi lehtoriksi on nimitetty maist. j. K,. V. Tuo m i ne n. 

Valtakirjan K,ajaariin yhteislyseon luonnon.historian ja maantieteen va n
hemman lehtorin virkaan on saanut maist. rva Jenny Eronen. 

Luonnon Ystävän toimitukseen liittyy ensi vuoden alusta toimitussihteerinii 
maat. ja mets. kand., metsänhoit. M a r t t i H e r t z. Muuten toimitus pysyy 
ennallaan. 

Luonnon Ystävän sisällysluette lo, joka käsittää vuosikerrat 15- 34 (1911 -
1 930), ilmestyy ensi vuoden alkupuolella erikoisena lisävihkona ja jaetaan 
kaikille kuluvan vuoden vuosikerran tilaajille. Sisällysluettelon laatii leht . 
K. H. H ä II s t r ö m. 

Painovirheitä. Siv. 109, rivi 1 alh: on: 3. V 11, Iuc :~o . V 11. Siv. 167 
on kuvan selitykse~ sä 1930, lu e 1929. 
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Toimitukselle lähetettyä kirjallisuutta. 

W e r ne r S ö d e r s t r ö m 0. Y:l t ä: Berg, Ben g t: Viimeiset kot
kat. - Hugo, V i c t o r: Kurjat IV. - järvi ne n, A. E.: Tapion talois~a. 
- K a II i o, N i i 1 o : Fysikaalisia oppilastöitä. - Pohjan pää, Lauri : 
Metsän satuja. - Y 1 ä n n e, Y r j ö: Metsän väkeä. 

K u s t a n n u s o s a k e y h t i ö 0 t a v a 1 t a : A u e r, V ä i n ö : Tuli
maata tutkimassa. - La g u s, Hugo : Porlan kalanviljelyslaitos. - S a 1 o
v a a r a, Hannes: Eläinten maailma I. 

Tekijältä: H c r t z, Martti : Kuusi ja sen merkitys maamme metsä
taloudessa. 

Finlands jakt- & Fisketidskrift 1929, 12; 1930, 1- 10. - Loodusevaatleja 
(Tartu) 1930, 1-3,5.-Maa 1929, 12; 1930,1-5, 7-10. - Maito1930,1-4. 
- Metsämies 1929, 1 1- 12; 1930, 1. - Nuoren Voiman joulu 1929. - Pien
viljelijä 1929, 10; 1930, 1- 17, 19-24. - Puutarha 1930, 1-6, 9-10. 
- Skrifter utgivna av Södra Sveriges Fiskeriförening (Lund) 1929, 2; 1930, 1. 
- Suomen Kalastuslehti 1929, 11- 12; 1930, 1-9. - Suomen Kasvatusopil-
li sen Yhdistyksen Aikakauskirja 1929, 7-8 ja ylimäär. n:o; 1930, 1-6. -
Suomen Pellot 1930, 2-6.- Tapio 1930, 20.- Trädgårdsodlaren 1929, 11 - 12; 
1930, 1. - Virittäjä 1929, 8; 1930, 1-3. 

Tilausilmoitus. 
Luonnon Ystävä ilmestyy v. 1931, kuten tähänkin saakka, kuutena keskim. 

n. 2 painoarkin laajuisena numerona, joista 4 jaetaan kevätlukukaudella, 2 
syyslukukaudella. Vuosikerran tilausmaksu on korotettu 25 markasta 30 mark
kaan. Ensimmäinen numero lähetetään molemminpuolisen edun kannalta jälki
vaatimuksella kaikille entisille tilaajille, mikäli he eivät ole tilauksesta kieltäytyneet. 

Lehteen aiotut e 1 ä i n t i e te e II i se t k i r j o i t u k se t pyydetään 
lähettämään osoitteella: prof. U. Saa 1 a s, Helsinki, Annank. · 29 (puh. 31392), 
kasvi tietee II i se t k i r j o i t u k se t osoitteella: prof. K. Li n k o l a, 
Helsinki, Kasvitieteellinen puutarha (puh. 24375). 

T i 1 a u k se t lähetettäköön osoitteella: O.Y. V a 1 istu s, Helsinki, Annan
katu 29 tai yhtiön asiamiesten kautta. Lehteä saa sitäpaitsi tilata kaikista 
maamme postitoimistoista. - Lehden v a n h o j a v u o s i k e r t o j a voi
daan tilata osoitteella: prof. j. 1. Li r o, Hel3inki, Ritarik. 6. 

Tilausten kerääjät saavat 15 % tilaushinna sta siinä 
t a p a u k s e s s a, e t t ä t i 1 a a j i a o n v ä h i n t ä i n 5. 

Luonnonhistorian opettajia pyydetään joko itse tai oppilaittensa väli
tykse llä paikkakunnallaan levittämään Luonnon Ystävää ja keräämään tilaa
jia. Kuta laajemman lukijakunnan lehtemme saa, sitä arvokkaammaksi muo-
dostuu sen sisä llys. Toimitus. 

Tilauslista vuodelle 1931 seuraa tätä numeroa. 

Helsinki 1930. Raittiuskcnsall Kirjapaino O.v. 
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segangin (Dusseldorf), laajimman saksalaisen 

erikoist ehtaan taatusti hyvät mallit: 
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Vuod'en 1929 mallit! Esittelyvihkonen pyy

. dettäessä . Niitä myy edullisimmin kouluille 
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. . . . 
LUONNON YSTAVA 

ilmestyy kuutena vihkona, joista neljä jae taan kevätlukukaudella, kaksi 
syyslukukaudella . T i 1 a u k se t ovat oso itettavat OY . VAL ISTUKS ELL E 
Helsinki, A nnankatu 29. 

Vuosikerran tilaushinta on 25 mk. 
Lehteen a ijotut e 1 ä i n ti e (e e ll i s·e t kirjo i t u k se t ovat lähetettävät 

osoittee ll a Prof. U. SAALAS Helsinki, Cygnaeuksenkatu 4, B. Puh. 43030. · 
K as vit i e t e e l 1 i s t\ t oso itteell a Prof. K. LINKOLA Helsinki, Kas
vitieteellinen puutarha. Pulz. 24 375. 

Luonnon Ystävän vanhojen vuosikertojen hin ta on: kahden ilmestymisvuotta 
lähinnä edellisen vuosikerran a 20:- ja sitä lähinnä edellisten kahden 
a 15:- , varhempien a . . Nämä tilaukse t on osoitettava prof. J. 1. 
LIROLLE Ritarikatu 6. 

Uusi upea myymälämme 
Vanhassa Ylioppilasfalossa 

joka on avoinna maa liskuusta a lkaen,· on muuan pääkau
pungin nähtävyyksiä - sinne on syytä usein pist äytyä 
uutuuksia tutkimaan! 
Luonnon ystäville ja Vanamolaisille nimenomaan huomau-
tamme, että meill ä on kiinteä t suhteet parhaitten ulko
maisten luonnontiet kustanta jain kanssa ja saamme heiltä 
säännöllisesti joka ainoan uuden kirjan. Ellette voi sään
nöllisesti käydä luonamme itse tutustumassa uutuuksiin, 
lähetämme mielellämme tarj ouksia ja selostuksia/ niistä, 
vieläpä Helsingissä kirjoja nähtäväksikin. 
Me .olemme ottanee t harteillemme >>ylioppilaskirjakaupam 
vaa tivat tehtävät. Me lähetämme säännöllisesti tervetttl -
leita tiedonant oja kirjauutuuksista ympäri maan. Yhdessä 
vuodessa olemme päässeet odottamattoman lähelle pää- JJ.. 
määräämme: f:l' 

,suo~alaisen sivistyneistön suur-kirjakauppa". 

" · 
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Sivukonttorit: Joensuu - jyväslcylli -
J( o k k o l a - K o t k a - K u o p i o - 0 LI l LI -

Tampere - Turku - Vaasa- Viipuri 

Liikevaihto v. 1929 1054 milj. markkaa 
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Kotimaisia havaintokuva-uutuuksia 
vv. 1929-30: 

Valistuksen kasvianatominen kuvasarja. 4 taulua va lmiina , 4 

uutta tau lua ilm estyy v:n 1930 aikana. 

Valistuksen tuhosienikuvasarja. 8 taulua. On omian sa käy

tännölli styttämään kasv iopin opetusta. 

Valistuksen tuholaiskuvasarja. 9 t:wlua. 

tämätön eläinop in opetuksessa. 

2 painos. - Vält-

Ruoka-aineiden ravinto-arvotaulut. 6 taulua, yksi kaksoi staultt. 

Erikoi ses ti terveysopin opetukseen sove llutettu. 

Valistuksen maataloudellinen kotieläinkuvasto. 3 taulua. Ko

timaise t nauta-, hevos- ja kanarodut.. 

Valistuksen raittiuskuvasarja. 3 sarjaa, yhteensä 10 taulua 
1 

ilmestynyt. Välttämätön raittiusopetuksessa. 

Valistuksen Suomen maantieteellisiä kuvia. Uutuuksia: n:ot 

29- 31. tJseat aikaisemmat kuvat uudistettu! 

Valistuksen~ kotimainen eläinkuvasto. 28 taulua. Uutuuksia 

m.m .: 17 a. jänis. 17 b. Orava. 

* 

VALISTUS 

L ä lz e m m i 11 k u v a II i se s s a /1 i n n a s t n s s a 111 m e . • 

L--------------------------------~ 
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VAI.; ISTUS 

Anatomiset mallit 

Luurangot 

N estepreparaatit 

y.m. 

Havaintovälineet 

tulevat ehdottomasti hal

vimmiksi meiltä ostettaessa. 

V A L 1ST U S 

alan vanhin ja laaj in koulu
tarvikcliike 

Helsinki· Annankatu 29 



. ' 

( 

Koti ~naiset 
seinäk.artat: 
OLLILA - GRANÖ, EUROOPPA 

OLLILA- JOTUNI, SUOMI 

OLLILA - HJELT, RAAMATUN MAAT 

OLLILA- GRANÖ, PALLOKARTAT (uusi painos v. 1930) 

ovat uutuuksia , jotka ovat välttämät

tömät kaikkiin kouluihin, samoinkuin 

VA LISTUKS EN MAANOSAKARTAT. 

. 

Ulkoma isia seinäkarttoja myy kouluill e 

halvimpiin hintoihin 

VALIS . TUS 
; 

VALISTUKSEN 
1 

KOULUKARTAST·O 

VALISTUS 

on saavuttanut laajan levikin 
oppikouluihin ja seminaarei
hin. Suomalaisnimistöinen, 
selvä ja · kouluopetukseen so
veltuva. Sitä ovat kiittä
västi arvQstelleet .useat maan
tieteilijät ja koulumiehet. . 
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